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"Kiakadás"

by maxval bircaman - kedd, június 07, 2022

https://bircahang.org/kiakadas/

A "kiakad" szót utálom, ezt 40 éve csak kamaszok használták. Azóta bement a normál nyelvbe is. Ami
sajnálatos, dehát ilyen egy él? nyelv: változik. S persze nem lehet minden változás kedves nekem.

Szóval kiakadt a nyugati díszpinty homoklobbista. Hát, akadjon csak ki szabadon, tapsolunk.

Szerencsére az a legjobb ezekben a magukról megfeledkezett nyugatiakban, hogy teljesen elvesztették
kapcsolatukat a valósággal. Ehelyett egy mesterséges, szivárványos léggömbben élnek, s bebeszélték
maguknak: a léggömb belsején kívül minden más a nagy semmi. S?t, ez komolyan el is hitték. Ez az
emberke pl. kifejezetten ?szintének t?nik, olyan tisztességes, bár tenyérbemászó pofázata van, szóval
joggal hihet?, hogy nem hazudik.

Nem baj, annál nagyobb lesz a meglepi, amikor a lufi kipukkad.

_______________________________________________
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10 év "lemaradás"

by maxval bircaman - csütörtök, január 06, 2022

https://bircahang.org/10-ev-lemaradas/

Régi emlékem 1997-b?l.

Annak idején, 1997-ben költöztünk a múzsámmal Magyarországra, huzamos id?re (végülis ez 10 év lett).

Arról beszélgettünk, mik a legrosszabb dolgok Magyarországon. Majd arra jutottunk:

az undorító reklámok az utakon (lásd, kiló hús fényképe óriásplakáton, alatta akciós felirat árral),
a tv-m?sorok állandó megszakítása reklámokkal (1997-ben indultak a nagy kereskedelmi
csatornák),
nincsenek boltok a városban, mindent hipermarketekben árulnak.

Szóba kerültek persze más problémák is, mint pl. az idegenellenesség, de végül abban maradtunk, ez nem
egyértelm?en rossz, mert van jó eleme is, ez sokkal inkább a történelmi tapasztalatokból ered? túlzott
önvédelmi reakció. 

Egyébként bolgárnak lenni Magyarországon azért nem igazán rossz dolog, a bolgárokat a legtöbb
magyar barátnak tekinti, s különösen a széls?jobbos szubkultúra - az akkor er?s volt - imádja a
bolgárokat, mert "szkíta rokonnép". Igen, van egy bizonyos lenézés a bolgárok iránt - ez különösen a
baloldali magyaroknál volt jelen -, de ez azért más szint, mint a gy?lölködés. 

Persze vannak a népszer? szterotípiák a koromfekete, sz?rös, bajszos, kövér bolgár n?kr?l, de ez minket
nemigen érintett: a múzsám 45 kg súllyal és hófehér b?rével, meg sz?rmentességével nemigen illik bele
ebbe a képbe.
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Alapvet?en a bolgár-magyar népközi viszony jó. Egy komoly konfliktusról tudok: a Csepel-szigeti
magyar gazdák és az ottani bolgár termel?k között a 20-as években, a magyarok sérelmezték a bolgárok
árlevív? szerepét. A probléma akkor eljutott a legmagasabb szintre. Horthy utasítást adott, Bulgária
szövetséges állam, a kevés baráti ország egyike, támogatja a magyar revíziót, ezért minden viszály
kerülend?, az agrártárca találjon ki valamit a magyar gazdák lenyugtatására, de a bolgár kertészek ellen
tilos fellépni. Mindezt jelképesen is meger?sítette a magyar államvezetés: Budapest f?város a
magyarországi bolgároknak ajándékozott egy szép nagy telket a Ferencvárosban - itt épült fel a bolgár
ortodox templom, mely ma is áll: Vágóhíd u. 15. -, a templom pár évvel kés?bbi felavatásán pedig Horthy
személyesen is megjelent.

De - visszatérve a témára - a múzsám kijelentette, mindez Bulgáriában képtelenség lenne, az emberek 
fellázadnának az ilyen hülyeségek ellen, mint pl. az undorító óriásplakátok. 

Én meg azt mondtam: várj 10 évet, s ott ugyanaz lesz. Ez nyugati hatás, a megszállók mint egy idegen faj
"terraformálnak", s a helyiek meg csak nézik. S ahogy a magyarok bambán asszisztáltak, abolgárok is így
fognak tenni, csak kicsit kés?bb, mert Bulgária le van késve a "fejl?désben".

S teljesen igazam lett. Az egyetlen, ami nem lett Bulgáriában, az kisebbDe minden más teljesen azonos
lett: hülye plakátok, állandó akciózás, karácsonyfa már szeptemberben, s a leggusztustalanabb: emberek
órákon át való sorbanállása a plázáknál és hipermarketeknél az "ünnepek" el?tt, felesleges ajándékok
felhalmozása.

Mondtam a múzsámnak: "lám igazam lett", mire ? "a bolgárok még a magyaroknál is ostobábbaknak
bizonyultak, lám, Magyarországon legalább most már van ellenállás".

Én viszont ismét el?adtam lemaradási tézisemet, s megnyugtattam, 10 éven belül Bulgáriában is 
lesz ellenállás.

nyugati divat és bolgár ravaszság kombinálása: ha az ember nem akar költeni óriásplakát bérlésére, ráteszi
a plakátokat a furgonra, majd azzal napi 12 órában járkál ide-oda 
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15 éve ismét szuverén Oroszország

by maxval bircaman - kedd, február 15, 2022

https://bircahang.org/15-eve-ismet-szuveren-oroszorszag/

Február 10-én volt Putyin híres müncheni beszédének 15. évfordulója.

Ebben ki lett jelentve 3 rendkívül fontos elv:

Oroszország nem ismeri el többé az USA vezet? szerepét a világban,
a nyugati magállamok gazdagságának forrása a világ kizsákmányolása,
Oroszország ezentúl a saját érdekei szerint fogja folytatni külpolitikáját, s nem a nyugat által
létrehozott, a nyugat érdekeit szolgáló szabályok szerint.

A nyugat annak idején nem reagált a beszédre, az általános álláspont az volt: ez csak egy szöveg, semmi
más. 1 évvel kés?bb tesztelve lett azonban mindez, amikor az USA ráuszította Grúziát Oszétiára.

De miért fontos mindez nekünk, akik nem vagyunk oroszok? Ugyanazért, amiért Kína felemelkedése is
fontos számunkra.

Egyrészt ellensúlyt képez ez az er?, amivel csökken a minket megalázó és fogva tartó nyugat hatalmas.

Másrészt, fontos a nyugati eszme hatalmának csökkenése is. A szivárványos, gyerekkúrós, genderista,
ateista, kizsákmányoló nyugati ideológia ellen jobban tudunk küzdeni ebben a helyzetben. 

_______________________________________________
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1977

by maxval bircaman - hétf?, augusztus 08, 2022

https://bircahang.org/1977-2/

Fontos emlékem: Budapest, 1977. ?sze, már iskolakezdés után pár héttel. Kint az id? rossz, de még nincs
hó.

Én sajnos azok közé tartoztam, akik fiatalon bekerültek az iskolába. Szóval 1977-ben már fels?tagozatos
voltam, pedig alig 10 éves. Ennek oka: aki augusztus végéig született, az ugyanabban az évben
iskolakezd? volt. Így az osztályomban a legfiatalabbak közé tartoztam.

Az ember élete során csak tudásban és tapasztalatban növekszik, az alapvet? jellemvonások nem
változnak. 

Szóval akkor a tanteremben unatkozva ülve pont ugyanaz volt az érzésem, mint manapság munkahelyen:
teljesen értelmetlen id?pocsékolásban veszek éppen részt, s az egyetlen ok, hogy nem állok azonnal fel, a
kényszer. Akkor a kényszer persze személyi volt, ma meg anyagi: de az végeredmény azonos. 

Pedig 45 év telt el azóta. Magyarországon ugyan a 45 év nem jelkép, de Bulgáriában igen:
hagyományosan ennyinek veszik a kommunizmus id?szakát (1944. szeptember 9. - 1989. november 10.).
De bárhogy is, ez majdnem 2 nemzedéknyi id?.

Szóval minden rendszerváltó romantikával ellentétben a 2 rendszer között sokkal több a hasonlóság, mint
az eltérés.

volt iskolám h?lt helye ma - 2000 körül elköltözött az épületb?l 

_______________________________________________

                              22 / 1.347



BircaHang - 01-01-2023
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

1999

by maxval bircaman - szombat, február 26, 2022

https://bircahang.org/1999-3/

Azért az elég vicces, hogy most a nyugat seggét nyalók a nemzetközi jog megsértésér?l halandzsáznak.

Nos, 1999 óta nem megsértése a nemzetközi jognak egy szeparatista terület elismerése és megsegítése.

S a változás oka a koszovói precedens, melyet az USA és szövetségesei hoztak létre.

A nemzetközi jog ugyanis precedensjog. Azaz az egyes lépések egymásra épüléséb?l áll.

Ha pedig szabad volt az USA-nak és a NATO-nak aktívan segítenie az albán szeperatizmust Szerbián
belül, ugyanezt szabad Oroszországnak is a kelet-ukrajnai orosz szakadárok esetében.

Kett?s mérce nincs.

A kett?s mérce eleve nevetséges. Ki hiszi el, hogy a nyugat beovonulása egy országba "humanitárius
beavatozás", míg az orosz beavatkozás meg iszonyú agresszió? Ki hiszi el, hogy Oroszország igénye egy
kormány megbukására iszonyatos igazságtalanság, míg ugyanez Amerika esetében jogos harc a
demokráciáért?

Koszovó 

a Donyecki és Luganszki NK zászlója 
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33 éve

by maxval bircaman - péntek, november 11, 2022

https://bircahang.org/33-eve/

Tegnap volt 33 éve, hogy megbukott a bolgár kommunizmus. Bulgáriában ez ugyanis egyetlen 
dátumhoz köthet?: 1989. november 10-én kora délután volt a párton belüli puccs Todor Zsivkov ellen.

Én akkor is Szófiában éltem, otthon voltam, s a hírt délután 16 óra körül hallottam meg a Szabad Európa
Rádió bolgár adásából. Aztán megjött a múzsám, ? is mondta. Majd este 19-kor már a normál bolgár tv is
bemondta, persze akkor még a kommunista nyelvezeten, de ez nem számított. Az új hatalom képtelen
volt már megtartani az eseményekt kontroll alatt, alig pár nap alatt összeomlott minden: az emberek
tömegesen úgy érezték, már nem kell komolyan venni az állami vezetést.

??ljesen egyéni szemmel nézve mi változott azóta, kiemeltem 8 látványos jellemz?t, politikamentesen:

a lakosság harmada elt?nt, els?sorban kivándorlás, másodsorban a kevesebb születés miatt, ennek
érezhet? pozitív eleme, hogy kisebb a zsúfoltság a tömegközlekedésben,
ennek következménye: a gyerekek száma drasztikusan lecsökkent, ma a háztömböm melletti
játszótéren sokkal gyakoribb a kutyás gazda, mint a gyerekes szül?,
az összesített városkép maradt ami volt, azaz szürke, de akkor a lakónegyedekben alig volt valami
a lakásokon kívül, míg aztán minden tele lett kis üzletekkel,
akkor a lakosság szinte semmit se tudott a nyugatról, hatalmas tévhitek voltak (mind negatívak,
mind pozitívak, de els?sorban pozitívak), ennek oka a Magyarországhoz képes nagyobb elzártság
(pl. Magyarországon 3-évente egyszer szinte mindenki utazhatott nyugatra, míg Bulgáriában ilyen
nem létezett), ezzel szemben ma a kis falvakban is ismert a nyugati élet, szinte nincs ember,
akinek ne élne rokona nyugaton,
az ostoba kommunista jelszavak helyén megjelentek a köztereken az ostoba reklámok,
az 5-6 éves szovjet kocsik helyett a 8-10 éves nyugati kocsik lettek jellemz?ek az utcákon,
egyes szolgáltatások normálisakká, mindennapivá váltak mára, ma már pl. nem kell protekció a
fodrászhoz, nem kell könyörögni a taxisnak, hogy vigyen el minket, s nem kiváltság mondjuk
magánünnepséget rendezni étteremben,
ezt már sejtettem: a háziállatok tartása drasztikusan megn?tt, korábban egy nagy "bérházban"
akadt 1-2 kutyás család, ma ahol lakom az egy 8-lakásos épület, s 4 lakásban van ebb?l kutya.
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Az életszínvonal persze megn?tt. 2015-ben lett ismét elérve az 1989-es életszínvonal, azóta ez ismét
lassan n?. Magyarországgal ellentétben Bulgáriában kétszer is lezuhant az életszínvonal.
Magyarországon egyetlen zuhanás volt, 1990-1995 között, azóta vagy stagnálás vagy lassú növekedés,
míg Bulgáriában 1990-1992 között volt egy a magyarországinál jóval keményebb zuhanás, majd egy még
nagyobb zuhanás 1995-1997 között.

A különbségre jellemz? még az árfolyam is. 1989-ben 1 bolgár leva 13 forintot ért, a 1997-es
mélyponton ez már 1 leva = 0,10 forint lett. Pedig közben a forint is sokat vesztett értékéb?l. S az
árfolyam ma is alig 1 leva = 0,21 forint, a forint utóbbi hónapokban való esése mellett is (a félreértések
elkerülése végett, ma nominálisan 1 leva = 210 forint, de ennek oka, hogy 3 nulla le lett vágva a levából
1999-ben).

Hogy érzékeltessem az esést, ha hasonló mérték? zuhanás zajlott volna le Magyarországon, ma 1 euró
nem 410-420 forint körül lenne, hanem 14-15 ezer forint körül.

Dimitrov mauzóleuma - 1990 közepéig még volt dísz?rség, közben a halottat tisztességesen eltemették,
majd az épület vandalizálva lett, 1999-ben le is lett bontva 

_______________________________________________

                              26 / 1.347



BircaHang - 01-01-2023
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

4 féle kommunizmus

by maxval bircaman - szombat, július 02, 2022

https://bircahang.org/4-fele-kommunizmus/

A kommunista rendszer 4 verziójáról van személyes tapasztalatom: bolgár, kubai, magyar, szovjet. 

Aki élt akkor, annak ez érdektelen. De aki nem, annak talán igen. Összahasonlítás 7 teljesen egyéni
szemszögb?l: áruellátottság, cenzúra, életszínvonal, iskola, magánélet, propaganda, utazás.

Mit értek az egyes pontok alatt?

áruellátottság - ezt nem kell magyarázni,
cenzúra - a hatalom mit engedett és mit nem,
életszínvonal - ez is nyilvánvaló,
iskola - a magyar rendszerváltozáskor - az els? választás id?pontját számítva ennek - 22 éves
voltam, azaz nyilván csakis diák szemszögb?l,
magánélet - a hatalom mennyire avatkozott bele az apolitikus magánéletbe,
propaganda - mennyire ment a hivatalos marxista propaganda,
utazás - hogyan lehetett külföldre utazni.

Áruellátottságban nyilván a magyar verzió volt a legjobb. Sehol máshol - a kommunista Jugoszláviát
nem számítva - nem volt annyi nyugati és eleve változatos termék a boltokban, mint Magyarországon.
Ennek is ma már érthetetlen következménye volt, hogy Magyarországon Kádár alatt a vámhatóság többet
vizsgálta a kiutazókat, mint a beutazókat! Pedig mindig észérv arra hatna, hogy örülni kell a kivitelnek,
hiszen ez azt jelenti, az áruért adott pénz az országban marad. Csak persze Kádár alatt a logika nem
m?ködött.

Az ok persze racionális: nehogy bárki is kivigye az országból az általa gyenge forintért megvett árut,
mely kemény valutáért lett behozva. Így hosszadalmas lista volt arról, mit nem szabad kivinni az
országból. Pl. cigarettát, kávét, szalámit, gyógyszert, s még több tucat termáket. Mindent ami nyugatról
lett behozva, vagy ami belföldi ugyan, de er?s állami támogatás van az árban.
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Ha a magyar szint az áruellátásban 100 volt, akkor a bolgár 25 volt, a szovjet 5, a kubai meg 2. Örök
élményem 1988-b?l: Szófiában szovjet turisták döbbenten nézik a "hatalmas" árukínálatot. 

Egyébként persze ha a magyar áruellátottság 100 volt, akkor az osztrák ugyanakkor 300 volt. Amikor
el?ször jártam nyugaton már felfogásra képes fejjel (mert kisgyerekként is voltam nyugaton), az 11 éves
koromban volt Bécsben, ahol akkor elámított a bécsi üzletek árukínálata, különösen egy pékség tetszett,
ahol 40 féle termék volt.

A cenzúra ereje persze mindenhol nagy volt. De a módszere egészen más. A Szovjetunió volt messze a
legkeményebb, szinte alig volt "t?rt" kategória, azaz amit nem tiltottak, azt támogatták. Mind zenében,
mind irodalomban, mind filmben. Bulgária ehhez képest enyhébb volt, különösen zenében. Magyarország
még enyhébb volt, a magyar cenzúra a filmekben volt a legkeményebb, a nyugati filmekb?l gyakorlatilag
csak a szórakoztató kategória volt szabadon beengedve. 

Sokan nem akarják elhinni, pedig tény: Kuba volt ebben a legszabadabb. Még az antikommunista
alkotásokat is beengedték, ha azok nem irányultak kifejezetten a kubai rendszer ellen. A könyvek terén
pedig gyakorlatilag maga az állam nyomtatott újra amerikai könyveket. Az még a leglazább kádári
id?kben is elképzelhetetlen volt, hogy magyar egyetemen nyugati tankönyv, miközben ez simán megesett
Kubában. Örök élményem: amerikai tankönyv egy az egyben átmásolva, csak érezhet?en rosszabb
papíron, roszabb képekkel, az egyetlen eltérés az eredetihez képest, hogy a bels? címoldalon "Forradalmi
Kiadás - Havanna" szöveg szerepelt.

A bels? kritika ellen viszont er?s volt a kubai cenzúra, ez tilos volt. Ami megengedett volt: nem
kommunistának lenni. Pl. a "nem vagyok kommunista, de támogatom a kubai forradalom ügyét" szöveg
simán mehetett.

Életszínvonalban persze Kuba volt a legrosszabb hely: alapvet? cikkekhez nem jutottak hozzá az
emberek, mint mosópor és vécpapír. Ennél még a szovjet élet is jobb volt. Bulgária és Magyarország meg
ebben jól álltak, gyakorlatilag mindenhez hozzájutott az átlagember, persze sokszor nem a legjobb
min?ségben. Sok magyar nem hiszi el, hogy a bolgár életszínvonal a magyarral azonos volt, pedig így
van: egyszer?en nem szabad a életszínvonalat az árub?séggel keverni.

Az iskolai tematikában az alap mindenhol azonos volt, ideológiailag er?sen korlátozott tanterv. 
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Szóval a küls?ségekben volt nagy eltérés. A legkeményebb Kuba volt, ahol egyenruha, reggeli gyülekez?,
induló, kötelez? brigádmunka volt. A leglazább meg Magyarország, ahol csak ünnepeken kellett
gyülekezni, s a köppeny volt a kötelez? kiegészít? ruha. A szovjet és bolgár gyakorlat a kett? között volt:
a magyar verzió volt, de voltak tiltott ruhadarabok is emellett.

A magánélet legjobban a Szovjetunióban volt korlátozva. A rend?r még az "illetlen" ruháért is büntetett,
egy ukrán ismer?söm mesélte, 1985-ban Kijevben bevitték az ?rszobára "piszkos nadrág" okán - a srác
kirándulni volt, elesett az erd?ben, sáros lett, majd felszállt a buszra hazafelé, aztán leszálláskor észlelte
?t egy rend?r, hosszasan magyarázkodnia kellett, hogy sima baleset a piszkos nadrág, s nem így próbál
szovjetelleneskedni. 

A legszabadabb pedig Kuba volt, ott a hatalom gyakorlatilag semmibe se szólt bele, aminek nem volt 
politikai vonzata. Bulgária és Magyarország jelent?sen szabad volt alapvet?en, de azért nem a kubai
szinten.

Alapvet?en ez a kubai kommunizmus nagy sajátossága volt, valószín?leg a latin-amerikai lelkület hatása
is, hogy a hatalom a legritkább esetben szólt bele az emberek magánügyeibe.

A propaganda ismérv tekintetében Magyarország volt a leglazább, gyakorlatilag az ember kivonhatta
magát a hivatalos propaganda alól, elég volt egyszer?en kussolni. A rendszer nem követelte meg a
folyamatos h?ségesküt.

Kuba az ellenkez? véglet: nem lehetett nem támogatnia a "forradalmat", azaz a rendszert, viszont csak
azt, egyébként - ahogy írtam - lehetett nem baloldalinak lenni szabadon. A 80-as években a rendszer
kezdte aktívan is propagálni ezt, addig ez megt?rt volt, onnantól már egyenesen támogatott, lásd
"ellenzem az ateizmust és a marxizmust, konzervatív katolikus vagyok" és ebben a nézetemben állok ki a
"forradalom ügye" mellett. Immár olyan is szabad volt, hogy valaki "hazafias" és nem "szocialista"
alapon támogatja a "forradalmat". 

A kubai hatalom baromira ügyes volt ebben. S ma is az. A legújabb, 2019-es kubai 
alkotmány prembulumában immér a marxizmus-leninizmus már csak egy a több felsorolt példakép
eszme közöt, a többi: a spanyol gyarmatosítás elleni harc, José Martí kubai nemzeti költ?, az amerikai
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imperializmus elleni küzdelem, a társadalmi igazságtalanság elleni fellépés, a nemzeti eszméért való harc.

A kései szovjet és bolgár rend valahol a kett? között volt. A kései bolgár rend sajátossága volt, hogy a
bolgár ?störténet kutatása állami központi feladat lett, a vallás elleni hivatalos harc pedig er?sen le lett
fékezve. 

Utazás. Magyarország volt a legjobb. Háromévente szabadon lehetett utazni bárhová 30 napra, 1988-tól
meg a háromévenkénti korlátozás is megsz?nt. Bulgáriából szabadon lehetett utazni más kommunista
országba, máshová meg gyakorlatilag nem, csakis szervezett utazással, melyek száma er?sen korlátozott
volna. A Szovjetunióból meg még más kommunista államba se lehetett szabadon utazni, ahogy Kubában
is volt ez.

_______________________________________________
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70 diplomata

by maxval bircaman - péntek, július 01, 2022

https://bircahang.org/70-diplomata/

A 80-as évek elejének Bulgáriájában volt egy Zsivkov-vicc (persze több is volt, de ez most releváns):

Repül?gépen utazik Zsivkov és Brezsnyev családostul. Zsivkov unokája odamegy az anyjához:

- Brezsnyev bácsi fingott - mondja a gyerek.

- Halkan, fiam - mondja az anyja -, meghallja a nagyapád, s be fog szarni!

E "nemes" hagyományt követi most a bolgár vezetés.

A távozó kormány, már beadva hivatalosan a lemondását, egyik utolsó intézkedése: 70 orosz diplomata
kiutasítása az országból.

Hogyan is születhetett meg a döntés? Megnézték ki utasított ki az EU-ban a legtöbb oroszt: nos,
Lengyelország 45 orosz diplomatát. Hát akkor nekünk többet kell, legyen 70!

az ideiglenes kanadai megszálló hatóság elnöke 
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A ballib elemzés inkoherenciája

by maxval bircaman - szerda, április 13, 2022

https://bircahang.org/a-ballib-elemzes-inkoherenciaja/

Hétf?n azt mondja a ballib megmondóember: az igazi polgári társadalomban a polgár a jólétre szavaz,
azaz arra az er?re, mely képes emelni az életszínvonalat. 

Aztán kedden szidja a szavazókat, mert azok önz? módon a saját zsebük alapján szavaznak, s nem a
jogállamiság szempontjai szerint. 

_______________________________________________
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A ballib elit tündöklése

by maxval bircaman - vasárnap, május 08, 2022

https://bircahang.org/a-ballib-elit-tundoklese/

Az amit ma ballib elitnek neveznek két szakaszba osztható: az egyeduralom és a részleges uralom
id?szakába.

Én úgy vélem, a ballib elit eredete a 60-as évekbei magyar gazdasági reform. Akkor kezd?dött, alakult ki
a kommunista eliten belül ez a sajátosan magyar reformkommunista jelenség, E jelenség f? jellemz?je: 

formailag mindvégig tartotta magát a marxista sablonokhoz,
tartalmilag viszont egymás után kezdte elvetni a marxista szabályokat, a végponton a marxizmust
lecserélte klasszikus liberalizmusra.

A magyar demokratikus ellenzék is ennek a jelenségnek a mellékterméke: az demokratikus ellenzékiek
azok a volt reformkommunisták, akik a 80-as években eljutottak immár oda, hogy a formákkal is
szakítottak.

Aztán a 80-as évek végén hatalomra is jutott ez az elit, s hatalmas egészen 2010-ig tartott. Azaz ez kb.
20 év az egyeduralom ideje, míg a 80-as évek vége el?tti, valamint a 2010 utáni id?szak pedig részuralom
ideje.

A bels? szakadás a két frakció - demokratikus ellenzék és reformkommunisták - között 1994-ben végleg
véget ért, ennek el?készítése volt a Demokratikus Charta.

Orbánék eddig a pillanatig a ballib elit szerves részei voltak, s kiutálásuk a szalonból pont ezzel
kezd?dött. Orbánék akkori logikája pontosan ugyanaz volt, amit ma MZP-ék és a hasonsz?r?ek
hangoztatnak: azaz valamiféle nem-reformkommunista gyöker? polgári értékrendet akartak. Ez persze
képtelenség, ezt azóta bizonyította:
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mind Orbánék akkori kudarca, melynek vége az a következtetés lett, hogy szakítani kell a polgári
értékrenddel,
mind a mai MZP-típusú logika, melynek vége az lett, hogy nem lehet nem összefogni a
reformkommunista gyöker? elittel.

Mi engem igazán érdekel, hogy mennyire megváltozott ennek az elitnek a gondolkodásmódja
alapkérdésekben.

Az antikommunizmus a 90-es években még tabunak számított, amolyan széls?jobbos attribútumnak.
Míg ma kötelez? ezekben a körökben k?kemény antikommunistának lenni. Nyilván itt az id? is lehetne
ok, hiszen akkor még az antikommunizmus jelenthette a reformkommunsiták ellenzését is, bár ez furcsa:
az id?múlás jellemz?en feledtet és nem meger?sít.

A megmaradt kicsiny kommunista csoportok akkor még megt?rt szövetségeseknek min?sültek, ma már
ellenséges er?knek. Lásd, Thürmerék ballib min?sítése a 90-es években még kb. "romantikus álmodozók"
volt, ma meg kb. "fideszes trollok".

Az oroszkérdés is rendkívül érdekes. Még 2011-ben is botrányosnak min?sítette a ballib elit a budapesti
Moszkva tér átnevezését Széll Kálmán térre. Ma meg már lassan odajutottak, hogy a náci ukrán
banderisták a II. vh. alatt sajátos módon a jó oldalon harcoltak, miközben persze a náci németek
min?sítése továbbra is negatív.

Máshol nincs ellentmondás ebben, pl. Észtországban a nyugatos er?k mindig nácipártiak voltak az észt
függetlenség visszaszerzése óta: ez a nácipártiság persze az esetek zömében nem a náci eszme valós
igenlését jelenti, hanem csupán a náci-szovjet összehasonlításban a náci oldalnak mint kisebbik rossznak
tekintését. (Ezt azzal szokták kimagyarázni az észtek, hogy míg náci megszállás csak 3 évig volt, szovjet
megszállás viszont 45 évig, így az el?bbir?l kevesebb rossz tapasztalat van. Tapintatosan "elfeledkezve"
arról, hogy a náci megszállást az átlag észt támogatta, míg a szovjet megszállás ellen nagy támogatottságú
partizánmozgalom létezett egészen az 50-es évek végéig.)

De ugyanilyen Magyarországon sose volt. Magyarország ez a "kisebbik rossz a náci, mint a komcsi"
hozzáállás éppenhogy a nyugatkritikus jobboldalnál, annak egy részénél volt jelen. Így a változás
számomra meglehet?sen meglep?.
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ukrán náci lózungos tervezett észt euró érme 
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A ballib tehetségfogalom

by maxval bircaman - hétf?, április 11, 2022

https://bircahang.org/a-ballib-tehetsegfogalom/

Érdekes dolog a ballib tehetségfogalom.

Azt azért nem mondják, hogy aki ballib, az tehetséges. Lehet, bár rendkívül óvatosan, kritizálni a
tehetségtelen ballibeket. 

De aki tehetséges, az mind csakis ballib lehet. S aki nem ballib, az pedig mind csakis tehetségtelen lehet. 

Aki pedig mindezt nem fogadja el, azt kilóra megvette a Zorbán!

a ballib valóságtagadást jól jellemz? klasszikus ballib karikatúra 
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A ballib értetlenkedés

by maxval bircaman - vasárnap, október 09, 2022

https://bircahang.org/a-ballib-ertetlenkedes/

Gyakori érv: a nyugatellenesek miért nem keletre mennek élni, befektetni, tanulni, nyaralni?

A kérdés valójában nem tartalmatlan, azaz ténylegesen is foglalkozni kell vele, nem lehet szimpla
marhaságként lesöpörni mint a legtöbb ballib érvet.

Én el?ször akkor szembesültem ezzel, amikor még messze nyugatpárti és liberális voltam. Szöget ütött a
fejemben az a latin-amerikai sajátosság, hogy teljesen általános Latin-Amerikában 2 teljesen 
összeegyezhetetlen dolog együttes megjelenése:

vágy az USA-ba költözésre,
mély megvetése mindannak, amit az USA jelent.

Persze nem teljesem azonos a párhuzam, de er?sen létezik.

Én azt hiszem a természetes emberi gyarlóság a legjobb magyarázat. A legjobb példa talán a n?khöz való
viszony az átlag férfiben. Az átlag kamasz fiú, fiatal férfi egyszerre csinál 2 teljesen ellentétes dolgot:

imádja a nagyon "nyitott" viselkedés? n?ket, nem haboz élni az adódó lehet?ségekkel e
tekintetben,
amint azonban érzelmi köteléket alakít ki egy adott n? iránt, elvárja, hogy az a n? ne legyen
nyitott, csakis az övé legyen minden tekintetben.

Kubában ez pl. teljesen patológikus méreteket ölt. Távolról meg lehet állapítani melyik kubai
n?nek/lánynak van stabil párkapcsolata, akinek ugyanis van, az még az öltözködésben is visszafogott,
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ugyanis a partnere nem engedi neki a n?iesebb öltözéket.

Én ezt személyesen sose vittem ilyen végletekig. Számomra az volt a cél, hogy a mindenkori csajom
legyen csak az enyém, ebben legyen "zárt", de ezzel együtt pl. az öltözködésben legyen maximálisan
nyitott.

S - talán ebb?l következ?en - sose szerettem a nyitott viselkedés? n?ket. Akkor se, ha a helyzet
kedvezményezette lettem vagy lehettem volna.

Múzsámmal - persze nyilván nem most, amikor már öreg, hanem amikor még fiatal volt és az
átlagvélemény szerint is szexis, csinos volt - sokszor megesett, hogy megkérdezték t?le, hogyan nézhet
így ki, nem haragszom-e rá ezért én. Majd amikor elmondta, akkor haragudnék, ha nem így nézne ki,
sokan nem értették.

De jól tudom. én vagyok a kisebbségi nézet.

Ahogy a nyugathoz való viszonyban is kisebbségi nézet az, hogy valaki nem szereti a nyugatot és nem is
él a nyugat bájaival. Sokkal-sokkal gyakoribb az a választás, hogy megvetjük a kurvát, de azért élünk
szolgáltatásaival.

Csak aztán ezt a nyugat hívei félreértik. Egyrészt azt hiszik, hogy a nyugat bájai nyugatpártiságot
teremtenek. Másrészt azt, hogy a bájak népszer?sége egyben a nyugati rend valamiféle fels?bbrend?ségét
is jelenti.

Pedig a folyton kurvázó, feleségét megcsaló férfi is kellemetlenül meglep?dne, ha a feleségér?l
megtudná, hogy id?nként hobbiból kurva. Az meg egyenesen felb?szítené, ha a saját lányából lenne
"szexmunkás" típus.

direkt nem saját kép: ez vagy fotómodell vagy partnert keres, elkötelezett n? nem lehet Kubában 
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A balliba idomítása könnyebb, mint a kiskutyáé

by maxval bircaman - csütörtök, június 23, 2022

https://bircahang.org/a-balliba-idomitasa-konnyebb-mint-a-kiskutyae/

A kutya értelmes lény, de az emberhez képest jóval alacsonyabb fokú az értelmi szintje.

Mégis sokszor kemény munka kell hozzá. 

Dobok neki egy játékot, ? utána szakad, közben meg csinálok valamit, amit nem akarom, hogy lásson.
Egyszer, kétszer, háromszor m?ködik. Negyedszer a kutya már tudja, itt valami trükk van: nem ugrik a
játék után, hanem vár, mit fogok csinálni.

A balliba egyszer?bb lény, századszor is a játék után rohan.

A "vármegye/ispán" hisztéria kapcsán jutott eszembe...

_______________________________________________
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A ballibaizmus leválthatatlan

by maxval bircaman - kedd, május 10, 2022

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

A ballibaizmus annyira beágyazott, hogy leválthatatlan. S még akkor is, amikor egyes szekértáborilag
ballib megmondóemberek kimondják az alapeszme tarthatatlanságát.

Az ellenoldal jóval nyitottabb. A nemzeti tábor mindigis nyitott volt a széls?jobb felé, ahogy nyitott a
nem-nacionalista jobboldal felé is, bár ez utóbbit jellemz?en furcsának találja. 2 évvel ezel?tti élményem:
a Mandiner többségében fideszes kommentel?i furcsán rácsodálkoztak az ott megjelent Trombitás-cikkre,
mely Kossuthot kritizálta tradicionalista-legitimista álláspontról. Rácsodálkoztak, de azért nem szidták
Trombitást, nem vezték ballib árulónak.

Ahogy a másik végponton is, a nem-ballib liberálisok felé, amilyen pl. Puzsér. A Puzsér-rajongótábor
egyik fájdalma éppen ez: sokkal több fideszes van a kedvel?k közt, mint ballib. Mert a két tábor bels?
logikája más: a ballib tábor sokkal szektásabb, dogmatikusabb.

A fideszes nyitottság helyett a ballib oldalon viszont mindig áruló min?sítést eredményez az eltérés, lásd,
ma már Schiffer András kb. fizetett fideszes provokátorrá n?tte ki magát a ballib szalonban. S persze ott
Puzsér is fideszesnek számít, ez csak azért nem hallatszik az utóbbi 1 évben, mert Puzsér beállt MZP
mögé.

Megírja a mércés szerz? amit kell. Persze ki kell bogozni, mert az idióta ballib-szalonképes 
tolvajnyelvet használja.

A szerz? pl. professzionális-menedzseri osztálynak nevezi el a hagyományos ballib szóhasználat szerinti
független szakért?ket. Leírja azt, hogy ez a réteg a mindenkori progresszív-liberális értékrend szószólója.
S hogy ez az értékrend teljesen idegen az alsóbb osztályokétól. S ez a "titka" annak, miért nem a
szegények, elnyomottak szavaznak a "baloldalra", hanem a jómódúak. 
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S kialakul ezzel egy új hatalmi konszenzus, a szivárványzászlókkal, a gendersemleges vécékkel, a
drogliberalizációval, a homoklobbi támogatásával, a safe space-ekkel - ezeket a példákat a szerz? írja! -,
mely konszenzus ellen beszélni életveszélyes. Ha pedig valaki aktívan fellép mindez ellen, örökre kikerül
a szalonból.

A szerz? a következményt is leírja: mindezen abszurd ?rület ellen csak a "széls?jobb" mert fellépni: a
szerz? itt persze a ballib szóhasználattal él, azaz a "széls?jobb" a "józan ész" szinonímája. Kulcsmondata:
"A fasiszta veszély valós ugyan, de egyáltalán nem biztos, hogy hosszabb távon kifizet?d? stratégia azon
politikai és gazdasági érdekcsoportok segédcsapatává válni, amelyek uralma hozzájárult és továbbra is
hozzájárul a fasizmus kitermeléséhez." - ezt normálisra fordítva: a rendszerkritikus baloldal folyamatos
öngyilkosságot követ el azzal, hogy a nem-balos rendszerkritika elleni harc jegyében folyamatosan
elszeg?dik a rendszerurak segédcsapatának.

Ami viszont jó hír: az ilyen cikkek senkit se érdekelnek a ballib szekértáborból. Mert a nagy többség fel
se fogja, a maradék meg hülyeségnek tartja. Pedig messze nem az. Olyan ez, mint Antonio 
Gramsci esete: a baloldali érzelm?ek képtelen megérteni mondanivalóját.

_______________________________________________
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A ballibbant rendszerkritika képtelensége

by maxval bircaman - vasárnap, szeptember 25, 2022

https://bircahang.org/a-ballibbant-rendszerkritika-keptelensege/

A ballib tábor szélén gravitáló minicsoportok id?r?l id?re felvetik: a magyar ellenzék sikertelenségének
f? oka, hogy nem baloldali. Persze itt "baloldal" alatt azt értve, amit klasszikusan értenek alatta, azaz a
kapitalizmushoz való kritikus viszonyt.

Csakhát ez képtelen terv. A magyar "baloldal" sose volt baloldali, semmilyen szemszögb?l.
Magyarországon a "baloldal" szó jelentése: a magyar érdekek maximális feladása, a nyugat iránti
kritikátlan rajongás, s a klasszikus liberális elvek lelkes tapsolása.

Az ok egyrészt maga a baloldal. A magyar baloldal - még az igazi - azzal kezdte annak idején, hogy
kikáltotta a Tanácsköztársaságot, ami aztán minden épesz? embert gyorsan el is riasztott a baloldaltól.

Aztán - 70 évvel kés?bb - a rendszerváltó értelmiség sikeresen befejezte a "baloldal" szó hitelrontását:
kiderült a baloldal lényege, hogy egyrészt tiszteleg a nyugati uraknak, másrészt mélyen lenézi a magyar
kisembert.

Orbán sikerének f? titka, hogy mindezt felismerte, s pont az ellenkez?jét teszi mindennek:
- a "független" szakemberekre sose hallgat,

- ellentmond a nyugatnak,

- bár maga is az elit része, ezt leplezni igyekszik.

Ez utóbbi a legviccesebb, de leghatásosabb is. Ráadásul a ballibek mindig besegítenek.
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Szerintem Orbán direkt ki is provokálja ezt. Lásd amikor rosszul öltözik, miközben milliárdos és lenne
pénze a legszigorúbb divatkövetelményeknek is megfelelni. De direkt nem teszi. S a ballib
megmondóemberek mindig besétálnak a csapdába, elkezdik ócsárolni Orbánt mekkora bunkó. Az
emberek zöme viszont - még a ballib szavazók tübbsége is - megsért?dik, hogy ezek a belpesti, valóságtól
elszakadt, dúsgazdag sztárértelmiségiek miért szidják az átlagember öltözködését.

Amikor az els? ballib személyiség 25 éve elkezdett rendszerkritikus lenni, ez TGM volt, a ballib
közvélemény felzúgott "ez megbolondult, olyan lett, mint a Csurka".

Azóta ez a szabvány szöveg. Aki ma bármennyire is kritizálja az EU-t, az hiába orbánoz közben ezerrel,
azonnal megkapja az "orbánista" jelz?t a ballib keménymagtól.

S persze mindez teljesen logikus. A magyar társadalom nemzeti vagy liberális, a kett? együtt nem megy,
s semmilyen más irányzat se megy. Magyarországon nem lehetséges se zöld, se baloldali. de még
radikális jobb irányzat se. Ha mondjuk valaki zöld, akkor felmerül: de milyen zöld, ballib zöld vagy
nemzeti zöld?

Mint az ír viccben? Maga milyen vallású? Ateista. Oké, de katolikus ateista vagy protestáns ateista?

_______________________________________________
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A benzinkúton

by maxval bircaman - szerda, október 19, 2022

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

Pont 18 éve, még büszke Pest megyei lakosként.

Éppen megbuktatták Medgyessyt a sajátjai. A ballibek gy?zelmi lázban égtek, s ezt igazolták az objektív
adatok is: minden népszer?tlenség ellenére az MSZP és f? ellenzék, a Fidesz kb. azonos szinten álltak a
közvéleménykutatások szerint.

Én abszolút nem voltam mai nézeteimnél, sokkal polgáribb és liberálisabb voltam még akkor. A Fideszt
egyáltalán nem kedveltem, szövegeiket alapszinten demagóg hülyeségeknek láttam, továbbá meg
iszonyúan rossznak taktikailag. (Ezt persze igazolta is a történelem, a Fidesz bukta 2006-ot, s csak ez a
bukás indította el a Fidesz-vezérkart a rendszerkritikusság felé. Dehát ez nyilván nem tudhattam
2004-ben.) A 2006-os választáson nem is a Fideszre szavaztam, hanem az MDF-re.

Tulajdonképpen az egyetlen pozitívuma a Fidesznek számomra az volt akkor, hogy azért mégse 
annyira gusztustalnok, mint a ballibek. Szóval éles helyzetben - lásd második forduló - leszavaztam
volna a Fideszre, de erre nem került végül sor, mert er?sen "jobbos" választókerületben éltem, ahol a
Fidesz már az els? fordulóban mandátumot szerzett.

Szokásom volt minden szombaton megvenni mind a Népszabadságot, mind a Magyar Nemzetet, ez
utóbbi nem volt túl jó lap, de ez alól a szombati melléklet kivételt képezett.

Szóval bemegyek a biatorbágyi MOL-benzinkútra. ez forgalmas helyen volt, s döbbenve látom: Magyar
Nemzet nincs. Pedig akkor a médiák 85-90 %-a ballib volt, egyszer?en abszurd volt az egyetlen nem-
ballib napilapot nem árulni.

Ennek meglesz a böjtje, s akkor lesz sírás-rívás - gondoltam magamban.
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Megmondom ?szintén, ez az oka, amiért máig röhögök a ballib hisztin. A Fidesz semmi mást nem tett,
mint amit ?k, amikor hatalmuk volt: minden ellenvéleményt el akartak lehetetleníteni. S?t ma még így is
több a ballib média, mint amennyi nem-ballib média volt az ? uralmuk alatt.

Ráadásul míg ma a fideszes oldalon senki se vonja kétségbe az ellenvélemény jogosultságát, miközben
akkor a nem-ballib vélemény egyszer?en leveg?nek, nemlétez?nek, "szalonképtelennek" volt tekintve.

_______________________________________________
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A BircaHang adatai

by maxval bircaman - szombat, december 31, 2022

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

Amióta rendszeresen tartok fenn honlapot - ez 2012 közepe -, érdekes és váratlan dolgok zajlanak.

Egyrészt a f? honlapomon sokkal kevesebb a látogató, mint a blog.hu-s utánközlésen. A bircahang.org-on
a napi átlag egyedi látogatószám 400, a bircahang.blog.hu-n meg 1600. Még a rekordokben is látszik az
arány: a legolvasottabb cikk egyedi látogatottsága az el?bbin 1700, míg az utóbbin 9300.

? kommentel?k aránya megfelel a nemzetközi trendnek: átlag minden századik látogató kommentel.

Lehet ezzel pénzt keresni? Természetesen nem. Nagyjából 100 ezer napi látogató az a szám, ami már
adhat valamilyen értékelhet? jövedelmet. Dehát eleve nem a pénz a cél.

A legnagyobb probléma a hibajavítás nehézsége. Ma már 3200-nál több cikk van fent. Persze ha elírást,
értelmi hibát látok, kijavítom - mindig csak a f? honlapon. De az igazi gond a linkek, ezek id?nként
meghalnak. Van most egy automatikusan halottlink-keres?m, s pár hete találtam egy YT-linkjavítót is, ez
utóbbi nagyon hasznos.

Alapelvem: tartalmat sose változtatok. 

_______________________________________________
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A bolgár alternatívok kedvenc rögeszméi

by maxval bircaman - szerda, május 25, 2022

https://bircahang.org/a-bolgar-alternativok-kedvenc-rogeszmei/

Ahogy minden országban, Bulgáriában is létezik az alternatív - jellemz?en dilettáns - nyelvészet és
?skutatás. Általában meséket mondanak, kárt nemigen okoznak.

Íme az 5 f? tézis, amihez szinte minden bolgár "alternatív" ragaszkodik.

"A trákok azonosak a bolgárokkal." 

A rögeszme alapja valós, csak az értelmezése téves. A mai bolgárok genetikailag a leginkább trákok, ez
szimpla tény, a trák elem a leger?sebb. (Beleértve saját magamat is, én is apai ágon tipikus trák génekkel
rendelkezem.) A gond az, hogy a genetika nem azonos a identitással. A trák identitás pedig megsz?nt kb.
1800 éve, beleolvadt a görögbe.

"A bolgár állam alapítása nem 681." 

Hanem valamikor a IV. sz. A gond: semmi nyom nincs erre. Ráadásul itt inkoherencia is van az el?z?
ponttal. Hiszen ha trák=bolgár, akkor a bolgár államalapítás a dokumentált trák államokhoz kell, hogy
köthet? legyen. Az els? dokumentált trák állam pedig az i. e. 480-ban alapított az Odrisziai Királyság,
mely a mai Bulgária központi részén volt, a Balkán-hegységt?l délre. Egészen az i. sz. I. sz-ig létezett,
amikor Róma meghódította.

Szóval ha trák=bolgár, akkor az államalapítás 2500 éve volt! Miért csak 1600 éve?

"Az ?sbolgárok nem türkök."
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Ennek oka érzelmi, hiszen kellemetlen lenne a törökök rokonainak lenni. 

Egyébként ezt nem csak dilettánsok vetik fel, hanem valódi alternatívok is. Máig vitatott, hogy iráni vagy
türk nép volt-e az ?sbolgár, bár a többségi nézet a türk. A dilettánsok szerint viszont az ?sbolgárok trákok
és kész, elvándorolt népesség, aki aztán visszavándorolt.

A probléma még itt: mi van a kaukázusi és Volga-menti bizonyítottan ?sbolgár-származék népekkel?
Más nyelvet vettek fel esetleg, mi történt? Mind a balkárok (?k a kaukázusi ?sbolgár-származékok), mind
a csuvasok (?k a Volgai Bulgária örökösei) magukat és nyelvüket türknek tekintik.

https://www.youtube.com/watch?v=I5ZJT20qloI 
csuvas 

https://www.youtube.com/watch?v=4S5ZOg05dVY 
balkár 

"A bolgárok nem a IX. században vették fel a kereszténységet."

Ez következik a korábbiakból. Hiszen ha a bolgár állam IV. századi, akkor nyilván a kereszténység
felvétele is korábban történet.

"A bolgárok nem szlávok, s?t szlávok nem is léteznek."

Szerintem ez a legviccesebb tézis. Hogyan is lehetnek szláv nyelvek ott, ahol az alternatívok szerint se
voltak bolgárok. Hogyan kezdtek ezek a népek bolgárul beszélni? Ráadásul ha szláv=bolgár és
trák=bolgár, akkor miért nem képesek a tudósok megfejteni a trák feliratok zömét? 
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A többi 4 pontot még értem valamennyire, valami kevés logika is van bennük, de ebben csak 
abszurditást látok.

tipikus fantáziatérkép - a X. sz. eleje az "alternatívok" szerint - Magyarországot délr?l és keletról is
Bulgária határolja! 

https://www.youtube.com/watch?v=mvxWxG-CXVM 
egy valós történelmi térkép videó 

_______________________________________________
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A bolgár nacionalizmus kezdetei

by maxval bircaman - kedd, február 15, 2022

https://bircahang.org/a-bolgar-nacionalizmus-kezdetei/

A bolgár nacionalizmus kezdetei nem késtek az általános európai divathoz képest, de alapvet?en sokkal
gyengébb folyamat volt.

Ennek oka els?sorban az eltér? környezet. Míg a korai európai nacionalizmus alapvet?en liberális,
szekuláris volt, s f? ellenfele pedig a keresztény univerzalizmus, addig a bolgár nacionalizmus egy
muszlim állam keretein belül volt, ráadásul egy olyan államban, mely etnikailag semleges volt. A török
állam ugyanis valójában nem török állam volt, hanem muszlim állam. A török nacionalizmus csak a
XIX. sz. végén jelent meg, s mindvégig a hivatalos török hatalom ellensége volt. 

Törökországban tehát a szultánság alatt a nemzetiség nem számított, az állampolgárokat egyedül vallási
alapon különböztették meg. Aki nem volt muszlim, az másodrend? állampolgár volt, akkor is, ha török
volt (lásd gagauzok). Aki viszont muszlim volt, az lehetett bármi, akár az állam legfels?bb vezetésének
tagja is, teljesen függetlenül nemzetiségét?l és anyanyelvét?l (s tény: a nagyvezírek kb. fele nem volt
török), egyedül a szultáni pozíció volt zárt, ez is csak azért, mert egyetlen családon belül örökl?dött az
állam egész történetében (Osman-dinasztia: az els? uralkodó - I. Osman - 1299-ben lett, az utolsó - VI.
Mehmed -1922-ben lett megdöntve a köztársaságpártiak által). (Egyébként a dinasztia máig létezik, 1974
óta a török hatalom megszüntette a dinasztia kitiltását az országból, azóta a dinasztia legtöbb tagja ismét
Törökországban él, persze immár csak egyszer? állampolgárként.)

Mivel a f? ellentét muszlim és nem-muszlim között volt, a nem-muszlimok közti differenciáció nehezen
ment. A térségben szabad átmenet volt bolgár, görög és szerb között emiatt. Valójában csak a XIX. sz.
vége felé lettek az egyes identitások rögzítettek. Ezzel magyarázhatók látszólag érthetetlen jelenségek: pl.
a mai szerbiai Niš város és környéke a XIX. sz. elején mint színbolgár terület volt leírva a török
hatóságok által, 80 évvel kés?bb pedig a szerb nacionalizmus egyik bölcs?je volt immár. S közben az
eredeti lakosság nem lett kiirtva, elüldözve, s jelent?s betelepítés se történt.

Van egy vicces történet err?l. Valamikor a XIX. sz. eleji görög szabadságharc idején brit
újságíró kérdezget embereket Thesszalonikiben: "maguk bolgárok, görögök, vagy szerbek?", mire az
emberek összenéznek, majd megszólalnak "mi keresztények vagyunk".
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De most vissza a témára. Íme a történések folyamata nagy vonalakban.

A XVIII. sz. végére nyilvánvalóvá vált, hogy Törökország leáldozóban van, immár nem csak Közép-
Európából lettek kiverve a törökök, hanem Kelet-Európából is: 1764-ben az oroszok mai Dél-Ukrajnát
elhódították a törökökt?l (ez lett az Újoroszország nev? tartomány), 1783-ban a Krím is átkerült török
kézb?l orosz kézbe, közben ment a kaukázusi török területek folyamatos meghódítása is. 

Ez folytatódott a Balkánon is:

az 1804-1817-es szerb felkelés sikerrel végz?dött: Szerbia hivatalosan autonóm török tartomány
lett, a valóságban független állam,
az 1821-1829-es görög felkelés eredményeképpen Görögország egyenesen független állam lett.

A bolgár lakosság nagy része félanalfabéta volt, Törökországban nem létezett szervezett oktatási
rendszer, az oktatás kis templomi iskolákban zajlott, rendkívül alacsony színvonalon.

Az els? komoly könyv, mely el?segítette a bolgár nemzettudat er?sítését egy szerzetes, Paiszij
Hilendarszki (Szamokov, 1722 - Aszenovgrad, 1773) m?ve volt, Szláv-bolgár történelem címmel,
melyben leírja a kora el?tti bolgár történelmet, ezzel azt az akkor meglep?nek számító információt, hogy
egykor volt saját bolgár állam. Paiszij egy gazdag keresked? fia volt, ennek köszönhet?en tudott utazni,
sok ismeretet összeszedve. Magát a könyvet az Athosz-hegyi, Hilendar szerb kolostorban írta, innen a
szerz? neve is (eredeti neve nem ismert).

A könyv nagy hatást vált a kevés m?velt ember között. Els?sorban a papok között, akik rendelkeztek
megfelel? ismeretekkel. Több követ?je is akad. Szofronij vracai püspök (Szofronij Vracsanszki, eredeti
nevén: Sztojko Vladiszlavov (Kotel, 1739 - Bukarest, 1813)) kiadja az els? modern bolgár nyelv?
könyvet 1806-ban (a Szláv-bolgár történelem még egyházi szlávul íródott!). 1824-ben pedig a
Münchenben diplomát szerzett Petar Beron (Kotel, 1799 - Craiova, 1871), az els? nem-pap szerz?,
kiadja az els? bolgár nyelvtankönyvet.

1835-ben Gabrovóban megnyílik az els? nem papnevelde középiskola, az Aprilovi Gimnázium - csoda,
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de máig létez? intézmény, íme a honlapja -, mely alapítójáról egy Gabrovóban született, Bécsben
diplomát szerzett, majd Oroszországba költözött, ott milliomossá váló bolgár keresked?r?l lett elnevezve,
Vaszil Aprilovról (Gabrovo, 1789 - Gala?i, 1847). 

Az orosz gy?zelemmel végz?d? orosz-török háborúk hatása, hogy a bolgár értelmiség az orosz
segítségben kezdi látni a bolgár állam visszaállításának lehet?ségét. Összesen 12 orosz-török háború
zajlott a történelem során, ezek közül a most relevánsak:

I. orosz-török háború (1568–1570): Oroszország megszerzi a Volga torkolatvidékét, immár a
Kaszpi-tenger teljes északi partja orosz kézben.
II. orosz-török háború (1676–1681): Oroszország megszerzi a mai egész Kelet-Ukrajnát és Kijev
vidékét,
III. orosz-török háború (1686–1700): Oroszország kijut az Azovi-tengerre,
IV. orosz-török háború (1710—1711): az els? orosz vereség, Oroszország visszaadja Azovot (a
Don folyó torkolatánál a legfontosabb város),
V. orosz-török háború (1735–1739): Azov ismét orosz,
VI. orosz-török háború (1768–1774): Oroszország el?ször szerez területet az Észak-Kaukázusban,
Kercs orosz lesz, a Krím Oroszország vazallus állama lesz,
VII. orosz-török háború (1787–1792): egész Dél-Ukrajna orosz lesz, Oroszország kijut a Duna
torkolatához,
VIII. orosz-török háború (1806–1812): Besszarábia orosz lesz,
IX. orosz-török háború (1828–1829): a két addig török vazallus román fejedelemség orosz
vazallus államok lesznek,
X. orosz-török háború (1853–1856): ez a krími háború, melyben Oroszország veszít.

A VIII. orosz-török háború az els?, melyben már vesznek részt bolgárok, az orosz oldalon. Kb. 3 ezer f?t
számlál a Bolgár Földi Hader? nev? szervezet, melyben a román fejedelemségekben él? bolgár
emigránsok vesznek részt. A cél nyilvánvaló: kiprovokálni, hogy Oroszország folytassa a háborút, átkelve
a Dunán, így szabaduljon fel a bolgár terület a török uralom alól. A célt természetesen nem sikerül elérni:
az orosz külpolitika ekkor nem akar a Balkánra lépni.

Emiatt a bolgár értelmiség egy része csalódik Oroszországban. Kezd kialakulni az a vélemény, hogy nem
szabad az orosz segítségre alapozni, hanem saját er?b?l kell elérni a célt.

Ennek az irányzatnak a f? ideológusa Georgi Sztojkov (Szava) Rakovszki (eredeti neve: Szabi Sztojkov
Popovics: Kotel, 1821 - Bukarest, 1867). ? az els?, aki megkezdi földalatti fegyveres egységek
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szervezését bolgár területen. 

A fegyveres felkelés els? el?zménye egy 1835-re tervezett akció Tarnovóban és Szilisztrában. A szervez?
egy Georgi Mamarcsev nev? orosz-török kett?s állampolgárságú bolgár (az el?bb említett Rakovszki
nagybátyja). Az orosz kormányzat ellenzi a felkelést, nem tartja megfelel?nek az id?pontot, így eleve
kudarcra van ítélve. Ezen kívül a török hatóságok még a felkelés kirobbanása el?tt letartóztatják a
f?szervez?ket - a rossznyelvek szerint az oroszok szólnak a törököknek -, mindenki halálos ítéletet kap,
kivéve Mamarcsevet, akit orosz állampolgársága miatt csak szám?zetésre ítélnek.

A következ? években kirobban több felkelés is, de egymástól függetlenül és kis méretekben. A bolgár
nacionalista értelmiség levonja a következtetést: központosított szervezetre van szükség. 1862-ben
megalakul Belgrádban a Bolgár Légió nev? fegyveres szervezet Georgi Rakovszki vezetésével, mely
azonban végül sose folytat semmilyen harci tevékenységet bolgár területen, mivel nem sikerül tömeges
támogatást szereznie a tervezett felkeléshez, ezen kívül a szerb kormány hamarosan be is tiltja a szervezet
tevékenységét, magát Rakovszkit pedig kiutasítják az országból, ezért ? Bukarestbe költözik.

A X. elszenvedett orosz vereség végképp meggy?zi a bolgár értelmiséget: Oroszország meggyengült,
ezért se szabad számítani rá. Megjelenik egy új irányzat is: mivel se Oroszország nem fog segíteni, de a
saját er?b?l való felszabadulás meg reménytelen, meg kellene próbálni kiegyezni a török hatalommal.
Erre nagy lökést ad az 1867-es osztrák-magyar kiegyezés híre, ennek mintájára terveznek egyesek török-
bolgár kiegyezést, melyben Törökország kett?s állammá válna, egy autonóm muszlim és autonóm
keresztény államrésszel, melynek közös uralkodója a mindenkori török szultán, de a két rész saját
kormányzattal rendelkezik, a központi hatalom csak egyes közös ügyeket intézne.

Ez az irányzat azonban sose tud népszer? lenni, lassan el is veszti minden befolyását. Az irányzat f?
ideológusai ma már kés?bbi tevékenységük miatt ismertek: Evlogi Georgiev és Hriszto Georgiev
testvérpár ugyanis már a bolgár felszabadulás után, 1888-ben saját pénzükb?l megalapítják az els? bolgár
egyetemet, a Szófiai Szt. Kliment Ohridszki Egyetemet.

A romániai bolgár emigrációban végül a f? szerepet a Rakovszki közeli munkatársa, Ljuben Karavelov
(Koprivstica, 1834 - Rusze, 1879) vezetésével megalapított BRCK (Bolgár Forradalmi Központi
Bizottság) veszi át. A szervezet ellenzi az orosz bevatkozást, s végs? célja egész Törökország
demokratizálása, valamint a bolgár földek kiszakítása Törökországból, s bolgár-román-szerb
konföderáció megalakítása. A szervezet bolgár területen tevékenyked? f? személyisége Vaszil Levszki
(Karlovo, 1837 - Szófia, 1873), ? máig a f? bolgár nemzeti h?s.

                              54 / 1.347



BircaHang - 01-01-2023
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

A szervezetre legnagyobb csapást éppen Levszki halála méri. Mint minden szervezetben, ahol nem
létezhet szigorú rend, viszont titkosságra van szükség az államellenes tevékenység miatt, súlyos gondot
jelentenek a túl er?s egyéniségek. Hiszen er?s egyéniségnek kell lenni ahhoz, hogy valaki felvállalja a
lehet? legveszélyesebb feladatot, a fegyveres harcot a legitím államhatalom ellen, viszont aki ilyen er?s
egyéniség, az nem olyan típus, aki csak úgy parancsokat teljesít, egy adott pillanatban egyszer?en nem
teljesíti a parancsokat, mert hirtelen jobb ötlete támad. Itt is ez történt: a szervezet egyik vezet?
egyénisége minden egyeztetés nélkül a központtal, rosszul szervezett támadást intéz 1872-ben az egyik
török postahivatal ellen, ahol a régióból beszedett adókat ?rzik. A cél: a szervezet pénzügyi gondjainak
megoldása. Azonban a török hatóság nem csak sikeresen megvédi a postát, hanem le is tartóztat több
BRCK-harcost. Aztán az ezt követ? nyomozás során egyes harcosok beismer? vallomást tesznek a
halálos ítélet elkerüléséért cserébe, aminek eredményeképpen a törökök elkapják magát Levszkit, halálra
ítélik, majd felakasztják.

Szófia központjában a Levszki emlékm? - azon a helyen, ahol az akasztófa állt 1873-ban 

A BRCK vezet?sége végül 1876-ban megfelel?nek ítéli meg a helyzetet az általános felkelés
kirobbantásához. Az ország négy részre lett osztva, mindenhol helyi központi szervezettel. Délkeleten és
északnyugaton eleve nem lett rendesen megoldva az el?készítés, minimális számú ember kapcsolódik be
a harcba, a tényleges harcosokat pedig gyorsan leverik a törökök. A nagy bolgár költ?, Hriszto Botev
(Kalofer, 1848 - Vraca környéke, 1876) is részt vesz a harcokban északnyugaton, s el is esik - a
rossznyelvek szerint a kudarc után, amikor a csapata készül visszavonulni a Dunához, hogy átkeljenek
Romániába, nem a törökök ölik meg harc közben, hanem egyik elkeseredett bajtársa lövi le.

Északkeleten a felkel?k pár hétig ellenállnak, de végül vereséget szenvednek. A legsikeresebb a felkelés
délnyugaton, ezért az itt is bekövetkez? vereség után itt a legnagyobb a bosszú is.

Tulajdonképpen az egész felkelés eredménye csupán, hogy a török bosszú hír lesz egész Európában, így a
nagyhatalmak kénytelenek valamit lépni a törökök ellen. S végülis ez vezet el a XI. orosz-török
háborúhoz (1877–1878), melynek f? eredménye Bulgária felszabadulása.

A BRCK szerepe persze így is jelent?s: az orosz-török háborúban az orosz hader? megengedi a BRCK
jelenlétét a harcokban, azzal a feltétellel, hogy minden egyes bolgár egység orosz parancsnok 
vezénylete alatt áll és vállalja a katonai fegyelem szabályait. A becslések szerint így összesen kb. 7500
bolgár felkel? vesz részt a háborúban az orosz oldalon, ennek kb. harmada elesik a csatákban. Bulgária
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visszaállítása után az életben maradt harcosokból lesz a bolgár hadsereg els? személyi állománya.

A háborúban a bolgár felkel?k szerepe a neves Sipka-szorosi csatában (1877 augusztusa) a
legjelent?sebb. Miután majdnem egész Észak-Bulgária (ez Bulgária a Balkán-hegységt?l északra fekv?
részét jelenti) orosz ellen?rzés alá kerül, a törökök megpróbálnak az egyik balkáni szoroson, a Sipka-
szoroson keresztül átdobni északra egy 40-ezres hader?t. A szorost északr?l örz? 5 ezer bolgár felkel? és
3 ezer orosz katona azonban sikeresen blokkolja a túler?t, Ioszif Gurko belarusz nemzetiség? orosz
altábornagy (a háború után 2 rangfokozatot átugorva marsall rangot kapott) és Nyikolaj Sztoletov orosz
vezér?rnagy vezetése alatt - Sztoletov a bolgár felkel?k parancsnoka volt, míg Gurko a teljes ottani orosz
hader?é.

Amivel elérte f? célját a bolgár nacionalizmus: lett saját állam, ha nem is az okkal a határokkal, melyeket
szerettek volna.

Fentiek miatt eléggé nehéz dolga van annak Bulgáriában, aki vad oroszellenes szövegeket szeretne
terjeszteni. A mai Szófiában az utcák egy jelent?s része olyan személyekr?l lett elnezve, akik a fenti
folyamatot el?segítették, köztük orosz tábornokokról. S ezek az elnevezések nem a kommunizmus
éveiben születtek, hanem el?tte. Inkább az volt, hogy a kommunizmus alatt egyeseket igyekeztek
óvatosan átnevezni. Ennek vicces példája: ahol korábban a cári palota volt, ez Szófia abszolút központja,
s vele szemben Dimitrov mauzóleuma, itt rendezték a kommunizmus éveiben a nagy felvonulásokat - az
út neve eredetileg "Felszabadító cár út" volt - ez utalás II. Alekszandr orosz cárra, aki az orosz-török
háború alatt volt az uralkodó -, aztán a kommunista uralom kezdetén valaki disszonánsnak érezte, hogy
azért mégse lehet a nagy vezér Dimitrov sírja egy ilyen "monarchista" nev? helyen, dehát az oroszokat se
lehet megsérteni drasztikus átnevezéssel, így kitalálták a megoldást, s az út neve 1990-ig "Orosz út" lett.

a 90-es évek közepéig volt Szófiában egy "Budapest" nev? magyar étterem - a Rakovszki és a Gurko
tábornok utcák sarkát?l pár méterre - az épület ma is létezik, de ma már a Happy nev? gyorséttermi lánc
egyik egysége 

a Sztoletov út Szófia északnyugati részén 

_______________________________________________
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A béremelés nehéz ügy

by maxval bircaman - péntek, december 23, 2022

https://bircahang.org/a-beremeles-nehez-ugy/

A csúnya cigány Zorbán általi béremelés megzavarta a ballib törzskommentel?ket.

Három verzió van:

Atya Isten, ezt nem tudják kitermelni a cégek! Mindenki cs?dbe megy!
Hahaha, nettó 600 euró??? Az infláció meg 200 %. Ez fekete-afrikai szint. Romániában ennek a
háromszorosa a bérszint vásárlóer?ben!
Hazudnak! Én magam és az összes ismer?söm 120 ezret keresünk napi 25 órás munkanappal,
plusz hétvégén meg is ver minket a fideszes munkáltatónk, eleve a nettó médiánt kell nézni, nem a
bruttó átlagot.

Régi, feledhetetlen élményem 2001-b?l és 2002-b?l: amikor Orbánék drasztikusan megemelték a
minimálbért, Bolgár Gyuri bácsi m?sorában hetekig szörnyülködtek a betelefonálók, s el?adták a fenti
els? verziót. 

Aztán nem valami fideszes gonosztev?, hanem Pogátsa Zoltán kikutatta: országosan összesen pár ezer
ember vesztette el a munkáját az emelés miatt, s a cégek kb. 0,05 %-a zárt be ugyanebb?l az okból. Persze
azonnal ki lett kiáltva komcsi fideszbérencnek.

_______________________________________________
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A céges kultúra

by maxval bircaman - vasárnap, február 20, 2022

https://bircahang.org/a-ceges-kultura/

Friss hír: a Facebook alkalmazottainak új neve ezentúl "metamate" - ezzel ugyanis "még egyértelm?bbé
vált, hogy mi a cég célja, és az is, hogy a munkavállalók egy nagy közösségként dolgoznak a metaverzum
létrehozásán".

Minden nagy cég életében eljön ez a pillanat. Nincs már mivel foglalkozni, így elkezd?dik a szavakkal
való marháskodás.

Ha nem tapasztaltam volna egykor a saját b?römön, nem hittem volna el.

Amikor 2007-2009 között nokiás voltam, egy szép nap, valamikor 2008-ban, jött a fenomenális döntés
kiemelten magas szintr?l: ezentúl az úgyfélszolgálat neve nem Nokia Customer Support, hanem Nokia
Care, s ez annyira alapvet? koncepcionális változás, annyira 180 fokos változás a cég életében, hogy ez
minden más nyelvre is érvényes!

Eleinte valaki még értelmesen megpróbálta elmagyarázni, hogy a Nokia Care nem fordítható le
magyarra. Mert mondjuk a Nokia Gondoskodás az valami öregotthon elnevezésnek t?nik, a Nokia
Tör?dés az meg betegszolgálatnak, a Nokia Gondozás valami fatális tévedésnek, míg a Nokia Aggodalom
meg szimplán röhejes, de mind a 4 verzióban van valami közös: egyik se fejezi ki azt, amit az angol
változat, azaz azt, hogy ügyfelek bajos ügyeivel való kiemelt gondoskodás zajlik.

A válasz az volt: ez a döntés, tessék betartani, pont. A mi dolgunk ugyanis nem a gondolkodás, hanem a 
teljesítés.

Ilyenkor persze a kelet-európai ember gyorsan feltalálja magát: legyint, bólint, majd nem teljesít.
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A leglelkesebb dolgozók eleinte angolul mondták be a nevet, azaz "Nokia Kér", azért nem merték alapól
nem betartani az utasítást, de hamar ?k is abbahagyták, miután erre a válasz a "mi van? mit kér? én az
ügyfélszolgálatot hívtam!" lett jellemz?en. 

A lényeg: a "fenomenális" koncepcióváltás után 2 héttel mindenki már csak a régi "Nokia
Ügyfélszolgálat" nevet használta.

Fent pedig elkönyvelték: a koncepcióváltás teljes siker.

A nagy cégek szabálya: senki se tud semmit, annak amit mégis tud semmi köze a valósághoz, viszont
minden teljes kirobbanó siker.
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A de facto perzsa diáklány

by maxval bircaman - kedd, december 27, 2022

https://bircahang.org/a-de-facto-perzsa-diakany/

Minden politikai rendszereltérés ellenére a kubai oktatási rendszer az amerikai másolata: a középiskola
szintje nem túl magas, s az egyetemi szint meg jellemz?en magas.

Ennek következménye: az egyetemi oktatás elején olyan dolgokat tanítanak, melyek Magyarországon 
gimnáziumi szint.

A Havannai Egyetemen bölcsészkarán abszolút ez van - legalábbis volt a 80-as években -, magyar
szemmel sajátos volt, hogy a spanyol szakon ógörög és latin irodalmat tanítottak. Mert az
alapfeltételezés: a diák ezt nem ismeri. Márpedig ismernie kell, hiszen különben a spanyol irodalom se
érthet? meg.

Szóval ógörög irodalom. Amihez a 3 alapvet? háttér a görög mitológia, a trójai háború, s a görög-perzsa
háborúk. Ezeket ismerni kell valamilyen szinten, hogy el tudja az ember helyezni a sztorikat oda, ahová
valók. 

Szóval nyilván ezek mind szóba kerültek, persze inkább irodalmi szemszögb?l, nem mint
történettudomány. Azaz teljesen szubjektív görög szemszögb?l. A mitológia nem gond, ahogy a trójai
háború se, ma senki se azonosítja magát trójaiként. Viszont perzsák ma is léteznek.

Itt jön képbe az afgán diáklány a csoportban. Egyébként baromi szép lány volt, hófehér b?r?, karcsú.
fekete szem? és hajú - ugyanaz a típus, mint a jövend? múzsám, csak 15-20 centivel magasabb verzióban
(a múzsám 154 centis). A tanév elején még szerelmes is voltam belé, de aztán október közepén 
átnyergeltem a jövend? múzsámra.

Tudni kell, a mai perzsák nem csak Iránban élnek. Valójában 3 országban alkotnak jelent?s népességet,
plusz még más országokban is jelen vannak kisebb számban. Ez a 3 ország Irán, Tadzsikisztán, s
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Afganisztán.

Iránban a lakosság 60 %-a perzsa (farszi néven). Tadzsikisztánban a lakosság 85 %-a perzsa (tadzsik
néven). Afganisztánban pedig tadzsik és hazár - nem kazár - név alatt a lakosság kb. 45 %-a, ?k dari
néven említik a nyelvüket. Tulajdonképpen a farszi-tadzsik-dari hármas az olyan, mint a szerb-horvát-
bosnyák-montenegrói négyes. Tökéletes a kölcsönös érthet?ség, egyedül az olvasás problémás, mert a
tadzsikot cirill bet?kkel írják, míg a másik kett?t arab bet?kkel.

A mi diáklányunk konkrétan pastu etnikumú volt, ez a tadzsikok és a hazárok mellett a harmadik nagy
etnikai csoport Afganisztánban, a lakosság kb. 35-40 %-a. A pastuk a perzsák rokonai, a pastu és a perzsa
nem kölcsönös érthet?, de közeli nyelvek. Viszont Afganisztánban máig a perzsa a közvetít? nyelv, s
minden m?velt ember beszéli is, nem csak a dari-anyanyelv?ek. Bár amióta az I. vh. vége után
Afganisztán visszaszerezte függetlenségét, az Afganisztánt hagyományosan irányító pastu elit igyekszik
folyamatosan növelni a pastu szerepét (az afgán kommunista vezetés is ezt követte, mely szintén f?leg
pastu volt), a dari máig hivatalos nyelv, s szerepe sok területen még fontosabb is a pastunál. Szóval a
perzsa ott a nem perzsák számára is "saját" érték.

A ógörög tematikát el?adó tanár persze nem tudta, hogy van egy afgán diák is, ill. tudta, csak nem
gondolt erre. Így simán nyomta az ógörög életérzést a sötét, primitív, kegyetlen perzsákról, akikkel
szemben állnak a m?velt, okos, humánus görögök.

Persze mindez történelmileg marhaság. Két civilizáció harcolt, mindenki a saját érdekeiért, ezt jó-rossz
alapon felosztani komolytalan. Dehát minden propaganda így m?ködik. Az I. vh. idején is azzal f?tötte
az angol propaganda a sajátjait, hogy a németek valamiféle emberiségen kívüli, mérhetetlenül gonosz
lények, akiknek egyetlen céljuk a jóság eltörlése a bolygóról. Ahogy a mai nyugati propagandában is ez
van az orosz-ukrán viszály kapcsán: az ukránok valamiféle fogtündér-szer? nemes és mosolygós
fénylények, míg az oroszok meg mosógéplopó, ittas barbárok, akiknek életük célja a 
kamudomor megismétlése. Nyilván ez volt a görög életérzés is 2500 éve. Meg biztosan a perzsa is, csak
hát perzsa irodalmat nem tanulunk, mert nem számít az európai kultúra alapjának.

Egyre jobban lovalta is bele magát a tanár az embertelen perzsák és a nemes görögök leírásába. Az afgán
csaj meg eleinte csak csodálkozott, majd egyre borúsabban nézett. De humorérzéke volt, szóval a végén
megjegyezte:
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Borzasztó mekkora barbár emberev?k vagyunk mi!

A tanárnak akkor esett le, mi is van. Értelmes ember (n?) volt, azonnal kapcsolt. 

Jajj, Rahela, te is érted mire utaltam. Nem tényeket mondtam, hanem az akkori görög emberek
képzetét írtam le. Bocs, hogy ezt nem tettem világossá.

_______________________________________________
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A divat mindig a rossz

by maxval bircaman - szerda, március 02, 2022

https://bircahang.org/a-divat-mindig-a-rossz/

A divat mindig az, ami a rossz választás. Mármint nem az öltözködési divat, hanem a tágabb értelemben
vett divat.

Az utóbbi napokban, pl. a Facebook-on az ukrán zászlós profilkép lett a divat. Valami agyament cseh
politikus még azt is pedzegette, a szociális hálókon való kiállás az oroszok mellett egyenesen
b?ncselekmény.

Ez a divat biztosan jelzi: az ukránok támogatása rossz ügy.

Persze nyilván én is sajnálom az ártatlan ukrán áldozatokat. Még azokat is, akiket agymosott a liberális
propaganda. Meg mivel én is szeretem a háziállatokat, szimpatikusak azok, akik a háziállatukkal együtt
menekülnek.

Csak hát maga az a tény, hogy az ukránok támogatása lett a norma a liberális médiákban egyetlen dolgot
jelent: ez az abnormalitás.

_______________________________________________
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A dualizmus meghaladása

by maxval bircaman - vasárnap, június 19, 2022

https://bircahang.org/a-dualizmus-meghaladasa/

A test-lélek elválasztásának, tágabban az anyag és szellem elkülönítésének problémája persze ?si. 

A kérdés emberi, s minden ember átérzi. Nem kell hozzá semmilyen el?tanulmány, se m?veltség, se
intelligencia: mindenki tudja, hogy pl. a saját keze és valamilyen bels? érzése, modjuk örömérzete
egyformán valóságos, de ezek valóságossága mégis egészen más. 

Hiszen alapvet?en van egy küls? világ, melynek korlátai vannak térben és id?ben, nem tévedésmentes,
viszont ez közös élmény másokkal, pl. megmutathatom a kezemet másoknak, s ?k ugyanúgy, legalábbis
hasonlóan érzékelik mint én. S van egy bels? világ, mely térben és id?ben korlátlan, tévedésmetes,
viszont nem osztható meg senki mással, csak én érzem: lásd, az örömérzetemr?l tudok mesélni ugyan
másnak, de megmutatni nem tudom senkinek, s soha senki se lesz képes megérteni pontosan mit érzek:
mindenki csak arra képes eljutni, hogy az az adott örömérzet olyan, mint amit ? szokott hasonló
szavakkal leírni, de ennél pontosabb nem lehet az átadás. 

Az egyik esetben tehát megmutatom a másiknak az égen a Holdot és azt mondom "ez a Hold", míg a
másikban mutatok egy homályos fényképet a Marsról, majd megjegyzem "kb. ilyen a Hold is". Miközben
magam számára éppen fordított a pontosság: a bels? világomban sose tévedhetek, míg a küls?ben ez az
alapállapot. Amikor fáj a fogam, az sose lehet téves, nem fájhat a fogam tévesen, de nyilvánvaló, hogy a
Föld lapos, minden érzékszervünk szerint az, miközben nem lapos.

A naív igazáságérzet azt mondja ki, a két dolog teljesen más tehát. De ha így van, akkor a magyarázatot
kell adni valahogy a kett? nyilvánvaló kölcsönös hatására: számtalan példa van a kett? kölcsönhatására.

Ez a dualista nézet, azaz van szellem és anyag, melyek különböz?ek. Viszont a kett? egyeztetése
rendkívül nehézkes. Gyakorlatilag egyetlen kielégít? válasz se született arra, hogy mi lehet a megoldás,
pedig a filozófiai iskolák és a vallások zöme is dualista. 
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Vigyázat, itt nem az anyag vagy a szellem els?bbsége a kérdés, hanem léte. Nyilván a materialista
dualista az anyag els?bbségét vallja, azaz a szellem szerint valamilyen módon az anyag létezésének
terméke, míg egy idealista dualista pedig a szellem els?bbségét vallja, azaz az anyag a szellemi szféra
terméke - de abban egyetértenek, hogy ez a 2 terület létrejöttük óta különállóak, a saját jellemz?ikkel.

Aki viszont behatóan foglalkozik a témával, az eljut oda: a monista (értsd: nem dualista) elméletek a
koherensek. Azaz az anyag és a szellem ugyanaz. Így megsz?nik az egyeztetés problémája is.

Alapvet?en a kereszténység természetesen dualista, ez a f? irány. Isten az alap, azaz a szellem, majd lett
anyag, miután azt Isten megteremtette. Azaz az anyag eredete ugyan a szellem, de a 2 terület önálló
immár. A monizmus a kereszténységen belül mindenképpen kisebbségi álláspont, ez leginkább az
úgynevezett keresztény miszticizmusra jellemz?, mely bár eredetileg keleti-keresztény jelenség,
nyugaton is mindig létezett.

A materialista monizmus el?tt még nagyobb feladat állt, máig nem tudták megoldani. Hiszen valahogy
igazolni kellene, hogy az anyag képes szellemet eredményezni. A f? próbálkozások:

a szellem csak látszat, egy érzéki tévedés, ugyanaz kb. mint amikor a vízbe lógó egenes tárgyat
törtnek látjuk,
a szellem szimplán az anyag m?ködése, semmi más, egyszer?en ma még a tudomány nem ismeri
enek teljes szabályrendszerét, ezért t?nik a szellem rejtélynek,
az egész az emberi nyelv trükkje csak, egyszer?en egyes anyagi állapotokat szellemnek nevezünk
megszokásból,
a szellem valójában a külvilág számára látható reakció elnevezése, semmi más.

csakhát egyiket se sikerült soha bizonyítani, ráadásul nem gy?znek meg senkit, mindenki "érzi", hogy ez
nem lehet igaz.

Az idealista monizmus problémái tehát kisebbek, egyszer?en Istenre kell hivatkozni, de ott is
problémás minden elmélet:

Isten úgy teremtette a világot, hogy a két szféra hasson egymásra,
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Isten úgy teremtette a világot, hogy legyen két független szféra, ezek egyszer?en párhuzamosan
m?ködnek,
Isten minden egyes pillanatban beavatkozik.

A modern próbálkozások sokkal érdekesebbek, mert a monizmus alapján állnak. A két f?: egy
materialista és egy idealista.

A materialista a pánpszichizmus: azaz míg az anyag a struktúra, addig a szellem a bels? jelleg, ez
minden szinten igaz, a tudat csupán a szellem magas fokú formája - a szellem egyszer?en egy alapvet?
természeti törvény, mint a tömegvonzás vagy az elektromos töltet. 

A másik oldalról Donald D. Hoffman amerikai pszichológus elmélete rendkívül érdekes. Szerinte
egyedül szellem létezik, az anyag a szellem felfogásának egy módja. Közérthet? példája: az anyag olyan,
mint egy ikon egy számítógépes operációs rendszerben: jól érthet? leegyszer?sítés, melynek azonban
nincs kapcsolata a valósághoz. A cél a szellemet felfogó szellem számára a valóság megértése. Azaz
egyedül a szellemet felfogni képes entitások vannak, s minden az ? felfogásuk eszköze. Valójában semmi
más nincs a szó szoros értelmében, vagy lehet, hogy van ugyan objektív anyagi valóság, de az
semmiképpen se az, amilyennek látjuk.

https://www.youtube.com/watch?v=oYp5XuGYqqY 
az elméletalkotó el?adása pár évvel ezel?tt (angolul) 
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A felszabadítási teológia

by maxval bircaman - hétf?, december 19, 2022

https://bircahang.org/a-felszabaditasi-teologia-2/

A perintista szekta hivatakozási alapja a felszabadítási teológia.

Aki nem ismeri a témát, annak az a képzete támadhat, mintha a perintizmus valóban azonos lenne a
felszabadítási teológiával. Miközben nem az.

El?re bocsátom: nem vagyok a felszabadítási teológia híve, alapvet?en tévútnak tartom. 

Ami nem jelenti azt, hogy ne kelljen megvédenem a hazugságoktól.

Aki ugyanis csak Perintán keresztül ismeri a felszabadítási teológiát, annak kb. a következ? képzete
alakul ki err?l az áramlatról:

forradalmi csoportosulás,
a f? cél a gazdasági egyenl?tlenségek elleni harc,
mindenféle sajátos álkisebbségek jogvédelme központi ügy,
a harc a liberális demokráciáért alapvet?,
külpolitikai aktivizmus.

Mindez teljesen hamis. 

A felszabadítási teológia egy latin-amerikai katolikus áramlat. S természetesen az alapcél teljesen
katolikus: a lelkek gondozása. Ami miatt kialakult: képvisel?i rámutattak arra a nyilvánvaló tényre, hogy
van egy olyan szintje a szegénységnek, mely már a lelki életet is gátolja. Így a kereszténységnek emiatt
feladata a nyomor elleni harc is: nem a tanítás terjesztése helyett, hanem mellette, s?t annak érdekében.
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Mindenki beláthatja, ez egy logikus következtetés. Hiszen mindenki tudja, kell valamilyen alap anyagi
szint ahhoz, hogy az ember a lelkiekkel is tudjon foglalkozni. Ha valaki éhes és hajléktalan, az a
legritkább esetben képes elmélyedni, mert teljes idejét kitölti a biológiai szükségletekr?l való
gondolkodás.

A gond éppen az, hogy ez a téma túl lett hajtva, Nyilván helyes a szegényeket segíteni, az is, ha
rámutatunk, az állam feladata a szegények segítése. De ha ebb?l egy teljes rendszerkritikai áramlat lesz,
az már nem egyház, hanem politikai mozgalom. Márpedig Jézus nem politizált, nem alapított pártot, nem
volt rendszerkritikus,

Plusz, az egész oda szokott vezetni, hogy mindent a rendszerre vezet vissza, az egyén elsikkad. Így végül
senki se lesz b?nös, hiszen csak a  rendszer b?nös, márpedig a kereszténység nem ezt mondja.

Szóval amit Perinta szövegel, az legfeljebb a felszabadítási teológia legradikálisabb részébe fér bele.
Valójában sokkal inkább hasonlít valamely amerikai progresszívista újprotestáns felekezetre.

A vicc persze még az, hogy Perinta 2 kedvenc témája - az abortusz és a homokosok - egyáltalán 
nem szerves része a felszabadítási teológiának. Ami az abortuszt illeti, még a latin-amerikai felszabadítási
teológia legbeg?zöltebb fej? képvisel?i is súlyos b?nnek tartják. A homokosság kérdésében már
megosztott a kép, de a Perinta-típusú "elfogadás" baromi ritka. 

Érdemes mondjuk megnézni Nicaraguát, ahol a felszabadítási teológia szinte államideológia. A
szandinisták el?ször 1979-1990 között voltak hatalmon, már akkor is elvetették az ateizmust, pedig
egyébként hith? marxisták voltak. Aztán azonban amikor 2006-ban visszakerültek a hatalomba, immár
egyenesen államvallást csináltak a katolicizmusból, közben nem változtatva a marxista
gazdaságpolitikán. 

Mondanom se kell, ma Nicaraguában olyan abortusztörvény van, hogy hozzá képest a lengyel verzió
ultraliberális, S persze szóba se kerül az egynem?ek házasodási jogának bevezetése.
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A Magyarországon elterjedt ostoba "neomarxizmus" szó miatt sokan azt hiszik, a marxizmus és a
progresszívizmus elválaszthatatlan ikrek, pedig a valóság egyáltalán nem ez. A latin-amerikai
felszabadítási teológia a példa erre: jellemz?en marxista jelleg? sok dologban, de sok esetben kifejezetten
antiprogresszívista.
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A feminista, akit szeretek

by maxval bircaman - péntek, június 03, 2022

https://bircahang.org/a-feminista-akit-szeretek/

A feminista, akit szeretek természetesen latin-amerikai. A latin-amerikai feminizmus a feminizmus
emberi arcú verziója. Nem azért küzd, hogy a nemek keveredjenek, hanem azért, hogy legyenek
elismerve a n?k.

Persze még így is mond elég sok butaságot, de azt is valahogy kecsesen, n?iesen. Pl. ha a n? el ekarja
hagyni a férfit, akkor "menj, ne akadályozd boldogságom", ha meg fordítva, akkor viszont "miért hagytál
el, mocsok".

A kecsesen, n?iesen el?adott marhaságot pedig hajlandó az ember megbocsátani. Olyan ez, mint Sarah
Palin amerikai politikus esete, masszív marhaságokat mondott, amikor az amerikai politika élvonalában
volt, de olyan lágyan és szexisen adta mindezt el?, hogy az ember legyintett.

Valahogy olyan ez, mint a régi id?k homokosai. Akkor még inkább viccesek voltak, tudták a helyüket.
Kelet-Európában még 20 éve is ez volt: maguk a homokosok is bohócoknak állították be magukat, lásd a
korabeli ukrán versenyz?t:

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

A latin-amerikai feminista meg ráadásul énekesn?, hangja kiváló, szóval még jobb. A mexikói Lupita
D'Alessio - amikor el?ször hallottam, 26 éves volt, s azonnal megtetszett. Ma már 68 éves, borzasztóan
néz ki, de a hangja megmaradt teljesen.

https://www.youtube.com/watch?v=_zP7IR93KRU 
amikor híres lesz: bekerül a mexikói "Ki mit tud?" dönt?jébe 1978-ban 

                              70 / 1.347



BircaHang - 01-01-2023
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

https://www.youtube.com/watch?v=RgOwW5FB-YI 
már a legismertebb Mexikóban, egyik f? dalával 

https://www.youtube.com/watch?v=3osuLQPY8nk 
a másik f? dala, melyr?l ?t magát nevezték el "az alvó oroszlánn?" 

https://www.youtube.com/watch?v=O8C2vB4JwZE 
a 80-as évek második felében, talán a legjobb id?szaka 

https://www.youtube.com/watch?v=Z7FHLW1WB4I 
ez idei felvétel (a férfi a fia) - ugyanaz, mint az el?z? dal, de kb. 35 évvel kés?bb 

A mai Mexikóban amolyan Koncz Zsuzsa és Kovács Kati státusza van, azaz egyértelm?en nem a mai
nemzedék kedvence, de az el?z? nemzedékek általánosan elismert sztárja.
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A ferencista demagógia

by maxval bircaman - péntek, május 13, 2022

https://bircahang.org/a-ferencista-demagogia/

Patagóniai-Szivárványos Ferkó, a Soros-katolicizmus f?muftija jó példát adott hogyan kell demagógnak
lenne fels?fokon.

Minden magyar ballib média napok óta ünnepli az ismételt homokpárti nyilatkozatot a vatikáni maffia
részér?l. Én azonban ilyen esetekben szeretem megnézni az eredeti forrást. A római pápa 3
homoklobbista kérdésre adott személyes választ. 

Az eredeti spanyol nyelv? kérdések közül az 1. és a 2. értelmetlen, pontosabban jelentéktelen, hiszen ez
tipikus alákérdezés, mindenki tudja el?re a választ. Ez a 2 kérdés egyébként "¿Qué diría que es lo más
importante que las personas LGBT deben saber de Dios?" és "¿Qué le gustaría que la gente LGBT
supiera sobre la iglesia?", azaz "Mit mondana, mi a legfontosabb, amit az LGBT személyeknek tudniuk
kell Istenr?l?" és "Mit szeretne, hogy az LGBT emberek tudjanak az egyházról?". A választ nem is írom
le, mert egy óvodás is azonnal válaszolni tudna.

Az igazi kérdés a 3,: "¿Qué le dice a un católico LGBT que ha está experimentado el rechazo de la
iglesia?" - "Mit mond egy LGBT-katolikusnak, aki az egyház elutasítását tapasztalja?".

A válasz fájóan hosszú a neves eretnek részér?l: "Le haría ver que no es “el rechazo de la Iglesia” sino
de “personas de la Iglesia”. La Iglesia es madre y convoca a todos sus hijos. Cfr. la parábola de los
invitados a la fiesta: “justos, pecadores, ricos y pobres, etc.”. Una Iglesia “selectiva”, una Iglesia de
“pura sangre”, no es la Santa Madre Iglesia, sino una secta.". Magyarul: "Látatnám vele, hogy ez nem
„az egyház elutasítása”, hanem „egyházi személyeké”. Az Egyház anya, és minden gyermekét meghívja.
Vö. a vendégség példázatával: "igazságosok, b?nösök, gazdagok és szegények stb.". Egy „válogató”
egyház, egy „vértiszta egyház" nem az Anyaszentegyház, hanem egy szekta.".

Ha a római pápa diplomata lenne, azt mondanám, bravó, mert itt minden van, csúsztatás, az eredeti
kérdés kiforgatása, s bárhogy értelmezhet? válasz. Csak egy f?papnak nem ez a feladata, ? nem
diplomata.
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Kicsit leegyszer?sítve, de a válasz homoklobbista értelmezése: hurrá, a római pápa kimondta, az egyház
nem utasítja el a homokosokat, ez csak egyes egyháztagok magánvéleménye, s az egyház valójában
szívesen látja a homokosokat.

Megint kicsit leegyszer?sítve, de a válasz pápamenteget? keresztény értelmezése: hurrá, a római pápa
b?nösöknek mondja a homokosokat, s mint ilyeneket tekinti Isten gyermekeinek!

Lássuk a valóban keresztény választ! Nyilván igaz, hogy az Egyház nem lehet "vértiszta". Ha így lenne,
egy ember se lehetne egyháztag, hiszen mindenki b?nös: oké, a katolicizmus szerint volt egy b?ntelen
ember, Sz?z Mária, szóval ? lenne az egyetlen egyháztag az utóbbi 2000 év alatt. 

A "vértisztaság" követelményét egy III. századi eretnekség, a novacianizmus - mondják montanizmusnak
is, de az téves, bár a két csoport között sok a párhuzam - hirdette. A sztori lényege Traianus Decian római
császár (249-251) döntése, hogy végleg leszámol az egész kereszténységgel. A Birodalom minden lakosát
- kivéve az ez alól mentességet élvez? zsidókat - felszólította a legközelebbi állami hivatal: mutasson be
áldozatot hivatalos állami tisztségvisel? el?tt, aminek megtörténte után az illet? hivatalos igazolást kapott
a hatóságtól, hogy ? törvénytisztel? állampolgár. Az áldozat egyébként egy 4-5 másodperces tett volt: a
római császár képmása el?tt meg kellett gyújtani egy illatos füstöl?t.

Aki megtagadta, azt kivégezték. Volt aki elbújt, dehát ez kevesek lehet?sége volt akkor is. S voltak akik
bátran kiálltak, megtagadták az áldozatot, majd ennek következtében bátran meghaltak.

A nagy többség meg persze úgy cselekedett, hogy minden átlagember minden korban szokott: azt mondta
magának, a bels? meggy?z?dés nélküli áldozat nem is igazi áldozat, azaz ez nem is igazi hitszegés, szóval
szépen engedelmeskedett: megjelent a hatóság el?tt, elvégezte a pár másodperces füstöl?lóbálást, majd
békésen átvette a hatósági pecsétes igazolást. 

Aztán amikor a császár meghalt, s az új császár beszüntette ezt az egészet, a formailag hittagadó
tömegek meg visszamentek az Egyházba, ahol azonban azzal szembesültek: egyesek szerint ?k halálos
b?nt követtek el, nem lehetnek többé keresztények. Az Egyház vezetése persze a formailag hittagadók
mellé állt, azt hangoztatva: a pogány áldozat bemutatása b?n volt ugyan, de ugyanúgy megbocsátható,
mint minden más, azaz b?nbánat után minden volt füstöl?lóbáló teljesjogú egyháztag lehet ismét - mert
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szép dolog a mártírhalál, de ez nem várható el mindenkit?l. S emiatt szakadt el az ezt ellenz?k csoportja,
akik azt hirdették: az egyháztagnak igenis "vértisztának" kell lennie - ?k a novacianisták. Akik
egyébként fennmaradtak egészen az észak-afrikai iszlám hódításig mint kis csoport.

Teológialag persze a novacianizmus abszurdum, hiszen Jézis a b?nösökhez jött el, s senki nem állította,
hogy a keresztség felvétele megszünteti a b?nözés képességét. Azaz természetesen igaz a római pápa
érvelése, hogy az Egyház befogadó, mindenkit meghív, s nem vértiszta.

A gond csak ez: a kérdés nem ez volt. Maradva a történelmi példánál: ez olyan, mintha itt össze lenne
keverne a császár el?tti füstöl?áldozat bemutatása és annak helyeslése. A novacianisták elleni érv se az
volt, hogy jöjjenek csak be a templomba az ex-füstöl?lóbálók, szívesen látjuk ?ket, s?t felállítunk nekik a
templomok egyik sarkában császárképeket, ahol továbbra is lóbálhatnak füstül?t. 

A ferencizmus sokkal veszélyesebb eretnekség, mint a novacianizmus volt, mert folyamatosan csúsztat és
hazudik. A novacianizmus hívei persze tévedtek, de hazugsággal, csúsztatással nem voltak vádolhatók.
Természetesen Isten nem tagad meg senkit, bátran jöhetnek az Egyházba homokosok, pedofilok,
gyilkosok, szadisták, bárki más, de a cél minden esetben a b?nbánat gyakorlása, s ezen keresztül a lelki
katarzis. 

A ferencisták ezért is nem keresztények: éppen az egyik legfontosabb keresztény értéket, a
b?nbocsánatot és a változás készségét hallgatják el.

Éppenhogy a ferencista "egyház" egy szekta: amolyan ateista, sátánista, progresszív-neoprotestáns
klubmozgalom, ahová bárki bemehet, aki tetszik a gurunak, s ott a befogadott bármit tehet, míg persze
egyetért a guru minden szavával.

_______________________________________________

                              74 / 1.347



BircaHang - 01-01-2023
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

A fingás

by maxval bircaman - kedd, szeptember 27, 2022

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

A feln?tt emberek közti kapcsolatoknak sok szintje van.

Az alapszint az idegenség. Úgy teszünk, mintha ott se lenne a másik, nem köszönünk neki, nem
reagálunk rá, s ha kényszer? helyzetben közel kell lenni hozzá huzamosabb ideig - pl. liftben vagy
tömegközlekedésben -, akkor igyekszünk átnézni rajta.

Aztán jön sok szint, mely mind egyre magasabb kapcsolatot jelent: szomszéd, kolléga, távoli rokon,
haver, közeli rokon.

A testvéri kapcsolat a legmagasabb fok a rokonságban, sajnos nem tudok róla semmi közvetlent, mert
nincs testvérem.

Aztán jön a közeli baráti viszony és az azzal szinte egyenérték? szerelmi kapcsolat.

Azt hihetnénk, a kiteljesedett szerelem a legmagasabb fok, hiszen ott a felek egymást meztelenül
tapasztalják, ráadásul a nemi kapcsolat révén a testek egymásba hatolnak.

Valójában nem. A legmagasabb fok az a kapcsolat, melyben a felek nem szégyellik egymás el?tt
biológiai jelleg? szerves tevékenységüket, lásd szabadon vécéznek egymás el?tt, ezt
természetesnek véve.

A fels? szint tehát az, amikor a másik el?tt nem szégyelljük azt, amit minden más helyzetben
szégyellnénk, rejtve tennénk.

                              75 / 1.347



BircaHang - 01-01-2023
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

Egy dolog ugyanis a szex valakivel, de ennél sokkal intímebb más el?tt vécére menni nagydologra.
Hiszen már gyerekkorban megtanuljuk, a felnövés fontos állomása, hogy már saját anyánk el?l is
bezárkózunk a vécébe kakiláskor, pedig hát ? aztán mindent látott rólunk ami csak elképzelhet?,
születésünk után hónapokon keresztül törölte a seggünket, a lehet? leggusztustalanabb dolgokat
megtapasztalva. Mégis eljön a pillanat, amikor saját anyánkat se engedjük immár, hogy lássa hogyan
vécézünk.

Én kés?n szakadtam le anyámról, nagyjából 5 és fél éves korban jött el csak az a pillanat, hogy elbújok
el?le vécézéskor. De pl. a kisebbik fiam már 2 éves korában kizárt engem és anyját ilyen alkalmakkor.

Én azt hiszem a legfels? fok a fingás. Néha van ilyen inger. Amikor az utcán éri az embert, mindig
körülnéz nincs-e más a közelben, s csak ha nincs, lépi meg akaratát.

Az intimítás végs? foka az, amikor a másik ember el?tt szabadon fingunk. Ez a legszorosabb barátság,
lelki közelség fizikai jele.

Ahogy Isten mindent lát, s semmi bajt nem látunk abban, hogy érzékeli fingásunkat, hiszen ez egy 
természetes biológiai igény, nem b?n.

Ha nincs ember, aki el?tt szabadon finghatunk, akkor valójában nincs igazán közeli embertársunk se.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA 
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A futárok gyorsan észbe kaptak

by maxval bircaman - péntek, augusztus 05, 2022

https://bircahang.org/a-futarok-gyorsan-eszbe-kaptak/

A ballibek már megint pofára estek.

Az ostobább ballibek persze csináltak maguknak egy öngólt is. Lásd MZP-t és a Momentumot, akik
megpróbáltak a KATA-tüntetéseken politikai t?két csinálni. Az okosabb ballibek, lásd Gyurcsány, meg se
próbált beleállni egy veszett ügybe, így csak a FB-on volt aktív.

Az els? ballib pofon: a tüntet?k keménymagja utálja a ballibeket. Volt, hogy a megjelent ballibeket
elkergették. Csak a Kutyapárt volt tolerálva, de az eleve viccpártnak nevezi magát.

A második pofon: a futárok kezdenek rádöbbenni, a vállalkozásuk valójában munkaviszony, s az egész
jogi háttér csak a munkáltatóknak kedvez.

Gyorsan eljött a pillanat, lásd Mérce címlap a múlt héten "Már nem csak a kormányra, a Woltra is
dühösek a futárok". 

A magyar kapitalizmus egyik különösen torz vonása a kényszervállalkozóság. Lényege: színtiszta
alkalmazottakból vállalkozókat faragnak csakis adóoptimalizálási céllal. Én is voltam ilyen: 1997-ben pár
hónapig éjjeli?r voltam a Blaha Lujza téren lév? EMKE irodaház recepcióján. Ez amolyan "vagyon?r"
munka volt, azzal a pozitívummal, hogy megkövetelték a nyelvtudást is, emiatt az akkori átlaghoz képes
jobban fizettek, 280 Ft volt az órabérem, akkoriban egy átlag biztonsági ?r 180-220 Ft között keresett,
szóval tényleg több volt a piaci átlagnál. Viszont a munka könnyebb volt az átlagosnál, mert egy
irodaházban a recepción ülni azért sokkal könnyebb, mint mondjuk egy raktárt ?rizni. Ráadásul éjjel,
amikor szinte senki se megy se ki, se be.
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De a rendszer ott is az volt: mindenki jelentkezzen be egyéni vállalkozónak, majd a munkáltató
szerz?dést kötött vele mintha egy másik céggel szerz?dne. Pedig az egész teljes egészében
alkalmazottiság.

Az igazi egyéni vállalkozó legalább részlegesen önálló. Mondjuk egy szabadúszó újságíró vagy tolmács-
fordító, meg bármilyen mesteremeber. A taxiscég taxisa és a futárcég futárja viszont nem az, ?k
alkalmazottak a valóságban. 

Természetesen a futárság segédmunka, nem kell hozzá tudni semmit, azaz szinte mindenki alkalmas rá.
S még nyugaton is az a jellemz?, hogy a futárokat k?keményen kizsákmányolják, pl. irreális targetek
vannak, s a rendszerhibákat a futárokra terhelik, de ott legalább alkalmazotti státusz van.

A bolgár kapitalizmus máshogy m?ködik. Az alkalmazotti státuszt megkapják a futárok, viszont
minimálbérre van mindenki bejelentve. S persze a nyugati trükkök ugyanúgy megvannak, csak itt sokkal
kisebb bérrel. A magyar rendszerhez képes a bolgár hátránya még az is, hogy Bulgáriában egyáltalán nem
szokás a borravaló, így a futár erre se számíthat.

_______________________________________________
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A fényképezés megváltozott megint

by maxval bircaman - péntek, július 22, 2022

https://bircahang.org/a-fenykepezes-megvaltozott-megint/

Csak személyes szemszögb?l.

Amikor kisgyerek voltam, egyrészt hatalmas volt az eltérés a profi és az amat?r fényképészek között,
másrészt baromi kevés amat?r fényképész volt.

Nekem a 6. születésnapomra, 1973-ban, megvették az akkori szabványos "gyerek" fényképez?gépet,
valamelyik szovjet Szmena volt, azt hiszem, a Szmena-8M. Akkor ez 280 Ft-ba került, ami olcsó volt,
még az akkori bérekhez képest, akkoriban a magyar átlagbér 2800 körül volt, szóval egy havi bér tizede.

A gond a film volt, meg az el?hívás, ezek súlyos költségek voltak. Amikor kés?bb a 80-as évek végén
megjelent Magyarországon a Fotex, fantasztikusnak t?nt, hogy ha náluk hívatta el? az ember a filmjét,
ingyen adtak egy újat.

az egyik els? képem 1973-ból: az anyai nagyszüleim háza - Budapest, XVI. ker. - mögötti sz?l?póznán
pózol a mackóm 

Az igazi profiknak persze volt saját el?hív? laboratóriumuk, de ez tényleg csak az elit elitje volt.

De a lényeg: drága mulatság volt sokat fényképezni. S minden komoly célra profi fényképész kellett. A
kevés amat?r meg jól meggondolta mire pazarolja a filmet.

Szóba se jöhetett az amat?rök és a profik közeledése, egyszer? olyan nagy tudás kellett a profizmushoz,
hogy azt kevesen vállalták fel. Kevés ember tudta megfizetni a próbálkozás költségét, ma ez kb. nulla Ft-
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ba kerül, akkor meg súlyos pénzekbe.

A digitális forradalom kezdetben csak a drágaságot tüntette el, de a kezdeti digitális gépek egyszer?en túl
primitívek voltak a profi szinthez. Ill. voltak profi digitális gépek, csak éppen csillagászati áron. 

Nagyjából 20 éve mentek le annyira az árak, hogy kezdett csökkeni az eltérés a profi és az amat?r között.
Egyre jobb lett a min?ség az olcsó végen is.

Most viszont visszakerültünk az eredeti állapothoz, kicsit másképp: ismét van profi és amat?r. Az eltérés,
hogy egyrészt már szinte az egész lakosság amat?r fényképész, s az egyszer? telefonokkal is lehet
viszonylag jól fényképezni, másrészt van egy rendkívül vékony elit réteg, mely profi drága technikát
használ.

Magamon veszem észre: ha tudom, hogy nem lesz semmilyen speciális kép, olyan méhecske a virágban
vagy telihold kategória, akkor nem veszem magamhoz a nagy fotótáskámat a félprofi gépemmel, mert
minek cipelni. Simán elég a telefon is a legtöbb esetre, videózáshoz meg egyre népszer?bb lesz az utóbbi
évtizedben a tenyérnél is picibb akciókamera. A kis akciókamera felállítható álványra, így is kb. negyed
kiló az egész, ráadásul minden kicsi és gyors. Az esetek 95 %-ában teljesen jó.

Mivel megromlottak a szemeim, keveset fényképezek már. De a téma most is érdekel. Bár a szakma
szabályait nem fogadom el.

50 év múlva az emberek meg lesznek döbbenve, miért van ilyen kevés fénykép a XXI. sz. el?tti id?kb?l.

Az én kedvenc saját képeim itt láthatók. Ezekben egyetlen családi kép sincs egyébként.
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A garancia

by maxval bircaman - hétf?, szeptember 26, 2022

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

Amikor a Nokiának dolgoztam, s jöttek a panaszok, hogy "tegnap járt le a garancia, ma elromlott a
készülék, micsoda szemét cég a maguké", megkérdeztem az illetékes vezet?met, mi is a helyes válasz
ilyen esetekben.

? elmondta: "a garancia lejárta után történt a meghibásodás? ez csak azt jelenti, cégünk
tökéletesen m?ködik, hisz sikeresen betartotta ígéretét a vásárló felé".

Azóta ehhez tartom magamat.

Már mondtam, a fényképezés mellett a másik m?szaki mániám a fejhallgató. De míg a fényképezésben
nem kell feltétlenül a legdrágább, csak a legolcsóbb kerülend? (egy hozzáért? ember jobb képet csinál
olcsóbb géppel, mint egy dilettáns a drágával), addig a fejhallgatóban nincs menekvés: az ár kiválóan
jelzi a min?séget.

Az amat?r kategóriában nagyjából 150 euró a határ. Ami az alatt van, azt felesleges megvenni, mert
használhatatlan minden igényesebb alkalmazásra. Mondjuk ha venni akarunk egy 140 eurós fejhallgatót,
akkor vegyünk inkább egy 10 eurósat: pont ugyanolyan szar lesz, de legalább sokkal olcsóbb.

Vannak persze csúcsmárkák, ilyenek ebben a m?fajban a Sennheiser és a Bang & Olufsen - itt az az
érzésem, hogy csak a márkanév miatt drágábbak a hasonló képesség?eknél. Olyan átlag + 30-60 % itt a
túlárazás.

A kiember viszont nem villogtatni akarja a márkanevet, hanem a legjobb min?séget keresi túlár nélkül.
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2019-ben vettem meg az akkor legjobb 3 készülék egyikét, még a HVG is írt róla cikket, a HVG kevés
igaz cikkeinek egyike volt, ez a Sony WH-1000XM3 volt, akkor újonnan az átlagára 300 euró volt.

3 év kiterjesztett garancia. 3 év és 2 hónap után elrepedt a jobboldali fejpánt alja. Sajnos ez
elkerülhetetlen, ha az ember sokat használja. A kellemetlem az, hogy így is tökéletesen m?ködik, csak
éppen baromira csúnya. Megragasztottam persze, de ez így nem az igazi már.

Most szépen eladtam, itt az a jó, hogy van kereslet hibás, használt termékekre. Sok az ezermester, aki
aztán megjavítja, majd használja vagy újra eladja.

Megvettem a kett?vel újabb verziót. S pont ki lett javítva a fejpánt hibája: másképp csatlakozik a fejpánt,
a repedés esélye jelent?sen kisebb lett.

Persze m?szakilag is javult: még jobb az aktív zajkizárás. Most pl. rajtam van, s a küls? zaj 95 %-át nem
hallom.

Olyan funkciója is van, hogy ha megszólalok, leáll automatikusan a visszajátszás. Ez persze marhaság,
így ki is kapcsoltam, de esetleg lehet olyan, akinek pont ez kell.

A szerkezet "titkos" funkciója: aki pihenni akar, nem hallgat rajta semmit, csak felveszi és bekapcsolja,
így egyfajta csendkamrába kerül.

Sose értettem azokat, aki vesznek valami drága lejátszót, hozzá meg egy szar fülhallgatót. Nem tartom ezt
értelmes viselkedésnek.

tipikus multi iroda 
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Persze tudatában vagyok: egy kisebb család egy hónapig tudna étkezni egy ilyen eszköz árából, szóval a
legtöbb ember nem azért nem vesz ilyet, mert hülye, hanem mert nincs rá pénze. 

Számomra ez fontos, most meg is tudom ezt engedni magamnak (legalábbis ezt hiszem). Nagyon sokat
segít a liberális mocsok elviselésében. Mondjuk az ember gyorsétterenben ül és közben valami egész
mást hallgat, így kizárja a gyorsétterem ideológiai hatását. Vagy éppen szenved multi munkahelyen, de
ezzel kizárja az egész nyomasztó környezetet, Hirtelen az idegesít? polgári-liberákis mocsok csak díszlet
lesz egy abszurd színházban. S már nem idegesít? a környezet, hanem csak amolyan paródiává válik.

Egyik nap este az irodában jártam körbe, Beethoven szimfóniáit hallgatva (egyébként a barokk zene a
kedvcem, de Beethoven az még jó). A végén már majdnem tetszeni kezdett az iroda! 

Ja, s Beethoven. Természetesen a 9. szimfónia 4. tétele nálam tiltólistán van, azt nem hallgatom. Úgy
vagyok vele, mint a karlendítéssel és a vöröscsillaggal, önmagában pl. a karlendítés nemes gesztus, én is
szívem szerint gyakran szeretnék élni vele, de mivel ki lett sajátítva kellemetlen alakok által, sose
alkalmazom. 

Pont ilyen a 9. szimfónia 4. tétele is: amióta a libbantak himnusszá alacsonyították, hányingerem van
t?le. Majd akkor fogom meghallgatni, amikor azt éppen sort?z megkapására váró libbant f?emberek
éneklik. Addig felesleges.

https://www.youtube.com/watch?v=Tn4lk8fRskA 
a második tétel úgyis jobb 

https://www.youtube.com/watch?v=oWGZdYNpaSo 
az egyetlen verzió melyet mégis érdemes nézni 
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A garázda igaza

by maxval bircaman - szombat, november 12, 2022

https://bircahang.org/a-garazda-igaza/

Néha igaza van a rendbontónak. Amikor látványosan bontja a liberális konszenzust és rendet.

Az utóbbi évek taktikája immár nem a kereszténység nyílt támadása, err?l ugyanis rájöttek, hogy ez csak
ellenreakciót szül. Lásd amikor a Lidl leradírozta egy görög fetasajt csomagolásáról a keresztet, ez pár
éve volt.

Ma a taktika a kisajátítás.

Pár éve észrevehet?, a kereskedelemben Karácsony nem december végén van, hanem szeptember és
október közt kezd?d? valamiféle többhónapos ünnep. A liberális hagyományok szerint ilyenkor
mindenki köteles felesleges dolgokat vásárolva sorba állni, ok nélkül mosolyogni, majd ünnepelni a
Szivárvány Jézuska nev? akcióh?s debilkedését. 

Szivárvány Jézuska halivúdi lakos, reggelente drogozik, aztán filantrógerkedik, majd este beszédeket
mond. Szivárvány Jézuska mindig jókedv?, mindenkire mosolyog, egyedül akkor lesz kissé mérges, ha
valaki Jézus tanítását emlegeti, ez ugyanis intolerancia.

Persze semmi gond, hogy a libbantak kitaláltak maguknak egy új ünnepet, legyünk tényleg toleránsak.
Csak jobb lett volna, ha liberális-ateista akcióh?seik mondjuk a "prájd" alatt osztanának gyerekkúrás
közben ajándékokat, s nem a mi ünnepünket utánoznák, azt parodizálva.

Szóval a válasz a "nálunk már Karácsony van" októberi plakátra: "nálunk viszont, baszdmeg, még nincs".
Egyszer rá is írtam egy bolti plakátra. Persze a liberális prájdfa földhöz vágása jóval merészebb tett.
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A giccsturista látványosság

by maxval bircaman - péntek, július 29, 2022

https://bircahang.org/a-giccsturista-latvanyossag/

A Kádár-kor utolsó harmadában népszer? nyugatnémet turistalátványosság volt a hortobágy csikós só
nev? valami. Lényege: legények lovagoltak össze-vissza furcsa ruhákba öltözve, közben szintén furcsa
ruhákba öltözött lányok sikítanak. A turista persze örült, hogy milyen szép autentikus népm?vészetet
látott, miközben a népm?vészetet kicsit is ismer? ember meg halálra röhögte magát.

A m?faj persze mindenhol létezik. 

Aztán van egy olyan szint, amikor a giccset nem is maga az adott kultúra csinálja magáról, hanem mások,
ez az "ahogy Móricka elképzeli" verzió. Ez jellemz?en ultragiccs.

Aztán van a csúcsszint: amikor a giccs annyira népszer? lesz, hogy elkezd tényleg hódítani otthon is. 

Az oroszokat sose szokta zavarni az idegenben kialakított orosz-kép, jellemz?en röhögnek rajta. A német
Dschinghis Khan diszkóegyüttes (egyébként két magyarral a tagok között) orosz tematikájú giccsei
eljutottak oda, hogy az egyik nagy orosz tv-csatornán a tavelyel?tti ünnepi szilveszteri m?sorra
meghívták ?ket, el?adni számaikat ott helyben:

https://www.youtube.com/watch?v=l-80laFIW9k 

Nekem egyébként a kedvenc Dschinghis Khan feldolgozásom a mongol, egy mongol 
tehetségkutatóban csinálták meg a mongol verziót. Tudni kell, Dzsingisz kán a legnagyobb mongol
nemzeti h?s (a név mongolul egyébként Csingisz):
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https://www.youtube.com/watch?v=Cg11a84c_K0 

Az orosz humoristák pedig megtalálták a külföldi orosz sztereotípiákat mint humorforrást:

https://www.youtube.com/watch?v=FgAHe3Zstyk 

Pár rész, annak aki nem érti (végig amaerikaias akcentussal beszélnek oroszul a színészek, kivéve a
legvégét):

"Nem rossz ez a júliusi id?járás."
"Barbárok vagyunk, vad és piszkos barbárok. Miért vagyunk ilyenek? Az ipart és a technológiát
kellene inkább fejlesztenünk. De akkor viszont nem maradna id?nk vodkaivásra!"
"A kocsi a tiétek? Nem, a banké. A lakás? Az se, jelzálog. Akkor mi a tiétek? A Krím a miénk!"
"Miért van minden orosz lakásban sz?nyeg a falon? Mert alatta van Amerika legy?zésének
tervezete."
"Add ide a Kalasnyikovot! Minek? L?ni fogok a saját lábam alá, hogy felmelegedjek."
"Te igazi orosz disznó vagy! Köszönöm, elvtárs!"
"Megyek amúri tigrisre vadászni. Minek, már csak 30 maradt bel?lük! Akkor ideje sietni."
"Egy valamit nem értek. Ha ilyenek vagyunk, miért nem félünk Amerikától? Mert amíg az
amerikaiak azt hiszik, hogy tényleg ilyenek vagyunk és így beszélgetünk, addig nincs mit?l
félnünk." (ez a rész más akcentusmentes)

_______________________________________________
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A gonosz alapja Dosztojevszkij

by maxval bircaman - hétf?, június 13, 2022

https://bircahang.org/a-gonosz-alapja-dosztojevszkij/

?rület. Olekszandra Koval, az ukrán Kulturális és Információs Minisztériumhoz tartozó Ukrán Könyv
Intézet elnöke nyilatkozik az orosz irodalom betiltásáról.

Direkt az eredeti forrást néztem meg. A n? sok marhaságot mond, de a legjobb rész ez, íme az eredeti:

???? ????? ????????? ?????? ?????????????? ? ??????? ???????? ??????? ?
?????????????, ?? ???? ???????, ?? ???? ?? ???? ??????? ??????? ????????? "???????
????" ? ??????????. ? ????????? ???????????? ???? ??????????, ???? ????????, ?? ??????
??????????? ?????? ? ?? ????????? ????? ?????? ? ????? ???????, ? "????????" ????
???????? ???? ????. ?? ????????? ???? ???????? ??????????, ???? ???? ?????? ????????
?? ??????? ?????. ????, ??? ???????? ?????, ?? ?? ?????? ????? ????? ???? ???????? ?
????????? ? ???????? ?????????. ????, ???????, ????? ?????????? ? ???????????????? ?
???????? ??????????? ??? ???????? ????????? ??????? ??? ? ?????????????. ?????, ????
?? ???????? ?????? ???????? ???????? ? ??????????, ???? ????, ?? ????????? ???????
???????? ?? ?????????? ?????? ? ?? ???? ?????????????? ???????? ?? ????? ??????????
??????? ? ????????? ????????????? ????-???? ????? ??????? ?????, ???????
????????????.

Saját fordításom, ami azért nem 100 %-os, mert nem tudok egy szót se ukránul, de más szláv nyelvekb?l
származó ismereteim alapján képes vagyok alapból érteni minden ukrán szöveget 70-80 %-ban, a
maradékot meg kitöltöm szlavisztikai ismereteimmel és a józan ésszel:

Ami könyvtárosaink és egyes olvas?ink kedvenceit, Puskint és Dosztojevszkijt illeti, azt kell
mondani, hogy ez a két szerz? fektette le az "orosz világ" és a messianizmus alapjait.
Gyermekkoruk óta ezekkel a narratívákkal táplálják az embereket, akik azt hiszik, hogy az orosz
nép küldetése nem a saját életükkel és hazájukkal való foglalkozás, hanem a világ "megmentése"
annak akarata ellenére. Ez valójában tehát nagyon káros irodalom, mely valóban befolyásolhatja
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az emberek nézeteit. Ezért személyes véleményem, hogy ezeket a könyveket a nyilvános és iskolai
könyvtárakból is el kell távolítani. Az egyetemi és a kutatói könyvtárakban kellene maradniuk,
hogy tanulmányozhatók legyenek a gonoszság és a totalitarizmus gyökerei. Azt hiszem, sok
tudományos dolgozat és kutatás fog születni arról, hogy az orosz klasszikusok hogyan
befolyásolták az oroszok mentalitását, s hogyan vezetett mindez közvetve olyan agresszív
álláspontokhoz és dehumanizáló próbálkozásokhoz a világ sok népe - köztük az ukrán - ellen.
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A guru

by maxval bircaman - szerda, június 22, 2022

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

A gurujelenség mindig izgatott. A guru olyan ember, aki képes jelent?s embertömeget maga mögé
állítani értelmes okok hiányában.

Lehet a guru persze vallási, ez az alap. De manapság ilyen sok politikus, de leginkább a gazdaságban
m?ködnek. Az igazán sikeres piramisjáték-szervez?k mind guruk, képesek tömegeket meggy?zni valami
teljesen abszurdról, majd a meggy?zöttek sokszor évekig ki is tartanak a gurujuk mellett, saját érdekeit is
hátul hagyva. Mindenki ismer pl. lelkes mlm-tagot, aki bekerült valamilyen ilyen guru hálójába, majd
aztén évekig hatalmas összeget költ hülyeségekre, csak mert hitt a gurunak, hogy ez a siker kulcsa.

Kb. másfél éve figyeltem fel erre a Bertalan Attila nev? gurura. Láthatóan nem túl m?velt ember,
ismeretei korlátosok, magyar anyanyelvén is elég alacsony stílusban kommunikál. A srác oroszpárti,
vírustagadó, s "alkotmányos rendszerváltó", ez így 3 dolog furcsa kombinációja.

A f? hangsúly persze az "alkotmányos rendszerváltás". Ez egy régi elmélet, még 11 éve lett kitalálva más
által - egy Geri Tibor nev? nyugdíjas az ötletgazda, írtam már a témáról -, de Bertalan megjelenéséig ez
egy teljesen marginális ügy volt, rendszerint 15-20 ember jelent meg tüntetéseiken. Aztán jött Bertalan,
aki képes volt már 20-25 ezer embert is összetrombitálni, de 1-2 ezer embert bármikor összecs?dít kb.
nulla szervezéssel, miközben komoly ballib pártoknak sok pénzzel is nehézséget okoz ez.

Miközben ? semmi újat nem mond, az egész ugyanarra épül, kicsit leegyszer?sítve ez:

a hatályos alkotmány nem hatályos, "közjogilag érvénytelen",
ezért a Magyarország nev? állam nem létezik.
össze kell szedni egy helyre az ország lakosságának 1 %-át, azaz 100 ezer embert, akik kijelentik,
hogy ?k nem a Magyarország nev? "magánállam" állampolgárai, hanem a jogfolytonos magyar
államé,
ez után az ENSZ f?titkára rendelkezik, s kimondja: Magyarország nem létezését,
ideiglenes kormány alakul a magyar állam terület, mely megszervezi a nép alkormányozását és a
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választásokat.

Tuylajdonképpen mindenki számára els? látásra világos, hogy mindez marhaság, ráadásul a bels?
koherencia is hiányzik.

Plusz az egész tálalás olyan, hogy se egyik, se másik nagy tábornak nem igazán vonzó. Lásd támadják a
hatályos alkotmányt és diktatúráznak, viszont alapvet?en nemzeti köntösben: olyan kellékeket
alkalmaznak, melyek a ballib törzstábor számára elfogadhatatlanok, lásd Szent Korona tan, Székely
Himnusz, túlteng? nacionalizmus. Tipikusan olyan módon viselkednek, ami egyik tábort se tudja
megnyern.

S mégis, ez az ember a múlt héten ismét sikeres tüntetést szervezett, kb. 1500-2000 jelenlév?vel. Hát, ezt
szeretném megérteni.

https://www.youtube.com/watch?v=TFMrSKnL3Fk 
tipikus szónoklat 
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A gyerek filmet néz

by maxval bircaman - csütörtök, november 24, 2022

https://bircahang.org/a-gyerek-filmet-nez/

Az emberi fejl?désben sok átmenet van. Most csak kett?t említek: a szexuálisat és a
komplexitásérzékbelit.

A szexuális biológiai alapú. A kisfiú szégyenletesnek tartja a lányokkal való foglalkozást, a nagyfiú meg
büszke ugyanerre. Az átmenet egyéni: 5-8 éves kor között megy végbe normális embereknél. Az általános
iskola 1. és 2. évfolyama érdekes: mert a fiúk egy része még kisfiús, más része meg nagyfiús már.

A komplexitásérzék kifejl?dése már sok tekintetben lelki is, nem tisztán biológiai. A kisgyerek mesét
olvas - olvastat fel magának -, rajzfilmet néz, bábszínházba akar menni. Ott ugyanis minden világos:
vannak jók és rosszak, az els? pillanatban tudható ki melyik táborban van, s ha nagy ritkán változás van,
azaz valaki jóból rossz lesz vagy rosszból jó, az egy másodperc alatt zajlik le, jellemz?en teljesen
hihetetlen, életszer?tlen módon.

A kisgyerek képtelen felfogni nem tisztán jó vagy nem tisztán rossz szerepl?ket, ahogy képtelen a lassú
változást is felfogni. 

Tessék kisgyereket leültetni egy "feln?tt" film elé, el?ször kérdezgetni kezd "kik a jók?", majd
elveszti minden érdekl?dését, kb. mintha egy feln?ttel általa ismeretlen nyelv? el?adást hallgattatnának. 

Minden politikai rendszer alanya a kisgyerek mentalitású polgár. 

Persze minden rendszer próbálkozott is ezzel. Személyes tapasztalatom persze csak a kommunista és a
liberális rendszerr?l van.
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A kommunizmusnak 4 verzióját - bolgár, kubai, magyar, orosz - is ismerem közelr?l, s elmondhatom:
egyik se volt sikeres. Sose sikerült a társadalom dönt? többségéb?l kisgyereket csinálni, s?t a rendszer
kifejezetten termelte a hitetlenséget. Emlékszem, annak idején kifejezetten rácsodálkoztunk az olyanokra,
akik komolyan vették a hivatalos propagandát. Mert az alapmagatartás a komolyan nem vétel volt.

A kommunisták jók voltak a jelképekben - zenében, szobrászatban, képekben, építészetben -, de a
tartalmat illet?en nagyon amat?rök voltak.

A liberális médiamesterek viszont nagyon profik, s ?k sose a küls?re, hanem mindig a bels?re figyelnek
oda. Így sokkal sikeresebbek a propagandában is.

Már meggy?z?déses liberális koromban észleltem ezt, s akkor persze nagyon is zavart, hiszen akkor a
saját eszmém hitelét rontotta ez a jelenség. Hogy a nyugati propaganda folyton "bábjátékot" nézet az
emberekkel, ahol jók és rosszak harca zajlik. 

Most éppen a jók az ukránok, a rosszak az oroszok. De ugyanez az utóbbi évtizedekben megismétl?dött
számtalanszor. Az elhülyült ember meg sokszor azt se veszi észre, amikor ugyanaz a szerepl? egyszer jó,
másszor rossz. Kedvenc példám erre az izraeli-palesztín viszály, annak is a megszállt területekkel
kapcsolatos részkérdése: 

a 90-es években még egyértelm?en az volt a hivatalos álláspont, hogy a szegény, szerencsétlen,
holokauszttúlél?, földm?vel? zsidók küzdenek az fundamentalista, barbár, vérszomjas, korrupt,
terrorista arabokkal - nyilván minden rendes ember kiáll az antiszemita arabok ellen!,
az ezredforduló óta viszont immár állig felfegyverzett, vallási fanatikus, apartheidet gyakorló
zsidók vannak, velük szemben meg elnyomott, békésen nyomorgó palesztínok - nyilván minden
rendes ember kiáll az aparthiedsújtotta arabok mellett!;

miközben persze a fentiek közül egyik se igaz ebben az alakban.

S amint egy ügy lezárul a nyugat számára, arról onnantól médiazárlat van. Itt is van egy kedvenc példám: 
Líbia.
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Amíg Líbiában nyugatellenes vezetés volt, s polgárháború robbant ki, a hírekben naponta többször
szerepelt Líbia. Amikor azonban a nyugatellenes vezetést likvidálták - szó szerint, meglincselték az
ország vezet?jét -, azóta nincs líbiai hír, pedig a polgárháború azóta 10-szer intenzívebb.

Évek óta a nyugati hírekre úgy nézek, mint az Oszkár-díjakra. Az Oszkár-díjakból tudom: mik a rossz
filmek. A hírekb?l meg: vajon mit akar ezzel éppen takargatni a liberális propaganda.

_______________________________________________
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A halandzsa és a fasiszta ebéd

by maxval bircaman - péntek, május 27, 2022

https://bircahang.org/a-halandzsa-es-a-fasiszta-ebed/

Elolvastam a magyar kamu-újbaloldal legújabb sztárjának, Jason Stanley-nek a f?m?vét, a Hogyan
m?ködik a fasizmus: a mi és az ?k politikája cím? írást.

Nem csalódtam: zavaros halandzsa az egész.

Az alapötlet: a fasizmus meghatározása. Nos, a szerz? szerint a fasizmus 10 jellemz?je:

mitikus múltkép,
propaganda,
antiintellektualizmus,
valóságtagadás,
hierarchia,
áldozati szerep,
törvény és rend,
szexuális szorongás,
szívhez szóló beszéd,
a közjólét és az egység lebontása.

A szerz? szerint ezek együttes megléte jellemzi a fasizmust, bár nem pontosít: hánynak kell meglennie
pontosan.

A könyv egyébként azért hozza lázba a magyar ballibbantakat, mert a szerz? több magyar példát is felhoz
a fasizmusra.

Már maga a meghatározás is meglep?. Aztán a könyv 10 fejezete egyenként taglalja az egyes pontokat.
Ekkor végképp kiderül: az egész iromány teljesen komolytalan.
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Íme egyenként.

Mitikus múltkép. Valójában minden múltkép egy mesterséges narratíva, azaz mitikus. A szerz? szerint
pl. nagy baj az a magyar múltkép, mely szerint a magyarok megvédték a nyugatot a törökökt?l. Az persze
igaz, hogy ez ebben az alakban tényleg marhaság, de ett?l még miben is káros és fasizmus? 

A szerz?nek kedves ügyek is mítoszokon alapszanak egyébként, mondjuk a homoklobbi vagy a BLM
történelemképe.

Tulajdonképpen a szerz? szerint az a káros mítosz, ami neki nem tetszik, míg ami tetszik neki, az nem
mitikus múltkép. Ez azért elég kevéske egy tudományos igény? meghatározáshoz.

Propaganda. Ahogy a szabadságharcos-terrorista megkülönböztetés: itt meg az én szövegem
tájékoztatás, a tiéd meg propaganda. 

A szerz? szerint nincs joga szólásszabadságra annak aki az "alapértékek" ellen van. Alapérték meg az,
amit ? annak mond. Sakk-matt!

Antiintellektualizmus. Ahogy szinte minden fejezetben, itt is a csúsztatás eszközével él a szerz?. Keveri
a nyilvánvaló, nagy többség által elutasított nézetet az ellentétes nézettel. Pl. arra hivatkozik, a földrajz
tanszéken sincsenek laposföldhív? professzorok.

Nos, ez a szovjet módszer volt annak idején: azt mondták, igenis lehetnek tudományos viták, ezekkel
semmi gond, viszont nincs miért id?t pazarolni az áltudományra. Majd minden nem tetsz? álláspontot
áltudománynak min?sítettek. Ügyes módszer, talán Amerikában elmegy, de Kelet-Európában nemigen.

Magyarok számára ez érthet?: a mindenkori ballib álláspont szakért?ség, s minden más meg
dilettantizmus. A szerz? ismeri valamennyire a magyar viszonyokat, de azért nem elég mélyen.
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Valóságtagadás. Ez alatt a szerz? az összeesküvéselméleteket érte. Ismét ugyanaz, mint a propaganda:
azaz van jó összeesküvéselmélet és rossz. Orbán beszéde a Soros-tervr?l természetesen rossz, míg az az
állítás, hogy az oroszok nyerték meg az elnökválasztást Trumpnak 2016-ban meg jó elmélet. Miközben az
el?bbire sokkal több a tényleges bizonyíték, mint az utóbbira.

Hierarchia. El?ször is, hierarchia mindig van, csak az alapja más. A liberális hierarchia-ellenesség
magyarra lefordítva azt jelenti: minden hierarchia megszüntetend?, kivéve a liberális alapút.

A szerz? szerint az a hierarchia rossz, mely magát természetesnek vallja, azaz valamiféle isteni vagy
születési jogon alapszik. Bevallom, én nem igazán látom be mi a lényegi eltérés a között, hogy egyrészt
vannak eleve vezet?nek és alattvalónak születettek, másrészt meg mindenki egyenl?nek születik, de aztán
a szorgalmasak, tehetségesek vezet?vé küzdik fel magukat - miért kellene az el?bbit fújjolni, az utóbbit
meg tapsolni? A szerz? egyszer?en nem veszi észre, hogy a két dolog között szinte nincs különbség.

Ráadásul mindez össze van kutyulva az America First Trump-jelszóval, mely egyáltalán nem
hierarchiáról szól - közhelyszer?: az amerikai társadalomban a szegények között több a Trump-szavazó,
mint a gazdagok között -, hanem ez az amerikai külpolitikát érinti, azaz Amerika els?sorban Amerikával
foglalkozzon, ne a nemzetközi ügyekkel.

Áldozati szerep. Ez különösen vicces, mert ez minden oldalra igaz lehet és hamis is, nem általános vonás
egyszer?en. 

Ráadásul a szerz? szerint van igazi áldozatiság és hamis áldozatiság. Így példaul a cionizmus és a BLM
jók, mert reakciók a valós elnyomásra, legalábbis addig, míg nem jutnak hatalomra, mert akkor maguk is
elnyomóvá válnak - a szerz? zsidó létére természetesen palesztín-párti, ahogy ez divat az amerikai
progresszív körökben, ennek tudható be a pontosítás.

Törvény és rend. Tulajdonképpen ez az egyetlen pont, ahol nehéz ellentmondani a szerz?nek: a
különleges joggyakorlás valóban jellemz?je a fadiszmusnak, persze nem csak a fasizmusnak, hanem a
kommunizmusnak is. Én viszont nem tulajdonítanék ennek ekkora jelent?séget. A liberalizmusnak
egyszer?en volt sok ideje egy az érdekeit szolgáló, kifonomult jogrendet létrehozni, mely képes kivédeni
a rendszert veszélyeztet? jelenségeket, így nem volt szüksége különleges jogrendre. A szovjet rendszer si
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a vége felé már így m?ködött, teljesen törvényesen m?ködött, szinte nem volt szüksége törvényen kívüli
hatalomgyakorlásra.

Szexuális szorongás. A szerz? szerint a fasizmus vonása a hagyományos családmodell védelme. Hát
nem, ez szinte az egész világ vonása. A szerz? teljesen bele van szorulva saját homoszexuális buborékába
- kizárólag ezt jelzi e fejezete.

Jellemz?, hogy a hagyományos családmodell védelme és a fajelmélet között er?s kapcsot lát! De ez ismét
csak az ? torz világáról mond el sokat.

Szívhez szóló beszéd. A magyar urbánus-népi viszály vázolása ez tulajdonképpen, a náci példákkal
persze. Azaz a fasizmus harca az urbánus, kozmolita, romlott nagyváros ellen. 

Persze ez se fasiszta, hanem alapvet?en antikapitalista vonás. A hagyomány?rzés és a progresszió
konfliktusa. Közös vonás a kommunizmusban és a liberalizmusban, hogy a város a jó jelképe, a vidék
meg a rosszé. A vidék igenlése pedig teljesen elterjedt, pl. a mai zöldeknél is.

A zsidóknál is létezik ez, természetesen bármilyen fasizmus nélkül: ott ez 2 város viszonya, Tel Aviv és
Jeruzsálem viszálya, a modern és hagyományveszt? nagyváros szemben az Istenhez h? ?si várossal.

A közjólét és az egység lebontása. Itt arról van szó, hogy a társadalom fel van osztva érdemesekre és
érdemtelenekre. Természetesen ez része a fasizmusnak, de valójában minden rendszernek.

Ebben a fejezetben ami értékes - s?t ez az egész könyv egyetlen értékes része - az az önmegvalósító
sztereotípia leírása. Ez valóban egy létez? valami, magam is gondolkodtam ezen sokat. Persze a
fasizmusnak megint nincs sok köze ehhez.

Az önmegvalósító sztereotípia kb. az - s most saját példát mondok -, hogy pl. kijelentjük, hogy a
cigányok nem akarnak dolgozni, majd a munkára jelentkez? cigányoknak nem adunk munkát, így végül
igazoljuk, hogy a cigányok tényleg nem dolgoznak.
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Alapvet?en a könyv mestermunka. Minden állításhoz van valós, jó érv is, csak éppen az csupán az adott
kérdés egy kis részére valid, ráadásul sok másra is. Aki elgondolkozik, az persze ezt gyorsan észreveszi.
Csakhát itt ett?l nem kell félni: az olvasótábor zöme egyszer? hív?.

_______________________________________________
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A hangoskönyv

by maxval bircaman - szerda, július 27, 2022

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

2008-ban szoktam rá a hangoskönyvekre. Addig marhaságnak tartottam.

Tulajdonképpen el?bb az eszköz lett meg, aztán a szokás. 2007-ben kezdtem meg els? kólcenteres
munkámat, mégpedig a Nokiánál. Korábban azt hittem, a telefon f? célja a telefonálás, én meg utálok
telefonálni, így nem érdekeltek a telefonok. Persze volt mobilom már 1996-tól, de azok eleve - mai
szemmel - primitív készülékek voltak.

A Nokiánál végzett munka során elég jól megismertem a technikát. Ez egyébként minden kólcenter 
sajátossága: az ügyfél betelefonál, mert kérdezni akar, abban a hitben, hogy a nagy céggel fog beszélni,
hozzáért?kkel. A valóság nagyon más: én még nem hallottam kólcenterr?l, ahol feltétel lett volna a
hozzáértés.

A modell alapvet?en az, hogy felvesznek a munkára bárkit, aki tud írni-olvasni-beszélni, majd van egy
felkészít? tréning (jó esetben 1 hónap, rosszabb esetben 3 nap), majd az ember megkezdi a munkát. Ha
aztán az ember teljesen reménytelen eset, azaz 2-3 hónap alatt se képes megszokni a munkát, akkor 
kirúgják, s pont. A munka megszokása azt jelenti: megtanulja, hol keresse meg a kérdésekre a választ,
meg megjegyzi a választ a leggyakoribb kérdésekre. Valójában a szaktudásnál sokkal fontosabb az 
ügyfélkezelés tudománya.

Én azért nem voltam teljesen tudatlan telefon témában, mert magam is használtam, de a bonyolultabb
telefonfunkciókról csak annyit tudtam, hogy léteznek, de ezen kívül semmit. Viszont voltak kollégák -
leginkább kollégan?k -, akik tényleg semmit se tudtak az egészr?l, még a telefonszám bejegyzése a
telefon telefonkönyvébe is nagy rejtély volt számukra.

Alapvet?en kezd? kólcenterest?l ne próbálj kérdezni semmit, mert nem tud semmit, legalább 6 hónap
kell, hogy a kólcenteres már többet tudjon, mint egy átlagos tapasztalt ügyfél.
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A Nokia egyébként akkor még komoly cég volt. Kitett magáért: 5 hét tréning volt, teljes fizetéssel, s két
profi szakember tartotta - egy svájci férfi és egy szlovák n? -, s tényleg mindent elmondtak. Mondjuk az
els? leckén a "mi a telefon" volt a téma, míg az utolsó meg, hogy "milyen IEEE 802.11 szabványok
vannak", ez utóbbit most találtam ki, mert nem emlékszem pontosan, de valami ilyesmi volt.

Én másfél évet dolgoztam ott, kb. 1 év kellett, hogy rájöjjek, melyik telefon a legjobb. Ebben az is sokat
segített, hogy az els? félév után jelentkeztem a panasz részlegre, s felvettek - ott aztán hozzájutottam a
legszentebb bels? infókhoz. A számomra legfontosabb infó az volt, hogy melyik a legjobban m?köd?
készülék, mely a legtöbbet adja. Most már mondhatom a titkot - az infó teljesen elavult már -, szóval az
N85-ös telefon volt a Nokia messze legjobb terméke. Messze legkevesebb panasz volt rá, s a legritkábban
került szervizbe, alig fagyott le, s eleve a legmegbízhatóbb volt. Akkor ez a készülék 600 euró volt, a havi
nettó fizetésem meg 750 euró, szóval kicsit drága, de megvettem - kamatmentes 12-havi részletre.
Egyébként adtak szolgálati telefont, de azt vissza kellett adni, csak ideiglenesen adták csak ideiglenesen,
én meg az ilyesmit nem szeretem.

S azonnal megláttam a legf?bb hasznot: a felesleges utazások közben van mit csinálni, hallgatni
dolgokat. A f? akadályt, hogy alig hallani valamit a zajban a gyári fülhallgatón keresztül, gyorsan
megoldottam: venni kell normális fejhallgatót. 

Így jött képbe a hangoskönyv. 

A hangskönyvek nagy baja, hogy kevés van bel?le. Ugyanis gazdaságosan nehezen csinálható üzlet.
Szóval még a fejlett nyugaton is kb. 1:8 az arány, pedig ott ez még veszélyes is lehet, csúnya büntetést
lehet kapni az "illegális" megosztásért, mégis 1 hangoskönyv átlag 8 emberhez jut el. Nyilván Kelet-
Európában meg ennek sokszorosa a szám.

A magyar hangoskönyvek legnagyobb része pl. máig nonprofit, azaz a Vakok Szövetsége finanszírozta
?ket tagjai részére ingyenesen. Persze onnan aztán kimentek torrentre, meg maga a Szövetség is feladta a
harcot sok esetben: hivatalosan is ingyenesített.

Nyugaton máig megy a háború az "illegális" megosztás ellen. Teljesen értelmetlenül. Egyszer?en nem jó
az üzleti modelljük. Kb. mintha be akarnák tiltani az autózást azon az alapon, hogy elveszi a lovaskocsik
munkáját.
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A lehet? legrosszabb hangoskönyv persze a számítógépes hanggal felolvastatott. Egyszer próbáltam, pár
percnél tovább nem bírható.

_______________________________________________
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A hatalom megfosztja saját magát

by maxval bircaman - szerda, január 05, 2022

https://bircahang.org/a-hatalom-megfosztja-sajat-magat/

A liberális elit legkellemesebb vonása a hülyeségük, hogy saját maguk alapjait rombolják.

Nyugaton olyan légkör alakult ki, hogy egy rakás kérdésben immár nem csak hogy egyetlen igaz
vélemény alakult ki, hanem azt még kötelez? is ismételgetni, már semlegesnek se szabad lenni az adott
kérdésben.

Magyarországon ez szinte teljesen ismeretlen, már a kés?kádári kommunizmusban se volt ekkora
nyomás: gyakorlatilag csak pár alapkérdés volt, melyben kötelez? volt a hatalom szövegét ismételni.

Az amerikai cégben, ahol dolgozom, tapasztaltam a múltkori elnökválasztás idején: kötelez? a hatalmat
támogatni (mármint a valódi hatalmat), emiatt kötelez? pl. Trump-ellenesnek lenni. Akinek bármilyen
jelentéktelen, de mégis nem a legalacsonyabb pozíciója van, az kötelességszer?en kinyilvánítja, hogy
Trump borzasztó ember (ez a minimum!), s reméli, a nép bölcsen dönt, s leváltja ?t.

Az ideológiai alapkérdésekben pedig még keményebb a nyomás. Egyszer?en akkora a nyomás, hogy aki
nem akar bajt okozni magának, az támogatja a BLM-et, a feminizmust, a homoklobbit, a szociális hálók
"megtisztulását", a "toleranciát", stb., s ellenzi Putyin "agresszív" politikáját, a "gy?löletbeszédet", az
"álhíreket", stb.

Az ostobábbak egyenesen be is beszélik maguknak, hogy mindez igaz, s komolyan elhiszik. ?k a
kommunizmus kori bunkó párttitkár modern verziói, akik annak idején bemagoltak pár Marx- és Lenin-
idézetet, aztán azokat papagájkodták, jellemz?en meg se értve az idézeteket.

De Kelet-Európában vagyunk, kevés az igazán ostoba ember. Szóval a legtöbben formálisan megfelelnek
a követelményeknek, miközben kiröhögik azokat. A legbátrabbak még ironizálnak is.
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A hatalom aktivistái viszont szinte mind buták. ?k örülnek, hogy "gy?ztek", hiszen lám, mindenki a
hivatalos szöveget nyomatja. Pedig ez tipikus pirruszi gy?zelem, csak a "gy?ztesnek" árt. A hatalom
ugyanis végs?soron megfosztja saját magát a valóság ismeretét?l.

Kicsit olyan, mint az MSZP megalakulása 1989 novemberében. Nagy volt a meglepi, amikor kiderült az
MSZMP 850 ezer tagjából 810 ezer nem csatlakozik az MSZP-hez. S nem azért, mert valamilyen más
elképzelése van (az ellentáborhoz is alig 40 ezren csatlakoztak), hanem mert az egészet nem veszi
komolyan: örül, hogy immár nem kötelez? párttagnak lenni. 

Azt addig is sejteni lehetett, a párttagok zöme csak kényszerb?l az, de azt azért senki se hitte, hogy ezek
aránya 90 %-os. Most is ez van: a nagyurak megfosztották magukat attól a létfontosságú információtól,
kik ténylegesen is a híveik.

_______________________________________________
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A hollywoodi vonat kisíklott

by maxval bircaman - hétf?, szeptember 12, 2022

https://bircahang.org/a-hollywoodi-vonat-kisiklott/

Amióta legutoljára kitelepültem Bulgáriába 15 éve - ez 2007 augusztusában történt - volt sok
munkahelyem. Az els?t 2007 decemberében szereztem.

Egy rövid ideig munkanélküli segélyen is voltam, 2014 decembere és 2015 májusa között. Egyszer?en
jobban megérte segélyen lenni, mert ennek összege Bulgáriában az el?z? 2 év átlagától függ, nekem meg
ez magas volt, tehát kihasználtam a lehet?séget majdnem fél év pihenésre. (Ezért is igaz Orbánék érve: a
magas segély lebeszél a munkakeresésr?l.) Ez id? alatt megnéztem kb. 600 filmet, bepótoltam sok
mindent. A film ugyanis olyasmi, amihez otthon kell lenni, mert hangoskönyvet olvasni, el?adást, rádiót
hallgatni lehet útközben, s?t sokszor munka közben is, de a filmhez le kell ülni egy adott helyre.

Minden munkahelyemen volt rossz is, jó is. Alapvet?en mindenhol inkább a jó dominált.

Egyetlen kivétel volt, egy amerikai-bolgár cég, ahol webáruház-adminisztrátor voltam. 2015 májusa és
2016 áprilisa között. Ez a munkahely egyértelm?en rossz volt.

S nem a munka mennyisége miatt, naponta alig 7-8 rendelés érkezett az én részlegemre. Ez semmi, egy
átlag hasonló helyen 120-150 rendelés szokott lenni.

A baj a vezet?ség abszurd hozzáállásában volt. A valóságtól elszakadt hollywoodi elveket követtek.
Egyrészt a webáruházban kb. a világ összes terméke szerepelt, mármint a cég profiljából, ami a
sportszerek-táplálékkiegészít?k voltak. A valóságban a raktárban az áruk kb. 15 %-a volt csak meg. A
vezet?ség elképzelése szerint a dolgozó feladata az, hogy amikor az ügyfél rendel, s a megrendelt termék
nincs, a dolgozó felhívja az ügyfelet, majd ráveszi, vegyen helyette valami mást, azt ami van a raktárban!
Amolyan "add el nekem ezt a tollat" mentalitás.

Mondanom se kell, a magyar ügyfelek 90 %-ánál ez nem m?ködött, s?t ellentétes hatást ért el: az átlag
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magyar ügyfél ugyanis mérges lett ("miért reklámozzátok, baszdmeg, ha nincs"), s még azt se vette meg,
ami volt, jellemz?en a teljes rendelést lemondták.

A vezet?ség szerint mi voltunk a hibásak, a "mi" a két dolgozót jelentette, aki a magyar ügyfelekkel
foglalkozott. A kolléga fel is mondott, megunta a hülyeséget, én maradtam. Ez annyiban segített, hogy a
vezet?ség megijedt, hátha én is felmondok, így csökkent a nyomás.

A vezet?ség immár nem is szólt hozzám, de kineveztek egy román csajt csoportvezet?nek, hogy majd ?
felviszi a magyar eladásokat.

Végül felvettek még egy embert is mellém, egy szintén bolgár-magyar keverék egyént, aki viszont pont
annyira állt távol a kereskedelemt?l, mint én: m?vészettörténész volt.

Szóval immár ketten intéztük a napi 7-8 rendelést. A román csaj meg egyre abszurdabb igényeket vezetett
el?. Ezeket nem is lehetett teljesíteni, s?t a végén már meg se próbáltuk ?ket teljesíteni.
Valami olyan volt az igény, hogy mi majd bevadulunk az eladásokra járó jutaléktól, ezért elkezdünk
pörögni mint a forgómorgó, s csoda lesz az eredmény.

Hamarosan a m?vészettörténész srác megunta a román csaj hülyeségeit, s elment a cégt?l egyik napról a
másikra. Közben ugyanis a román csaj teherbe esett, s az a típusú n? volt, akinél a terhesség stresszt
okoz. Van ugyanis 2 n?i f?típus: az egyik lenyugszik terhesség alat, a másik meg az ellenkez?je. 

Megint egyedül maradtam, a román csaj már nem mert baszogatni.

Aztán egy nap döntöttem: ez az egész marhaság, semmi értelme ott maradnom. Felmondtam.
Pedig végülis a napi 8 óra munkaid?b?l átlag napi 1 órát töltöttem tényleges munkával. De az egész
valahogy bizseregtet?en idegesít? volt.

Plusz idegesít? elem volt a vezet?ség mániája, hogy állandóan akciózni kell. Szóval hetente volt akció.
Az egyiknek még nem volt vége, de már indult az új: a túl sok akció ellenhatást ért el.
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Ahogy egyszer én reagáltam egy "csak most, csak egyszeri" akcióra, amikor valaki nekem akart eladni
valamit. Azt mondtam "még várok ezzel", mire az ügynök "de csak ma estig él az akció", erre én azt
mondam "nem gond, lesz megint akció". Az ügynök persze esküdözött "nem lesz", de én kijelentettem
"szerintem meg lesz", hatalmas csalódást okozva neki. Szóval nálunk az ügyfelek pont így reagáltak az
akciókra.

Nekem persze tök mindegy volt, eredeti szakmám végülis tolmács-fordító, azaz nekem nagyon kis 
meger?ltetés volt a heti akciók szövegét lefordítani. De az idegesít? volt. hogy a marketingesek mindig
késtek, emiatt túlórázni kellett. Mindig szombat hajnalban indították az új akciókat, s soha, egyszer se
tudták el?készíteni péntekre, a munkaid? végére. Volt, hogy pénteken emiatt 23 óráig bent kellett
maradni.

Aztán kerestek embert a helyemre, de senki se vállalta. Majd bezárták az egész magyar részleget.
A hollywoodi vonat bolgár megállóval is kisíklott Magyarországon.

"átépítés" alatt, 7 éve immár 
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A hollywoodi átlagember

by maxval bircaman - péntek, február 04, 2022

https://bircahang.org/a-hollywoodi-atlagember/

A hollywoodi filmek monopóliumának talán legkárosabb hatása egy irreális életvitel átlagosnak való
bemutatása. A családban 1 ember dolgozik, de van legalább 2 jó min?ség? autó, a házban minden
gyereknek saját szobája van, hatalmas nappali is van. A kiadásokra mindig van pénz, soha nincsenek
anyagi gondok, a család gyakran jár szórakozni. 

Na most, egy átlagos filmbéli családi ház vagy egy központban lév? nagy lakás bérleti díja 7-8 ezer
dollár/hó körül mozog azokon a helyeken, melyek az ilyen filmekben lenni szoktak, tehát New York,
Chicago, Los Angeles, stb. Ha megvette valaki, azaz banki hitel van, akkor is ennek az összegnek a 80
%-a körül.

Az alapszabály: a kényelmes élethez nem szabad a jövedelem egyharmadánál többet a lakhatásra költeni.
Azaz a konkrét esetben 22 ezer dollár nettó jövedelem mellett engedhet? meg a fent leírt lakás. S mivel a
feleség nem dolgozik, ilyen jövedelemmel a férjnek egymagában kell rendelkeznie. 

De mi a valóság? A medián - direkt mediánt írok, nem átlagot, mert az átlag nyilván magasabb - amerikai
nettó havi jövedelem 2021-ben 3200 dollár volt.

Amerikában hány embernek van ilyen jövedelme? Nagyjából a lakosság 6 %-ának. Nem a világon,
hanem a gazdag Amerikában!

Azaz a filmbeli átlagember messze nem átlagember, hanem a fels? középosztály tagja.

Kb. mintha egy budapesti banki fels?vezet? életvitelét - átlag nettó havi 4 millió Ft - hazudnánk magyar
átlagnak.
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A háborús propaganda

by maxval bircaman - csütörtök, április 28, 2022

https://bircahang.org/a-haborus-propaganda/

Jó, ha az embernek van sok közéletileg aktív Facebook-ismer?se. Így hozzájut minden oldal embereken
átsz?rt propagandáján. Ez ugyanis az igazi mérce: mert ez mutatja, mennyire sikeres az adott propaganda.

Szerencsére van kb. 10 fanatikusan közéleti ismer?söm, s pont jó az arány, mert nagyjából a felük
nyugatpárti, a mésik felük meg nyugatellenes. Én egyik se vagyok, ponosabban vagyok, de ez nem látszik
a FB-profilomon: ott szinte sose szoktam közélettel foglalkozni. Ennek persze oka, hogy nekem van saját
médiám, s annak van FB-profilja. S ha elkezdenék aktív lenne magánszemélyként is a FB-on, biztos
letiltás lenne az eredmény (így is számtalanszor megesett ez), ami a médiaoldalamat is érintené, s immár
a többszörös profil se megoldás, a legtöbb kamuprofilomot letiltották, törölték, s ma már a 
múzsám profilja is megfigyelés alatt van, mert szerkeszt?i jogosultsága van a médiaprofilomon.

Ja, s nincsenek oldallákjaim, nem hogy nem publikusak, hanem nincsenek. Ezért ha valaki olvasóm ajánl
nekem valamit, ne csodálkozzon, hogy nem lájkolom. Összesen 3 oldallájkom van: 1 darab magyar
közéleti személy (nem politikus), 1 darab nem-magyar közéleti személy (? se politikus), 1 darab civil
szerevezet + most jut eszembe van még egy, egy hivatalos állami intézmény.

A napokban azt írja egyik orosz ismer?söm, az még Sztálinnak se jutott eszébe, hogy az 1941-es német
támadás miatt letiltsa a szovjet könyvtárakból a klasszikus német szerz?k könyveit. S tényleg, abszurd,
ami most megy.

Emellett meg megy az oroszellenes mesedélután. A mostani 3 f? pont: Bucsa, Mariupol, s elmebetegség.

A legutóbbi a legegyszer?bb: Putyin elmebeteg, meg kell állítani bármi áron. Nyilvánvaló hülyeség, egy
elnebeteg képtelen lenni jól m?köd? terveket létrehozni és kivitelezni. E propaganda célja: egy teljeskör?
nyugati bevatkozás legitimálása: lásd, meg kell állítani az ?rültet, mert atomrakétákkal fog l?ni.
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Mariupol esete: a h?s ukránok védik a hazájukat, s hozzájuik menekültek n?k és gyerekek. Na most, ez
egy közel félmilliós város. Ahol a n?k és gyerekek száma legalább 250-300 ezer kell, hogy legyen,
semmiképpen se 1-2 ezer, mint jelentik. Aztán mi okból menekülne egy pacifikált városból, melynek 95
%-a orosz ellen?rzés alatt van, egy civil tömeg a városnak az egyetlen olyan részébe, ahol még harcok
folynak, egy acélm?be? Ki és miért tenne ilyet?

A valóság: ott párszáz neonáci szabadcsapatos van ma már csak, akik esetleg magukhoz vehettek
túszokat. Mariupol ugyanis oroszpárti, a lakossága többségében orosz. Egy ukrán náci számára így eleve
nem jelentene erkölcsi problémát ukránellenes túszok felhasználása.

E mese vicces eleme: az Oroszországba menekült mariupoliakat a liberális propaganda 
deportáltaknak hívja, már szibériai táborokról is olvastam. Magasak a liberális PR-szakemberek
küszöbei.

A bucsai mese persze a legkeményebb, hiszen ott tényleg halottakat mutogatnak. Engem az egész a
kuvaiti csecsem?gyilkos iraki szadisták kamusztorijára emlékeztet 1991-b?l.

Pedig a kuvaiti szöveget könnyebb volt elhinni, mint a mostanit. Csak bele kell gondolni: vajon ki az
hülye agresszor, aki úgy gyilkol, hogy meg se próbálja a gyilkolást leplezni, s mindezt olyan helyzetben,
amikor a legfontosabb a médiaharc.

A valóság nagyon más. Egy 2-hónapos háború alatt 25 ezer civil halott - ez a hivatalos ukrán szám, azaz
valószín?leg a harmada-negyede lehet igaz, de ha el is fogadjuk a számot, akkor is ez világrekord: ilyen
kevés áldozat egy ilyen széles fronton vívott háború esetében csoda. S ez csak egyetlen dolgot bizonyít:
az orosz fél óvatosan harcol, kímélve a polgári lakosságot.

Kezd a helyzet oda fajulni, hogy ha azt írják a nyugati médiák, hogy Ukrajna f?városa Kijev, gyorsan
ellen?rizni kell, vajon még mindig az-e.

_______________________________________________
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A háziállat

by maxval bircaman - csütörtök, december 22, 2022

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

A háziállatok alapvet?en 3 típusba oszthatók: munkaállatok, haszonállatok, társállatok.

A munkaállat célja valamely feladat elvégzése. Tipikusan ilyen a ló. Szállításra van. Lehetséges a
haszonállatként használat is (lásd lóhús), de ez másodlagos, ahogy társ is lehet (ember kedvenc lova), de
ez is kiegészít? funkció.

A haszonállat egyértelm?en megevés célra van, tipikusan a disznó. Itt a legritkább a másként való
használat.

A társállat tipikusan a kutya és a macska. Jellemz?en - eredetileg - munkafunkciója is van, de ez
kiegészít?.

Jellemz?, hogy egy adott kultúrában minden állatnak van egyértelm? szerepe. Mondjuk a tengerimalac
Európában egyértelm?en társállat, míg Dél-Amerikában egyértelm?en haszonállat. Az Inka Birodalom
idejében ínyencségnek számított, s volt inka területen máig népszer? étel, vannak utcai árusok, akik sütve
árulják, fogyasztásra készen.

A legritkább jelenség, hogy egy adott állat szerepe sokrét? egy adott kultúrán belül. Ilyen voltak
aztékok: a kutyát tartották munkaállatként, ?rzésre (különösen a csivava fajtát, mert rendkívül kicsi, így a
tolvajjelölt nem észleli messzir?l a ház?rzöt), használták a húsa miatt is, léteztek kutyahízlaldák, de sok
ember meg társként tartotta ?ket, pont ahogy ezt manapság szokás.

A festmény a cuscói (Peru) katedrálisban, amin az európai turisták rendszeresen megdöbbennek:
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Krisztus utolsó vacsorája - XVIII. századi perui indián m?vész munkája, a f? menü az asztalon a sült
tengerimalac 

a fekete kutyám, az ?seit rendszeresen ették az aztékok - direkt ilyen a fénykép, hogy érezhet? legyen a
méret 
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A jogállamiság fokmér?je

by maxval bircaman - hétf?, június 27, 2022

https://bircahang.org/a-jogallamisag-fokmeroje/

Nyilván én eleve ellenzem a liberális jogállamot, szerintem a lehet? legrosszabb rend a világon.

De még ha támogatnám is, viccesnek találom, hogy manapság a homokos perverzióhoz való jog mellett
az abortuszhoz való jog a fokmér?, mellyel lemérhet? mennyire igaz egy liberális demokrácia.

Miért is kell abortusz a libbantak szerint? Három f? okot mondanak, mind a három marhaság:

a n? szabadon rendelkezhessen a testével - marhaság, mert a gyerek nem a n? teste,
úgyis lesz abortusz, csak illegálisan - marhaság, mert egyrészt kevesebb lesz, másrészt ez nem érv,
hiszen ezen az alapon semmit se szabad tiltani, mert minden "úgyis" lesz,
a kényszerb?l megszült gyerek gy?löletben fog feln?ni - marhaság, mert egyrészt jobb
gy?löletben feln?ni, mint meghalni, másrészt az emberek zöme szereti saját gyerekét, ez egy ?si
ösztön.

A liberális narratíva kb. az, hogy összejön két ellenkez? nem? ember, szerz?dést kötnek a
gyerekcsinálásról, majd a n? még gondolkodhat ez után is, hiszen szabadon dönt a megfoganás után meg
akarja-e tartani a gyerekét.

A valóság persze egészen más. A legtöbb családban kb. véletlen a gyereknemzés. A hozzáállás az 
jellemz?en, hogy nem védekezünk a teherbe esés ellen, azaz bármikor megeshet az esemény.

Mint mindig, a liberális narratívák vagy életidegenek vagy életellenesek, itt egyszerre mind a 2 jelen
van.
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Az mindenesetre jó hír, hogy a liberalizmus központjában, az USA-ban ilyen pozitív folyamat zajlik:
csökken az abortuszhoz való jog.

_______________________________________________
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A kamufelmérés

by maxval bircaman - kedd, február 22, 2022

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

A 21 Soros Központ friss felmérése még személyesen is érint: ugyanis én is meg lettem kérdezve.

Sajnos azonban az egész a Tanú cím? filmre emlékeztetett: az ítélet, azaz az elemzés végeredménye már
kész volt a tárgyalás, azaz az adatfelvétel el?tt.

Tulajdonképpen az egész "kutatás" arról szól: igazoljunk minden létez? ballib mítoszt. Persze
ügyesen csinálták, mindig csak csúsztatnak, nyílt hazugságot sose mondanak.

Nem is érdemes az egészet alaposan elemezni, bugyuta marhaság. Én ugyan megnéztem, de másnak nem
javaslom, tök felesleges.

Közönségkérdésekben hangzanak el a legnagyobb marhaságok. Pl. a választási "csalásokról". Lásd, aki
Kárpátalján él, de létesít fiktív magyarországi címet, az csalt. Érdekes, aki viszont kimegy nyugatra, ott
él, de van fiktív magyarországi címe, az pedig nem csal.
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A kaszinóblokád

by maxval bircaman - vasárnap, december 11, 2022

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

Mint volt kaszinóalkalmazottat is érint az ügy. 2009-2014 között az egyik akkori nagy internetes
szerencsejátékos cégnél dolgoztam.

S bár én nem a m?szaki részlegen voltam, se a biztonsági részlegen, alapvet?en jól átláttam az iparág
m?ködését.

S bár én els?sorban a pókeres ügyfelekkel foglalkoztam - akik azért egy sajátos elitszekta a
szerencsejátékosok között -, volt rálátásom a 2 másik, kisebb szektára is: a sportfogadókra és a klasszikus
szerencsevadászokra is. A pókerest azzal lehet pl. a legjobban megsérteni, ha szerencsejátékosnak
nevezzük, ez kb. az anyázással azonos szint ott - a profi pókeres ugyanis, de az amat?r is, mélyen hisz
abban, hogy a póker tudásalapú játék, azaz nem a szerencsén múlik a siker.

Ez persze hülyeség, mert a póker igenis szerencsejáték. Magam is sokat játszottam, de 4 és fél éves
pókeres munkám még inkább meggy?zött err?l. De ezt most nem részletezném.

Jambiék agya viszont nemigen "szikrázik", láthatóan az egészr?l semmit se tudnak. Kb. az "ahogy
Móricka elképzeli" szint.

Milyen is az átlagos játékos? Nagyjából 3 csoport van:

1 % "okos", aki elhiszi, neki módszere van, amivel most gazdag lesz, s amikor kiderül, ez nem
m?ködik, abba is hagyja,
1 % beteg, aki rögeszmésen játékfügg?, mint egy alkoholista, ?k mindig minden pénzüket
eljátsszák, akár nyernek, akár vesztenek, rajtuk csak az orvosi kezelés és az alapos verés segít,
s 98 % alkalmi játékos, aki kevés pénzzel, ritkán játszik, leginkább az élmény miatt.
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Kib?l nyer a legtöbbet a cég? Valójában éppen az utóbbi csoportból, mert nem jelentenek problémát és
tömegesen jönnek. Jön a srác hetente egyszer, befizet 4 egymás utáni 5-dolláros versenyre, ezzel eltölt
2-3 órát, s jót szórakozik. Jó esetben még nyer is, szóval a következ? héten a nyereségéb?l játszik.

Szóval a kapitalizmus ellen kaszinóblokáddal harcolni kb. olyan, mintha úgy küzdenék a narkóipar
ellen, hogy az antidepresszánsokat indokolatlanul fogyasztókat kezdeném fenyegetni.

Plusz vicces, hogy mindezt az amerikai nagyt?ke által milliárdokkal pénzelt ballib összefogdosás egyik
megmondóembere csinálja. Egyszer?bb lenne esetleg a nagyt?ke ellen úgy küzdeni, hogy pl. nem
fogadunk el t?le pénzt... Ez valahogy nem jutott Jambi eszébe.

_______________________________________________
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A kelet-európai divatipar sajátossága

by maxval bircaman - szerda, február 16, 2022

https://bircahang.org/a-kelet-europai-divatipar-sajatossaga/

Ez most egy nyugatpártoló cikk. Persze teljesen politikamentes értelemben.

Még amikor fiatal voltam, s nem is érintett a kérdés személyesen sehogy se, észrevettem egy hatalmas
eltérés a nyugati és a keletei divatipar között.

A kelet-európai divatlapokban, s különösen a csomagküld?s cégeknél, majd az internetes divatcégeknél
felt?nt egy hatalmas sajátosság: minden fotómodell, aki az adott ruhát bemutatja, fiatal, 30 év feletti
nincs, de 50 feletti meg teljesen kizárt. Ugyanez a divatipar kísér? ágazatainál, lásd kozmetika. 

Ez a 90-es évek végén egyenesen komikus volt, lásd a menopauza elleni szereket is 30 év körüli n?k
reklámozták, ami eléggé vicces. Ez kb. olyan, mint kutyaeledelt macskával reklámozni.

Ennyire végzetes dolgok már nincsenek, de maga a tendencia megmaradt. Csak fiatal modellek vannak.
Míg nyugaton vannak mindenféle korúak.

Mi is az ok? Egyrészt persze mítoszok, a legnagyobb talán az, hogy a tisztességes id?s n? ne "mutogassa"
magát, mert csak kiröhögik. 

De másrészt pedig vannak teljesen racionális okok is:

a nyugaton az életkor el?rehaladása jellemz?en több pénzt jelent, nem kevesebbet, a kelet-európai
nyugdíjas n?nek rendes ételre sincs pénze, nemhogy "felesleges" vásárolgatásra,
Kelet-Európában a 49 éves kor marketing szempontból a fels? határ, aki e felett van, az nem
számít - nyugaton ez abszolút nem így van, a 49 feletti jellemz?en jó vásárlóer?, s?t jobb a
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fiatalabbnál, mert annak még pl. a gyerekeire is kell költenie,
az id? fatalista értelmezése: a keleti alapállás az, hogy az id?sek legyenek szerények, ne
próbáljanak fiataloskodni, míg nyugaton jobban felismerik, hogy minden korosztálynak megvan a
maga helye (hozzá kell tenni, ez nyugaton túlzásba is van víve, lásd id?sek megpróbálnak úgy
viselkedni, mintha fiatalok lennének).

Persze nyugaton is a fiatalok vezetik az iparágat, de a középkorúak és az id?sek szektorát az illet?
korosztály viszi. Mert fontos a helyes targetálás. A 90-es évek nagy reklám bukásai is a helytelen
targetálásból jöttek, lásd amikor nyugati reklámokat adtak le keleten, nem figyelve arra, hogy nem azonos
az üzenet, s?t sokszor az üzenet egyenesen rombolja a termék hírét. Legendás magyar példa: német
kávécég rekláma a magyar tv-ben - ül a boldog család a reggeliz?asztalnál, s mosolyogva isszák nagy
bögrékb?l a g?z?lg? kávét. A termék meg nem megy el?re. Aztán valaki szólt: a magyarok er?s kávét
isznak kis csészékben, szóval a magyar néz? azt a következtetést vonja le a reklámból, ez "nem igazi"
kávé, hanem valami más, amit felesleges megvenni.

A korosztályombeli n?knél látom ugyanezt: pont az f? gátló er?, hogy a terméket a "lányom korosztálya
hordja", azaz "nem nekem való".

az 59 éves amerikai Angie Schmitt azzal lett YouTube-milliomos, hogy kizárólag 50 feletti n?knek ad
divat, kozmetikai, étkezési tanácsokat, mindent saját magán demonstrálva - a n? nem álszerény, a
nikkneve "HotAndFlashy Angie", magyarul "DögösÉsMutatós Angie" - itt éppen arról értekezik hogyan
kell rosszul és jól kinézni (bár a szemüvegellenességével nem értek egyet, nekem mindig tetszettek a
szemüveges n?k) 
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A kisf?nök sorsa

by maxval bircaman - csütörtök, május 26, 2022

https://bircahang.org/a-kisfonok-sorsa/

Hosszú, immár 15 éves multi tapasztalatom következtetése: jobb proletárnak lenni, mint
proletárhajcsárnak.

S a legrosszabb szerep a kisf?nöki. ? az, aki a legrosszabbat kapja mind a proletárságból, mind a
f?nökségb?l. Kommunikálja a végs? munkavégz?k felé a mindenkori ukázokat, melyek megalkotásába
egyébként semmi beleszólása nincs, viszont személyesen felel saját f?nökei felé az alatta lév?kért.

Két oldalról nyomják, ? meg örl?dik. 

Az ember azért akar jellemz?en kisf?nök lenni, mert valójában nagyf?nök akarna lenne, de ehhez a
kisf?nökség szükséges lépcs?.

Szerencsére mindezt id?ben megértettem, így mindig elhárítottam magamtól minden kisf?nöki karrier
lehet?séget.

_______________________________________________
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A kiégés

by maxval bircaman - csütörtök, szeptember 22, 2022

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

A munkahelyi kiegésr?l már írtam, ez alapvet?en egy civilizációs, rendkívül sznob álbetegség. Még
sosem láttam pl. építkezésen lapátoló munkást vagy gyári esztergályost kiégni. Egyszer?en nincs rá
idejük: mert vagy dolgoznak vagy pihennek, s nem pazarolják idejüket idiótaságokra.

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

A megoldás a kiégés ellen: nem hobbiként tekinteni a munkára. Hanem kényszerként, kötelességként.
Mint a vécépucolásra otthon, senki se szereti, dehát meg kell csinálni, mert ellenkez? esetben csak
rosszabb lesz a helyzet. Kiégés helyett tehát csak mérgesek leszünk vagy mély unalmat érzünk, hogy már
megint akadt egy kellemetlen feladat - de mind a mérges állapot, mind az unalom elmúlik gyorsan az
embernél.

A kiégésnél van azonban valami rosszabb: a kiégés elleni szervezett harc. Ez garantáltan a kiégés
irányába viszi a dolgozót.

Jelenlegi munkahelyemen - ahol felmondás alatt vagyok - külön csapat "küzd" a kiégés ellen. Nekem
alapvet?en az a szokásom, hogy az ilyen céges köríméleket azonnal törlöm, hiszen ha valóban lenne
bennük valami fontos, már szólt volna a közvetlen f?nököm, de néha bele-beleolvasok ezekbe az
üzenetekbe. Mert baromi viccesek. Pl. azt írja "töltsd ki ezt a kérd?ívet arról, kiégés alatt vagy-e!".

Kelet-Európában az a jó, hogy "mindent elrontanak", legalábbis nyugati szemmel nézve. Ezen persze
dühöngenek a nyugati rend fanatikus hívei, de attól még tény. S?t, még a nyugatiak is inkább
alkalmazkodnak, mint fordítva, sokszor akkor is, amikor pont nem kellene: korábbi munkahelyemen a
svájci kolléga alig 2 hónap alatt megszokta a szemetelést, s immár úgy szemetelt, mint egy született
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helyi.

De a legtöbb esetben azonban ez az "elrontás" emberivé tételt jelent, azaz pozitív jelenség. 

Nálunk a cég fizet heti fél óra pszichológusi beszélgetést. Ennek célja, hogy a dolgozó feszültsége
kiderüljön és megoldódjon. Én mindig minden beszélgetésen szorgalmasan megjelenek - jellemz?en ez
onlájn megy Zoom-on -, s eddig nem akadt pszichológus, akit ne tudtam volna "átprogramozni"
nagyjából 4-5 perc alatt. Onnantól szóba se kerül semmi, ami kapcsolatos a munkával. Persze nyilván ki
tudom használni, hogy az átlag pszichológus n? és nálam legalább 20 évvel fiatalabb, azaz kisebb az
élettapasztalata, így szinte bármilyen sztorimmal képes vagyok elrabolni lelkét. Megesett már, hogy a
30-perces szeánsz 45 percig tartott, mert a csaj kiváncsi lett mi a vége. A számtalan sok témát most nem
is tudnám felsorolni, de mondjuk az utóbbi 3 alkalom: milyen az árszint a török tengerparton, a sz?ke
vagy a fekete csaj volt-e a szebb az Abba együttesben, a szilikonmell és a szilikonszáj kérdése. De a 
legegyszer?bb: az aznapi BircaHang-cikk elmondása él?szóban, kissé kiszínezve. Azt hiszem már több
pszichológust megmentettem a kiégést?l.

A másik munkahelyi hagyomány - eddig szinte minden multi munkahelyemen volt - a
"személyiségfejlesztés". Ez úgy szokott menni, hogy adnak 1 vagy 2 órát, ami alatt nézz meg egy el?re
felvett el?adást - rosszabb esetben él? az el?adás, ilyenben eddig egyszer volt részem, egyszer egy
kétnapos "tréninget" kellett átszenvednem -, majd végezd el a vonatkozó tesztet. 

Az átlag dolgozó - leszámítva a nagyon fiatal zöldfül?eket - ezt úgy csinálja, hogy az 1-2 órát plusz
szünetnek fogja fel, s csinál valami egészen mást ez id? alatt, azaz nem nézi meg az anyagot, majd
megcsinálja a tesztet, arra számítva, a teszt úgyis olyan primitív lesz, amerikai átlagagyakra kalibrálva,
hogy a ravasz kelet-európai kisember kapásból rájön a válaszokra. S tényleg, nagyon ritkán találkoztam
olyan csavaros esz? teszttel, melyet ne lehetett volna teljesíteni nulla el?zetes tanulással. Néha a 80-as
évek Ifjúsági Magazinjára emlékeztetnek ezek a tesztek, ott volt olyan, hogy pl. "15 éves diáklány
vagyok, apám nem engedi, hogy felvegyem a piros b?rnadrágomat, mit tegyek, legyek öngyilkos?".

A lényeg, amit mindenkinek mondani szoktam, hogy tudatosan kell dönteni.

Pár munkahelyemmel hátrébb, egy zavart kolléga a segítségemet kérte, valószín?leg azért, mert pont
egyid?s voltam az apjával, az apja meg távol volt, plusz idegennel sokszor könnyebb dolgokat
megbeszélni, mint egy szül?vel. 
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Elmondtam neki, hogy ha leszámítjuk a csodával határos eseteket, alapvet?en 3 út áll el?tte:

kockáztat, majd gazdag lesz, de a kockázat komoly: azt mondta, ezt nem teheti meg, mert
házasodni akar, van komoly barátn?, egy esetleges kudarc meg tönkretenné a jövend? házasságát
is,
karriert épít a cégnél, ezáltal egyre könnyebb lesz neki, s jövedelme meg növekszik közben,
van valami hobbija, ami mindennél fontosabb, a munkát csak kényszernek tekinti.

Örülök, hogy segíthettem neki. Ez évekkel ezel?tt volt, az illet? ma már házas, kisgyereke van, s
középvezet? ugyanott, ahol beszélgettünk. Nyilván nem azt választotta, amit én magamnak, dehát nem
vagyunk egyformák. Tulajdonképpen éppen azon ámult el a legjobban, s ezzel is nyertem meg a bizalmát,
hogy én elmondtam, én büntetésként élném meg, ha lenne karrierem. Ugyanis a multis környzetben a
"nem akarok karriert" szöveg sokszor csak álca a többi karrierista kollégával való gladiátor-küzdelemben
- de meggy?ztem azzal, hogy aligha lennék ebben a pozícióban majdnem 50 évesen - akkor még nem
voltam 50 -, ha a karrier lenne életem vágya.

a n?k rendesen felöltöznek és ez már segít 

_______________________________________________

                            124 / 1.347



BircaHang - 01-01-2023
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

A kommunizmus bevezetése

by maxval bircaman - kedd, március 01, 2022

https://bircahang.org/a-kommunizmus-bevezetese/

Eltérések a kommunizmus bevezetésében Magyarországon és Bulgáriában.

A lényeg persze azonos, de a jogi megvalósítás nem az.

Mindkét országban persze kialakult a kommunista politikai rendszer, Magyarországon 1948-ban,
Bulgáriában már 1947-ben.

A nagy magyar sajátosság, hogy a háború után és a kommunista rend stabilizálása között volt 2 többé-
kevésbé szabad választás, s az els?t a kommunisták elvesztették.

Ezzel szemben Bulgáriában is 2 választás volt ugyan, de más feltételekkel. Az els? választáson - 1945 -
eleve csak az "antifasiszta" er?k indulhattak, azaz azok, melyek támogatták az 1944. szeptember 9-i
puccsot.

A történelmi környezet: 1944. szeptember 2-án az államf?i feladatokat ellátó kormányzótanács (jogilag
az államf? a cár, aki ekkor azonban 10-éves gyerek) németellenes kormányf?t nevez ki azzal a céllal,
hogy Bulgária kilépjen a tengelyhatalmak közül és átálljon a szövetségesek oldalára. A bolgár kormány
5-én megszakítja a kapcsolatot Németországgal, de nem indít harcot a német csapatok ellen, melyek egy
része még bolgár területen van - pontosabban titkos kormányhatározat születik, hogy meg kell kezdeni a
fegyveres harcot, de ennek közzétételet elhalasztják Ivan Marinov altábornagy honvédelmi miniszter
javaslatára (nem én voltam az!), aki elmondja: a bolgár hader? még nem harcképes a németek ellen, ezen
kívül a Szerbiában lév? bolgár csapatokon a németek bosszút fognak állni, ha a bolgárok nyíltan
szembefordulnak velük.

A bolgár kommunisták értesülnek a döntésr?l, ezért - félve, hogy a cári kormányzat sikeresen átáll
napokon belül -, puccsot szerveznek, ami sikerrel jár 9-én. A puccsot nem egyedül a kommunisték
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szervezték, hanem az általuk dominált Hazafias Front nev? szervezet, melynek a kommunista párton
még tagja volt:

az Agrárszövetség - agrárszocialista párt, a kor legnépszer?bb baloldali pártja,
a Szociáldemokraták - a harmadik legnagyobb baloldali párt annak idején, népszer?sége jóval
kisebb volt, mint a második helyezett kommunistáké,
a Radikális Demokrata Párt - egy kis liberális párt,
a Zveno mozgalom - egy széls?jobbos, monarchista, de náciellenes szervezet.

Az 1945-ös választáson kizárólag a Hazafias Fronthoz tartozó pártok vehettek részt, a szavazatok 35-35
%-át a két nagy párt, a kommunisták és az agráriánusok kapták, 20 %-ot a Zveno, s mindenki más
összesen 10 %-ot.

A kommunisták - bár nem szereztek többséget - lassan kezdik a teljes hatalmat kisajátítani, ezért az
agráriánusok és a szocdemek legnagyobb része, s kilép a Frontból.

A következ?, 1946-os, választás ezért sokkal sokszín?bb, mint az el?z?. Ez meg bolgár sajátosság,
Hiszen itt már 2 tábor van: a Front és az ellenzékiek. A kommunisták itt kicsivel 50 % felett végeznek, a
Magyarországról is ismert csalási módszerekkel (többes szavazás), de valójában 65 %-ot értek el,
ideszámolva a velük szövetséges Front-pártokat is.

Mindenesetre az 1946-1949 közti bolgár parlament volt az utolsó, ahol még volt ellenzék (a mandátumok
kb. 35 %-a).

1949-ig aztán be lettek tiltva a szocdemek és az agráriánusok (a pártok többségi, Frontból kilépett
szárnya). A szocdemek kis, kommunistabarát csoportja pedig egyesült hivatalosan a kommunistákkal. 

Az agráriáriánusok hasonló, kisebb kommunistabarát csoportja viszont hivatalosan is megmaradt: a
kommunista Bulgáriában ezért hivatalosan sose volt egypártrendszer. Persze semmilyen tényleges
jelent?sége nem volt a hivatalosan létez? agráriánus pártnak.
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A Front kisebb pártjai pedig hivatalosan megsz?ntek, feloszlatták magukat, 1949-ben.

Az 1949-es választáson és minden következ? választáson egészen a rendszer végéig már a
Magyarországon is ismert modell érvényesült: pártok eleve nem indulhattak a választáson, csak a Front
jelöltjei, akik el?re el voltak osztva kommunisták, agráriánusok és "függetlenek" között (a jellemz? arány
75:20:5 volt), de ennek persze immár csak jelképes jelent?sége volt. 

Ismeretlen okból, de a rendszer végig ragaszkodott az ilyen üres jelképekhez, pl. a mez?gazdasági
miniszter mindig agráriánus párti volt, s az Államtanácsban (a magyar Elnöki Tanács bolgár verziója) is
mindig voltak agrárpárti tagok. 

Ami szintén sajátos: a Zvenóhoz való viszony. A Zveno vezet?je, Kimon Georgiev a szervezet
önfelszámolása után is politikus maradt, s egészen 1969-ben bekövetkezett haláláig parlamenti képvisel?
volt mint "független" a Front színeiben. Kicsit hasonlít a magyar Dobi István esetéhez, aki kisgazdapárti
létére megmaradt hivatásos politikusnak a Kisgazdapárt megsz?nése után is, de azzal az eltéréssel, hogy
Dobi kés?bb belépett a kommunista pártba, míg Georgiev nem.

Aztán a kommunista rendszer bukása után a magyarországihoz hasonló folyamatok zajlanak lett: hirtelen
lesz többszáz párt, minden korábbi párt is újralakul, van amelyik több példányban is.

Nem részletezném - kisssé unalmas is lenne -, de az összes ilyen párt mára megsz?nt, vagy teljesen
marginális lett.

korabeli propagandaplakát: Dimitrov elvtárs olyan okos ember volt, hogy még a nagy Sztálin is hallgatott
szavára 
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A kommunizmus züllesztése

by maxval bircaman - hétf?, január 03, 2022

https://bircahang.org/a-kommunizmus-zullesztese/

A kommunista rendszer romboló hatása olyan volt, mint a kovidé: az utóhatás volt a legkárosabb.

Annál rombolóbb és károsabb, minél zártabb volt az adott rendszer.

Magyarországon a hatás enyhébb volt, mert az ország közel volt a nyugathoz, s a majdnem szabad
utazási lehet?ségek miatt - a 70-es évek elejét?l - szinte alig volt magyar, aki ne ismerte volna a nyugati
viszonyokat. Így aztán amikor bejött a nyugati rend, a helyzet sokkoló volt ugyan, de szinte csak a
gazdaságban: kulturálisan semmi váratlan nem következett be. Persze még így is voltak egyes túlzások,
lásd Budapest lett Kelet-Európa heteroszex pornóközpontja - a homokpornóé meg Prága -, s elterjedt
vélemény lett, hogy a pornószínész az végülis egy teljesen tisztességes szakma, nem más mint a
fotómodell vagy a táncosn?, akik szintén a "testükb?l élnek".

Bulgária zártabb volt, egyéni utazás nyugatra egyáltalán nem létezett (csak meghívásra vagy
csoportosan, ez utóbbira többéves várakozás volt), a nyugati információ is kisebb volt. Az átlagembernek
nem volt reális képe a nyugatról, így a rendszerváltozás után döbbenet lett úrrá a népen.

Maradva a magyar pornós példánál, itt is ezt fogom alkalmazni, a szexuális erkölcsöt.

Bulgáriában még inkább elmosódott a vonal a kurva és a normális n? között. Egy egész ország kezdett
abban a hitben élni, hogy a normális n? az valami átkos komcsi örökség, míg a szabad, európai, modern
n? az kurva.

Ami átjött nyugatról, az azonnal megvalósította valaki, csak extrémebb alakban. 
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Közvetlenül a kommunizmus bukása el?tt volt nyugaton a nagy televíziós szofterotikus hullám. A
kemény pornó már marginális lett, elfoglalta helyét szubkultúraként, de kiment a f?sodorból, viszont még
a feminista hullám nem jött meg. Ebben a résben helyett kapott a játékos, sokszor kifejezetten bugyuta
erotika. Ma már bármilyen ilyen szofterotika hatalmas tiltakozást váltana ki nyugaton mint “n?k
megalázása”. Ez a hullám nagyjából a 90-es évek közepéig ment.

Aki nem élte ezt meg, annak egyes korabeli filmek és tv-m?sorok megnézése segíthet. Az olasz Colpo
grosso nev? tv-vetélked?t ajánlhatom példának, ahol a m?sor lényege, hogy
táncosn?k sztriptízt mutatnak be, s a két játékos pontokat gy?jt kérdésekre adott válaszokkal, bizonyos
számú hibás válasz esetében pedig vetk?zniük kell (de teljes meztelenség kizárt, a versenyz?n?
mindenképpen bugyiban marad), de jelent?s nyeremény volt (ha jól emlékszem, a német verzióban több
ezer márkát nyerhettek, s ez a 90-es évek eleje volt). Ennek a vetélked?nek aztán született számtalan helyi
verziója: spanyol, német, s még svéd is (a mai feminista Svédországban persze ez elképzelhetetlen lenne,
de az a 90-es évek eleje volt), Magyarországon a német verzió – Tutti Frutti – volt ismert, mert a
kábelhálózatokon jellemz?en megvoltak a f? német tv-csatornák.

Emellett számtalan más tv-sóm?sornak voltak hasonló elemei. Volt egy szintén olasz vetélked?, ahol
házaspárok versenyeztek, s a feleség egyes ruháit “elvesztette” (nem emlékszem a címére).

Szóval lett bolgár Tutti Frutti. Csak persze ott tök meztelenre vetk?ztek a versenyz?k, s
közösültek egymással a néz?k el?tt! Eredetileg tv-m?sorként is le akarták adni, de a médiahatóság
annyira megvágatta gyermekvédelmi okokból, hogy tulajdonképpen semmi se maradt bel?le, emiatt a
vetélked? szervez?je egyetlen adás után le is mondott a tv-s verzióról, viszont egy szófiai
szórakozóhelyen minden héten ment a "vetélked?" él?ben, hónapokig, kb. a következ? reklámmal "végre
itt a világhír? erotikus m?sor él?ben", láthatóan nem értették az "erotika" és a "pornó" szavak eltér?
jelentését.

S amikor egy kritikus elment megnézni, majd azt írta "olyan alpári volt, hogy elment a kedvem a szext?l
pár hónapra", még ?t vádolták meg, miféle pr?d, maradi alak, aki nem képes befogadni a modern kultúrát
- biztos a kommunizmust akarja vissza!

Nagyjából az ezredforduló körül rendez?dött a nép lelke. Addigra lett elegend? nyugati élmény, s az
átlagember értékelése kezdett normalizálódni.
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Ennél is sokkal zártabb volt Oroszország. Oda már szinte semmi se jutott be nyugatról, az átlagorosz
többet tudott a Holdról, mint a nyugatról. Ott aztán totális zavar állt be emiatt.

Volt minden, a már említett nyíltszini szex, de meztelen kamaszlányok akváriumban, kígyóval
maszturbáló táncosn?, s minden amit el lehet képzelni. Nyugaton is van ilyesmi persze, vannak pornó
klubok, live action, stb., nem is ez volt a sajátosság, hanem az, hogy az új Oroszországban mindez a
normál éjszakai élet normál része lett. Egyszer?en nem tettek különbséget pl. az él? pornó és a
hagyományos sztriptíz között.

Az orosz helyzet durvaságára azonban még inkább jellemz? volt a megalázási elem. Az új elit, s
nyomában az orientációját vesztett nép külön örült, ha valakit megaláznak. Az "erotikus" vetélked?ben
nemcsak meztelen lesz a játékos, hanem egyenesen letépi ruháját a vetélked? m?sorvezet?je, s megalázó
feladatokat is teljesítenie kell: pl. meztelenül kimenni az utcára. Közben többször szólnak a vernyez?nek,
persze abbahagyhatod a játékot, de akkor nem kapsz pénzt, majd felmutatnak neki röhögve egy pénzzel
teli zsákot. S mindezt sugározták egyes orosz tv-csatornák.

Az orosz helyzet kés?bb, a Putyin-korszak els? éveiben normalizálódott. Ma már az orosz elit köreiben
inkább az ilyen dolgok elítélése a divatos, nem a részvétel bennük, ahogy ez volt korábban.

_______________________________________________
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A korábbi tabu nem tabu már

by maxval bircaman - kedd, december 06, 2022

https://bircahang.org/a-korabbi-tabu-nem-tabu-mar/

Azt mondja Magyar Bálint, hogy a "maffiállam" kialakulását két stratégiai hiba alapozta meg, s
mindkett? a rendszerváltozás terméke:

az államf?i tisztség kiüresítése, a négyigenes népszavazás által,
az aránytalan választási rendszer kitalálása az 1989-es kerekasztal-tárgyaláson.

https://www.youtube.com/watch?v=lLJdXzJ8LNw 

Az érdekes itt, hogy akkoriban - mert jól emlékszem, 22 éves voltam akkor - mindkét téma tabu volt. 

Minden mértékadó liberális értelmiségi alapvet? iés megkérd?jelezhetetlen igazságnak tartotta, hogy ne
legyen valós hatalommal rendelkez?, a kormánytól független államf?, mert ez diktatúrát okoz, de
legalábbis kett?s hatalmat. Én akkor is azt kérdeztem, hogy eleve minek akkor államelnök, legyen
mondjuk a parlament mindenkori elnöke az államf?, vagy a mindenkori miniszterelnök legyen az. Sose
kaptam érvet arra, minek kell gyenge köztársasági elnök. Ma sincs erre semmi szükség.

Ahogy az aránytalan választási rendszert is mindenki er?sen támogatta. Az érv az volt, hogy ellenkez?
esetben folyamatosan kormányválság lesz. Ami egyébként nem igaz, mert a kormányválság elkerülhet?
a konstruktív bizalmatlansági indítvány intézményével.

Azért ez így rendkívül vicces. Hozzáteszem: akkor én se láttam át az aránytalan választási rendszer
problémáit.
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Amit értékelek Magyar Bálintban, hogy nem hazudik. ?szintén elmondja, a korai SZDSZ
szavazótáborának kb. 95 %-a nem vallott liberális nézeteket, s az SZDSZ támogatottsága mögött valami
egészen más volt.

Ez abszolút így van. A korai SZDSZ-szavazótábor legnagyobb része 1998-ben már nem szavazott az
SZDSZ-re.

_______________________________________________
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A kubai hazafi dilemmája

by maxval bircaman - csütörtök, december 01, 2022

https://bircahang.org/a-kubai-hazafi-dilemmaja/

A múlt héten halt meg egy neves kubai zenész. Neve Pablo Milanés.

A múlt század végén Kubában volt egy nagyon népszer? új m?faj. A neve: új trubadúrköltészet. A
középkori nyugat-európai trubadúrság sajátos utóda, lényege a modern és a népi zene ötvözése, 
közéleti szövegekkel. 

Egyrészt hasonlít a nyugati - f?leg amerikai - protesztének m?fajra, másrészt a kommunista országokbeli
"hivatalos" zenére, lásd Dinnyés József vagy a Gerilla együttes, akik "bátran" tiltakoztak Amerika ellen,
amikor a Párt felszólította ?ket, hogy tiltakozzanak. Viszont Latin-Amerikában ez a m?faj sose volt
nevetséges, mint Kelet-Európában, ahol eléggé visszásan hatott, hogy pl. a m?vész tiltakozik az amerikai
fegyverkezés ellen, viszont mélyen hallgat közben a szovjet fegyverkezésr?l. 

Latin-Amerikában pl. az amerikaellenesség egyáltalán nem kommunista jellemz?, még csak nem is
baloldali, s persze teljesen népi jelenség, nem felülr?l kikényszerített divat. A latin-amerikai ember
alapból utálja az USA-t, teljesen politikafüggetlenül, sokszor abszurd módon, mondjuk mint a lengyelek
oroszellenessége.

A m?faj egyébként létezik Spanyolországban is. A Franco elleni ellenzék körében nagy zenészek
követték ezt a stílust. Az én kedvencem a ma már veterán Ana Belén, aki egykor egyenesen kommunista
párttag volt, a spanyol kommunista párt legalizálásakor a f?titkár mellett állt a színpadon, már a 90-es
években kilépett, s?t ma azt mondja, nem hisz már a kommunista eszmében. 

Most persze a sajátos helyzet az, hogy mára Kuba lett a legkevésbé USA-ellenes ország egész Latin-
Amerikában. Ennek oka, hogy Kuba immár 70+ éve teljesen független az USA-tól, így aki ismeri az
amerikai elnyomást személyesen, az ma már 90 éves aggastyán. Amit pedig az ember nem ismer
rendesen, azt nem képes igazán ellenezni se. Szóval a mai Kuba ez: a hivatalos propaganda
amerikaellenes, de az átlagember nem az. Talán ma Kuba az egyetlen latin-amerikai ország, ahol az
átlagember nem USA-ellenes. Az átlag kubai USA-képe az, hogy ott nincs cenzúra, magasak a bérek, a
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boltok tele vannak áruval, s nem kerül egyhavi fizetésbe egy éttermi ebéd.

De ez a 70-es és 80-as években még nem így volt. Akkor még az átlag kubai is amerikaellenes volt.

A hatalom tehát er?sen támogatta az új trubadúrokat. Azok pedig nagyfokú szabadsággal rendelkeztek. S
a trubadúrok rendszerh?sége kétségen kívül állt, hiszen ?szintén egyetértettek a rendszer alapértékeivel.
Viszont ezzel együtt kritikusok lehettek a rendszerrel szemben, hiszen ez a rendszer szemszögéb?l
épít? kritikának számított. A rendszer ezért nem is követelte meg t?lük, hogy direkt módon propagálják a
fennálló rendet.

S természetesen baromira népszer?ek voltak ezek az el?adók. A két f? alak a 80-as években Pablo
Milanés és Silvio Rodríguez voltak.

Aztán a szovjet kommunizmus bukása után Kuba gazdasági cs?dbe került. A hatalom a kultúra pénzelését
is kénytelen volt beszüntetni. A trubadúrok pedig két részre váltak:

az események hatására a rendszer fanatikus híveivé lettek, immár nem kritizálva semmit,
az események hatására egyre jobban kiábrándultak a rendszerb?l, bár az alapok ellen sose
tiltakozva.

Az els? kategória érdektelen, f? képvisel?je egyébként az említett Silvio Rodríguez, aki manapság az
egész amerikai kontinenst rendszeresen végig haknizza, agitálva a kubai kormányzat mellett. 

A második az érdekes. A sajátos helyzetük az lett, hogy gyanúsak lettek mindkét oldal számára: az
amerikai-kubai emigráció számára maradtak "büdös komcsik", hiszen nem szakítottak a rezsimmel, a
rezsim számára meg hirtelen "gyanús alakok" lettek, mert már nem voltak a rendszer propagandistái.

A kubai rezsim persze id?vel felismerte: jobb nem ellenséget csinálni ezekb?l az emberekb?l, hiszen bár
nem "megbízhatóak", mégis laza szövetségesek. Például Milanés elköltözött 20 éve Spanyolországba, de
szabadon visszajárhatott Kubába koncertezni.
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Ma már az egész m?faj Kubában nincs divatban. A fiatal nemzedék számára ez amolyan "öregek
zenéje", a kubai fiatalok m?faja a rap és a borzalmas reggaeton - spanyolul: reguetón, err?l b?vebben itt -,
s nem a trubadúr m?faj. Persze a népzene rendkívül népszer? Kubában máig, azaz a státusz nem olyan,
mint Magyarországon, hogy csak a foklór része.

Jellemz?, hogy a kubai elnök gyászjelentést is közzétett Twitter-fiókjában Milanés haláláról:

https://www.youtube.com/watch?v=3A3qNs7ojzc 
utolsó koncert Kubában - dal tipikus szöveggel: "elmúltak a dics?ség napjai", "hamis ígéretek",
"szellemekkel élek" 
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A kubai peso zuhanása

by maxval bircaman - csütörtök, augusztus 25, 2022

https://bircahang.org/a-kubai-peso-zuhanasa/

Az úgy kezd?dött, hogy még amikor Kuba spanyol gyarmat volt (1898-ig), már be volt vezetve de facto
az USA-dollár mint helyi pénznem. A kubai jegybank kiadott pesót, de mindig csak 100 %-osan dollár
alapon. Azaz a kubai peso tulajdonképpen az USA-dollár helyi változata volt csak. (Mint most a boszniai
márka vagy a bolgár leva az euróhoz viszonyítva.)

A kubaiak teljesen vegyesen használták a két pénznemet, mivel semmi értelme nem volt ezeket
megkülönböztetni. S?t, kubai érme nem is létezett 1915 el?tt, addig az amerikai érméket használták csak.

Kis kitér? itt. 1915-ben úgy lett megtervezve a kubai érmék rendszere, hogy különbözzön az amerikaitól.
Míg az USA-ban a centérmék hagyományosan 1, 5, 10, 25, addig Kubában a rendszer 1, 2, 5, 10, 20, 40
lett. Amikor az 50-es évek elején a kubai kormányzat eltervezte a két rendszer egységesítését, azaz
Kubában is legyen 20-as helyett 25-ös érme, 40-es helyett meg 50-es, ez ellen hatalmas népi felháborodás
tört ki, ezt mindenki az USA el?tti meghajolás újabb jeleként értékelte, s népi mozgalom indult a tervezett
25 kubai centavo ellen. Olyan er?s lett az ellenkezés, hogy végül Batistáék lemondtak a tervr?l, s máig
maradt a sajátosan kubai 20-as és 40-es érme. Ma már persze az egésznek semmi jelent?sége, a havannai
buszjegy is immár 2 peso.

1960-ban sz?nt meg a kubai peso rögzítése az USA-dollárhoz. Ekkor a szovjet rubelhez lett rögzítve a
kubai peso - 1 peso = 0,90 rubel értékben -, de ennek gyakorlati jelent?sége nem volt, hiszen megsz?nt a
kubai peso szabad átválthatósága, azaz rubelre se lehetett váltani. Egyébként az akkori hivatalos
árfolyamon 1 USA-dollár 0,90 rubel volt, azaz elméletileg így is maradt a peso=dollár közeli árfolyam,
csak ennek immár nem volt gyakorlati hatása. A valóságban a fekete árfolyam már 1 USD = 5 kubai peso
lett.

Kubában prezstízskérdés maradt, hogy 1 USD érjen hivatalosan kb. 1 pesót, s ehhez akkor is
ragaszkodtak, amikor a Szovjetúnió el?bb felértékelte, majd leértékelte a rubelt. A legutolsó szovjet
hivatalos árfolyam az ország megsz?nése el?tti hónapokban immár 1 USD = 28 rubel volt, de ez nem
hatott ki Kubára, pedig elvileg rögzítve volt az árfolyam.
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A Szovjetunió vége után akkora válság lett Kubában, hogy ideiglenesen be lett vezetve az USA-dollár
mint második hivatalos pénznem, továbbra is fenntartva a hivatalos 1:1 árfolyamot, ami teljesen 
virtuális volt, hiszen senki se váltott. A feketepiacon egyébként 20-25 pesóba került 1 dollár.

A kubai kormányzat 1994-ben igyekezett politikailag megfelel?bb megoldást találni, az USA-dollár
használata meg lett tiltva, helyére - azonos értékben - be lett vezetve a kubai konvertibilis peso, közben
pedig a "normál" peso árfolyama 1 konvertibilis peso = 25 normál peso lett. Így továbbra is el lehetett
mondani, hogy 1 peso az 1 dollár, csak éppen közben elhallgatva, hogy az eredeti peso le lett értékelve
25-szörösen.

Miközben már mindenhol máshol megsz?nt ez a sajátos kommunista kett?s valutarendszer, Kubában
fennmaradt 2021-ig. Tavaly volt a nagy reform, immár nincs konvertibilis peso tavaly július 1. óta.

A gond az, hogy azóta kiderült: a 25-ös árfolyam se tartható. Megint kialakult a feketepiac, melyen
immár 80-150 pesót kezdtek adni 1 dollárért.

Közben ezt segítettte az is, hogy megjelent az MLC nev? számlapénz. 1 MLC = 1 USD. Bármely kubai
bankban nyitható MLC-számla, erre szabadon be lehet fizetni konvertibilis valutában. A bank kiad
kártyát, aztán ezzel lehet fizetni az MLC-boltokban, melyek 2019 óta léteznek, el?ször csak m?szaki
cikkeket árultak, ma már mindent, élelmiszert is.

A helyzet ma már az, hogy az MLC-boltokon kívül szinte semmi se kapható.

A nagy hír idén júliusban született. A kubai gazdasági minisztérium rendeletet hozott, melynek
értelmében a bankok saját maguk állapíthatják meg az árfolyamot. Mivel persze Kubában minden bank
állami, így ez valójában a központi árfolyam megváltoztatását jelenti. Tulajdonképpen a feketepiaci
árfolyam lett hivatalosan bevezetve idén augusztustól: 1 USA-dollár immár 120 peso.

Most tehát oda jutott a helyzet, hogy egy átlagos tanári fizetés, ami kb. 5 ezer peso, jelenlegi értéke 42
dollár.
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Az árszint pedig amerikai és nyugat-európai. Ezt csak 2 dolog enyhíti: a jegyrendszer, mely egyes
alapvet? élelmiszereket jutat mindenkinek, nagyjából a havi adag egy hétre elegend?, s az államilag
támogatott, gyakorlatilag ingyenes árak: rezsi, tömegközlekedés, oktatás, egészségügy, mozi, színház
könyvkiadás, sportesemények, hangversenyek, stb.

A rendszer hívei azt mondják: szegénység ez, de nem nyomor, Afrika nagy részén sokkal rosszabb az
életszínvonal. Csak az átlag kubai az USA-t nézi, ahol nagyjábóül két órányi munkabérnek felel meg a
kubai havi átlagkereset.

a legnagyobb jelenlegi bankjegy, értéke kb. 3500 Ft 
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A kubai típusú buli

by maxval bircaman - péntek, október 14, 2022

https://bircahang.org/a-kubai-tipusu-buli/

A kubai buli sajátos dolog. Magyar szemmel 3 f? sajátossága van:

étel/ital alig van, hiszen mindez nagy hiány Kubában, ma is az, bár ma már kapható szinte minden
Kubában, de az átlagnak megfizethetetlen, így senki se várja el a buligazdától, hogy etesse/itassa a
vendégeket,
a zene alap, de csak ha van áram, az áramszünet ugyanis olyan gyakori Kubában, hogy nem is
zavarja az embereket, pl. minden kubai képes zene nélkül is táncolni - el?ször látni ilyet hatalmas
élmény, de aztán az ember megszokja,
kubai szemmel a "meghívás" mint olyan értelmezhetetlen fogalom, a bulira bemegy bárki, az
éppen arra járó vadidegen is.

A bulivendég szent joga az egész lakást használni, bárhová bemehet, bármit el?vehet, egyedül lopni tilos.
Viszont a h?t?szekrény kinyitása és az ottlév? bármi elfogyasztása nem lopás. Csak akkor lenne lopás, ha
a vendég az ott talált bármit betenné a táskájába és elvinné. De ilyet rendes ember nem tesz, ? helyben
megeszi, s még meg is dicséri hangosan a házigazdát, milyen finom volt. Szóval ha valamit nem akarunk
megosztani a vendégekkel, akkor azt zárt szekrénybe kell tenni, ugyanez a helyzet ha van olyan szobánk,
melybe nem akarjuk, hogy bemenjen vendég. Különben bemegy a vendég, esetleg szexel bent, vagy csak
szimplán lefekszik aludni pár órára.

Ami szent és sérthetetlen az a foglalt n?. Vele még táncolni se szabad a "tulaj" el?zetes engedélye nélkül.
S beszélgetéskor nem szabad fél méternél közelebb kerülni hozzá.

Hogyan kell jelezni, hogy a n? a miénk? A legdiszkétebb mód a lábára tenné a kezünket. Fokozott alak: a
vállát átkarolni, a fenekéhez érni tenyérrel. A legegyértelm?bb: id?nként megcsókolni. A nyílt ölelgetés
nem divat, ez túl intimnek számít, rendes lány ezt csak kettesben engedi.

Bocs, nem tudtam - fordul hozzám egy srác, miután megfogtam a múzsám derekát hátulról -. azt
hittem, szabad, nem tudtam, hogy a mennyasszonyod.

                            139 / 1.347



BircaHang - 01-01-2023
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

Pedig semmit nem csinált, csak beszélgetni kezdett vele. De úgy érezte, jobb, ha "tisztázza" magát.

Kubában egyébként a "menyasszony" szó jelentése "barátn?", minden lány, akinek van partnere, az
"menyasszony".

Meg megzavart, ahogy öltözve van, te megengeded neki, hogy így öltözzön? - jegyezte még meg.

Én meg elgondolkoztam, mi annyira sajátos az öltözékén: egy enyhén testhez álló farmer volt rajta,
rózsaszín cip?, s egy széles zöld pulóverszer? fels? közepes sárga kivágással. Rájövök: nincs
melltartója! Aláhúzom: a fels? ruházata nem volt átlátszó, semmi se látszott abból aminek nem kellene,
de annyi igen, hogy nincs melltartó rajta.

A melltartó pedig szent dolog Kubában. Kötelez? viselni. Aki nem viseli, annak vagy nincs partnere vagy
kurva.

Mi kelet-európai népek vagyunk, nálunk nem kötelez? - magyarázom.
Tényleg furcsák vagytok - mondja - képesek vagytok még nyersen zöldséget is enni, meg kávét
cukor nélkül inni! A múltkor láttam egy oroszt, aki fogott egy paradicsomot, s harapta mint egy
almát - szürreális látvány, mintha nyúl lenne!

Rájöttem még képem is van a m?zsám akkori öltözetér?l. Valami véletlen folytán tök ugyanazt viselte 3
évvel kés?bb, a nagyobbik fiam els? születésnapján:

a "botrányos" ruha, amit nem szabadna engednem 
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A kubaiak élete

by maxval bircaman - szerda, augusztus 10, 2022

https://bircahang.org/a-kubaiak-elete/

Annak idején, amikor Castróék harca folyt, népszer?ségük folyamatosan növekedett.

Hivatalosan a kubai forradalom 1953. július 26. (ez a mai kubai nemzeti ünnep) és 1959. január 1. (ezen a
napon menekült el Kubából a korábbi vezte?, Batista elnök) között zajlott, a valóságban az egész alig
kicsit több mint 2 év volt: 1956 novembere és 1958 decembere között.

Elmondható, a kubai lakosság 90+ %-a a forradalmárok oldalán állt, persze passzív módon.

A latin-amerikai rendszerek jellemz?en két típusba sorolhatók: korruptak vagy hazaárulók. Nos, Batista
rendszere egyszere volt mind a 2: egyrészt iszonyúan korrupt volt, másrészt mindenben kiszolgálta az
amerikai érdekeket. Ez így együtt túl sok, mert ha csak korrupt, de legalább hazafias, akkor számíthat egy
bizonyos támogatásra, s akkor is, ha idegen érdekeket képvisel, de legalább nem korrupt.

Plusz ok volt csalódás Batista személyében, aki karrierjét mint nagy reformer kezdte, korrupcióellenes
volt és hazafias is, s ehhez képest kései tevékenysége nagy változás volt.

Immár több mint 60 éve áll fenn a kubai kommunista rendszer. Ilyen hosszú ideig kommunista rendszer
kevés országban volt. Persze vannak kétségtelen eredemények, amiket kár tagadni, de az alapígérete a
forrdalomnak sose valósult meg, s ma már a rendszer legh?ebb hívei se hisznek ebben.

Ami ténylegesen megvalósult:

a kb. 10 %-os mélyszegénység megszüntetése: ma nincsenek nyomorgók Kubában, se éhez?k, se
hajléktalanok, a lakosság 95+ %-a egyenl? szint? szegénységben él,
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ingyenes oktatás, egészségügy van, persze ez utóbbi sok problémával, a jellemz?: orvos van, de az
orvosnak nincs megfelel? gyógyszere,
nincs az a máshol megszokott latin-amerikai állapot, hogy nyomornegyedek, nogo-zónák vannak,
a kubai városok borzasztóan néznek ki ugyan, alig van karbantartás, de a hatalom arra azért ügyel,
hogy ne alakuljanak ki gettók sehol.

Persze - akár magyar szemmel is nézve - az élet hihetetlenül szegényes. Képzeljük el: az átlag kubai
fizetése 15 ezer Ft, az árak meg olyanok, mint Magyarországon - ez még úgy is elképzelhetetlen, hogy a
lakbér és a rezsi kb. nullába kerülnek, meg nincs semilyen adózás.

A forradalom azt ígérte: Kuba szuverén lesz, jóléti állam, nagyfokú igazságossággal. Ebb?l egyedül a
szueverenitás lett igaz, Kuba tényleg teljesen független bármely nagyhatalomtól. A jólét sehol sincs, mára
Kuba lett Latin-Amerikai második legszegényebb országa. Az igazságosságból meg csak annyi lett, hogy
a mélyszegények fel lettek emelve a normál szegénység szintjére. Viszont a fels? oldalon ma legalább
olyan igazságtalanság van, mint korábban: aki olyan szerencsés, hogy jó kapcsolatai vannak, vagy
külföldi segít?i vannak, vagy illegális tevékenységet ?z, az ma százszor jobban él az átlaghoz képest.

Lassan újra kiépül az átlagtól elszakadt fels? osztály, pont ahogy 1959 el?tt. Csak ma az eltérés a kett?
között nagyobb, mint akkor.

Egy praktikus példa Kubából. Havanna központjában található egy parkban a Coppelia, ami a
leghíresebb kubai fagylaltozó. A min?ség valóban kiváló, Magyarországon csak a legjobb helyeken taláni
hasonló min?séget. Korábban ez a Forradalom egyik büszkesége volt, a 60-as években épült, s a cél
világszinvonalú fagylalt árusítása volt a népnek. Persze a kommunista gazdasági modell alkalmazásával:
azaz államilag támogatott, irreálisan alacsony árakon. A projekt mögött Fidel Castro személyes mániája is
ott volt: Fidel imádta a fagylaltot. Szóval a létestímény fenn volt tartva, s nem lett soha megengedva,
hogy a min?ség leessen.

a Google m?holdas képének közepén 

S az árak nevetségesek voltak. Én gyakran jártam ott a múzsámmal 1985-1986 között, s az egyetlen ok,
hogy nem mentünk sokkal többször az volt, hogy nem volt kedvünk minden egyes alkalommal 
végigvárni a 2-3 órás sort. Ez ugyanis az olcsóság átka: túl sok a vev?. Abban az id?ben a legnagyobb
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fagylaltkehely 3 peso volt, de a legolcsóbb sima 1 gombóc fagylalt meg 0,70 peso, ez mai vásárlóértéken
kb. 50 Ft.

a legnagyobb adag: az 5-gombócos 

A szovjet rendszer összeomlása után Kuba rendkívül nehéz helyzetbe került. A fagylalt is luxusnak lett
min?sítve, így az állam egyre kevésbé tudta fenntartani a híres fagylaltozót. Egy id?ben oda fajultak a
dolgok, hogy már sorba állni se lehetett, el?zetes helyfoglalás kellett 1-2 nappal korábban. Mondjuk
hétf?n elmegy a vev? a fagylaltozóba, sorba áll, de nem ám fagylaltért, hanem regisztráltatja
fagylaltigényét, mire az alkalmazott sorszámot ad neki, hogy "szerdán 14:30-kor jöhetsz fagytlaltozni, 15
percnél nagyobb késés esetében elveszted fagylaltevési jogodat".

a fagylaltigény-regisztráló munkatárs dolgozik 

A 2010-es évek végén a kubai vezetés nagy reformra szánta el magát, Többek között ki lett jelentve,
hogy a fagylaltozás mégse alkotmányos alapjog, hanem az fagylaltozzon ezentúl, aki képes megfizetni a
termék valós árát! Persze mindez a szokásos kubai kommunista újbeszél nyelven el?adva, ahol a "jenki
imperializmus", a "gazdasági blokád", az "illegális Guantánamo-öbli amerikai támaszpont", meg még sok
más hasonló is fel lett sorolva mint az olcsó fagylalt megsz?nésének oka. Az már a reformszellemiség
jele, hogy az okok között szerepelt azért a "mert drága a jó min?ség? tej" is.

Egy id?re bezárták a létesítményt, ez alatt tataroztak, felújítottak, rendbe hozták az épületet. Aztán a
tavalyi év végén újranyílt. Az els? látogatókat persze sokk érte, amikor meglátták: 1 gombóc fagylalt
immár 0,70 peso helyett 9,00 peso, ami majdnem 1300 % áremelkedés. 

Viszont tény: azóta nem kell sorszám, s?t sorba se kell állni. Immár bármikor be lehet jutni fagylaltozni,
mert az átlag kubai számára megfizethetetlen az új ár. Emiatt aztán sorok se alakulnak. 

Magyar szemmel persze az új ár is baromi alacsony, ez kb. 200 magyar Ft, Budapesten ennél drágább
fagylalt is van. De a magyar medián átlagbér a kubainak kb. a 15-szöröse.
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korábban ilyen nem volt: kevés vendég és üres asztalok a fagylaltozóban 
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A kutyák materialisták

by maxval bircaman - hétf?, október 10, 2022

https://bircahang.org/a-kutyak-materialistak/

Az állatok mindenképpen materialisták, semmivel se tör?dnek, ami közvetlenül és azonnal nem
érzékelhet?. Se múlttal, se jöv?vel nem foglalkoznak, se feltételezésekkel, csakis a jelen van. Ha látszólag
segít?készek és önzetlenek, akkor is ez mindig hideg számítás eredménye.

A házi kedvencként tartott háziállat persze eltanul az embert?l egyet és mást. De ez csak díszlet, a lényeg
ott is a tiszta gyakorlatiasság.

Kétszer volt terhes és szül? kutyám: 1984-ben és 2005-ben. 1984-ben a németjuhászom 7 egészséges
kölyköt szült, ill. a legkisebb beteg volt - asztmás -, de a lényeg, nem volt életet veszélyeztet? betegsége.
(A sors fintora: végül az asztmás kutya 18 évet élt le, többet mint az átlag.)

A másik eset viszont problémás volt: a szibériai höszkim 3 kölyköt szült, egyet halva.

Az anyakutya ilyenkor megtette azt, amit minden szabadon szül? kutya szokott: megrázta a mozdulatlan
kölyköt, pár másodpercig nyalogatta a mellét és a fejét, majd mikor a kiskutya persze nem mozdult meg,
egy utolsó pillantást vetett rá, majd megfordult, s visszament melegíteni a két él? kölyköt.

Mi meg ástunk egy lyukat - akkor kertes házban laktunk -, s eltemettük a halott állatot. Az anyakutya oda
se nézett erre.

Emberi szemmel kegyetlen viselkedés, egy emberi anya ilyenkor zokogott volna, s képtelen lett volna
egy ideig az él? gyerekekkel foglakozni.

A kutya viszont teljesen racionális: felesleges lenne er?t pazarolni a már úgyis halott kölyökre, mikor ott
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a két él? kölyök, akik várják a meleg anyai testet és persze az anyatejet, plusz meg kell ?ket alaposan
nyalogatni, hogy lejöjjön róluk minden piszok, ami születésük közben rájuk ragadt.

A gazda iránti kutyaszeretet is inkább racionális. Amióta a farkas elszeg?dött emberi szolgának, az ember
ad neki lakhelyet és ételt, így abszolút anyagi érdek, hogy a gazda le legyen kötelezve.

Az én mostani kedvenc kutyám - mert kett? van, de az egyikkel jobb a viszonyom - mindig üdvözöl, ha
megérkezem valahonnan, ha lefekszem, mindig hozzám, a lábamhoz dörzsöli magát fél percig, ha pedig
leülök a nappaliban a füleimet megnyalja, s?t ha a számítógép el?tt vagyok, akkor néha az ölembe ugrik
és megnyalja az orrom.

Igyekszik mindig jelen lenni. De ez se olyan önzetlen, emberi típusú szeretet. Ha más ember vette volna
meg ?t szülei gazdáitól, most más embernek igyekezné megnyerni a kegyeit.

Persze így is szeretem ?t. A kutyabarát nagyszer? stresszoldó. S nincs negatív mellékhatása.

balról az anyakutya, jobbról a lánya (2007) 
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A kétféle bet? európai találmány

by maxval bircaman - péntek, március 18, 2022

https://bircahang.org/a-ketfele-betu-europai-talalmany/

A kétféle bet? európai találmány - kétféle alatt azt értve, vannak nagybet?s és kisbet?s alakok.

Eredetileg semmi ilyesmi nem létezett.

Az emberi nyelvek esetében 4 f? írástípus létezik:

morfémajelöl? írás, azaz az írás valamiféle alapfogalmakat jelöl, a kapcsolat a kiejtéssel nem áll
kötelez? kapcsolatban, ilyen volt jellemz?en az óegyiptomi írás, ilyen a mai kínai írás,
szótagírás, azaz az írás szótagokat jelöl, azok kiejtését, ilyen tipikusan pl. a japán írás,
mássalhangzóírás, azaz az írás a kiejtett mássalhangzókat kötelez?en jelöli, ennek két altípusa
van:

abzsad: tiszta mássalhangzóírás, azaz minden mássalhangzónak van saját jele, a
magánhangzók jelölése pedig vagy jellemz?en hiányzik vagy opcionális, ez utóbbi esetben
különböz? mellékjelekkel történik, példa: arab, héber,
abugida: magánhangzójelöléses mássalhangzóírás, azaz minden mássalhangzónak van
saját jele, azonban a magánhangzók jelölése szintén kötelez?, viszont nem külön bet?kkel,
hanem különböz? mellékjelekkel történik,

ábécéírás, azaz minden hangot jelöl az írás, Európában ma minden írás ilyen. De gyakorlatilag
minden XIX. és XX. sz. során írást kapott nyelv is ilyen, európai hatásra.

Ha a modern kor kezdete el?tti id?szakot nézzük, kb. az mondható el, hogy

Fekete-Afrika, Amerika, Óceánia nem rendelkezett írással (egyedül a maják esetében van vita, a
maja írás írásnak számít-e, s ha igen, akkor az egy morfémajelöl? írás volt, a mai maják már
latinbet?s írást használnak),
Kelet-Ázsia morfémajelöl? írás vagy szótagírás,
India: abugida,
Nyugat-Ázsia és Észak-Afrika: abzsad,
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Európa, Közép-Ázsia: ábécé;

csak két, a fentiek alól kivételt képez? eset van: Etiópia az abugida írásával és Korea az ábécéjével.

Eredetben minden írás két helyr?l származik az egész világon: van egy nyugati központ és egy keleti
központ. A keleti központ vitán felül a mai Észak-Kína. A nyugati központ pedig vagy Egyiptom vagy
Suméria, máig vitás, hogy az egyiptomi írás származik a sumérb?l, vagy a sumér az egyiptomiból, de kb.
ugyanakkor jött létre mind a kett?. Logikailag persze az egyiptomi-sumér hatás lenne a meggy?z?bb, de
ez nem bizonyított. 

Ha a maját is írásnak tekintjük, akkor persze van egy harmadik központ is, a mai Mexikó. De a maja írás
sose hatott más nyelvekre, szemben a kínai és az egyiptomi/sumér írással.

A mai helyzet immár stabil, nem jellemz? az írásváltás az egyes f? rendszerek között. A morfémajelöl?
típus szinte csak a kínai nyelvre maradt meg (még a Kínában él? nem-kínai kisebbségek se ezt
használják: a tibeti írás abugida, az ujgúr írás pedig ábécé), rajta kívül a japánban és a koreaiban van még
szerepe: a japánban jelent?s módon (kb. 2000 kínai írásjelet aktívan használ a mai japán írás a saját
szótagírása és ábécéírása mellett), a koreaiban marginálisan és csökken? mértékben (Észak-Koreában az
iskolai oktatásban kötelez?en tanítják ma is a hagyományosan használt kínai írásjeleket, Dél-Koreában
már nem, de mindkét országban egyre ritkább az aktív használatuk - eredetileg ez egyébként fordítva volt,
de mikor délen kezdtek felhagyni a kínai írásjelekkel, északon direkt irányt váltottak, s most már nem
"idegen", hanem "hazafias" dolog ott a kínai írásjelek ismerete).

Nagybet?k és kisbet?k megkülönböztetése gyakorlatilag csak az ábcéírásban alakulhatott ki, máshol ez
vagy kizárt lett volna vagy nem lett volna koherens. Viszont az ábécéírás esetében is csak az ábécék egy
részében jelent meg ez.

A mai elfogadott hipotézis szerint a nyugati központból - azaz Egyiptomból vagy Sumériából - kiindult
írásból lett az els? abzsad, a f?niciai írás, majd abból lett minden egyéb, délre és keleten az abugidák,
helyben pedig a többi adzsad. Pl. a héber írás az eredeti f?níciai reformált változata.

A görögök is átvették a f?niciai írást, de mivel a görög indoerópai és nem szemita nyelv, nehézkes az
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olvasás, ha csak a mássalhangzók vannak leírva, így a görög nyelv számára felesleges f?níciai bet?knek
új, magánhangzó jelentést adtak.

A latin írás pedig a görög írásból származik. A kapcsolat: a szíciliai és dél-itáliai görög városállamok.

Ami érdekes: a középkor kezdetén megjelent az igény arra Európában, hogy a mondatok kezdetét külön is
jelöljük, s nem csak a mondat végi jellel, hanem a kezd? bet? másmilyenségével is. Így létre lett hozva
kétféle bet?:

a nagybet?k: ezek az eredeti egyetlen típusú bet?k,
a kisbet?k: az eredeti gyorsírásos bet?változatokból.

A szokás a latin és a görög bet?k esetében indult el, majd elterjedt hatásukra más bet?rendszerekben is: az
örmény és a cirill írásban is. (Érdekes, de a másik sajátos kaukázusi írásban, a grúzban nincs nagy- és
kisbet?.)

Íme az említett 4 írásban az els? 3 bet?, nagy- és kisbet?s verzió:

latin: Aa Bb Cc
görög: ?? ?? ??
örmény: ?? ?? ??
cirill: ?? ?? ??

? szláv esetben érdekes, hogy az eredeti szláv ábécében, a glagolita ábécében még nem voltak nagy- és
kisbet?k, az els? 3 glagolita bet?: ? ? ? - használatuk jelenleg nulla körüli, még a magyar rovásírást is
többen használják. 

Egyetlen általam ismert hivatalos használata: a bolgár személyi okmányok sarkában van egy stilizált
oroszlán (bár inkább macskára hasonlít szerintem) és mellette a ?? jel, azaz BG glagolita bet?kkel,
Bulgária nemzetközi rövidítése. (Azért az jó, hogy a Unicode-ban lehet írni glagolita bet?kkel.)
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Az pedig már nyelvfügg?, hogy mikor kell nagybet?t és mikor kisbet?t használni. A legmesszebb a
németek mentek, ahol minden f?név nagybet?s. Engem személyesen idegesít a magyarban a felesleges
nagybet?zés, pl. "Te" és "Ti", "Magyar", stb.

Az ellenkez? véglet talán a bolgár, ahol a többtagú tulajdonnevek esetében csak az els? tag nagybet?s. Pl.
ha a magyarban a bolgár helyesírási szabályok lennének, akkor az USA neve nem "Amerikai Egyesült
Államok", hanem "Amerikai egyesült államok" lenne, s pl. nem "Európai Unió", hanem "Európai unió".

_______________________________________________
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A legaljasabb m?vészet

by maxval bircaman - péntek, június 03, 2022

https://bircahang.org/a-legaljasabb-muveszet/

A legaljasabb m?vészeti mód az állázadás.

El?ször egy amerikai filmben néztem kés? kamaszkoromban, a 80-as évek els? felében. Ez a Flasdance
cím? film volt. Maga a sztori unalmas, agymosó és demagóg, eleve az emberek vagy a zenéjéért nézték
vagy a félsztriptíz számokért a filmben.

https://www.youtube.com/watch?v=VzALZjoIx0g 

A f?h?s jelentkezik a balettiskolába, de "botrányosan" viselkedik, erre a zs?ri felfigyel, de ? "fellázad",
amivel legy?zi a zs?rit.

Undorító.

_______________________________________________
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A legdrágább ingatlanár

by maxval bircaman - péntek, április 15, 2022

https://bircahang.org/a-legdragabb-ingatlanar/

Természetesen nem az abszolút értelemben legdrágább ingatlanok az érdekesek. Ez a legfels? elit - nem
is a fels? 1 %, hanem inkább a fels? 0,1 % - belügye, s sehol a világon nem érinti a kisemberek életét.

Ami engem izgat, az egy normális méret? és min?ség? lakás egy jó, de nem luxus környéken mennyi
átlagfizetéssel vásárolható meg. Tekintsük ezt a lakást 60 m2 méret?nek, s mondjuk Budapest
viszonylatában jó helyen, de nem az I., a II., vagy az V. kerületben lév?nek, mondjuk vegyük a XIV.
kerületet, azért ezt, mert én ezt ismerem a legjobban. 

Egy XIV. kerületi 60 m2 -es lakás jelenleg átlagosan 52 millió Ft. A budapesti nettó havi átlagbér pedig
320 ezer Ft. Azaz kerekítve 14 évig kell dolgozni egy lakásért. 

Összehasonlítás: Szófia esetében az arány kicsit rosszabb, kb. 16 év, míg London esetében csak 9 év.
Londonban pl. 1 m2 átlagára 6 ezer font, míg a havi átlag nettó bér 3500 font.

Ami engem megdöbbentett pár éve: ráeszméltem, a legdrágább az ingatlan Afrikában! Sehol a világon
nincsenek olyan fantasztikus arányok, mint Afrikában.

S Afrikán belül is a csúcs Angola. Angola f?városában, Luandában az átlagfizetés 50 ezer kwanza (= 40
ezer Ft), míg egy 60 m2 -es lakás átlagára 45 millió kwanza (= 36 millió Ft). Azaz egy ilyen lakáshoz 75
évnyi átlagbér kell!

A magyarázat természetesen a hatalmas mérték? egyenl?tlenség Angolában. A lakosság kb. fele
nyomorban él. További 40 % szegény. Ez a 90 % vagy lakás nélkül él vagy lakhatásra alkalmatlan
lakásban, a legjobb esetben pedig lakhatásra ugyan alkalmas lakásban, de azt túlnépesítve. Akinek
bármilyen saját normális lakása van, az eleve már a fels? 10 % része. 
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Budapesten ez egy egyszer? lakótelep lenne, Luandában viszont ez elérhetetlen az emberek 90 %-ának 

ez pedig a lakosság alsó felének tipikus lakóhelye 

_______________________________________________
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A leggyakoribb ballib érvelési hiba

by maxval bircaman - péntek, április 15, 2022

https://bircahang.org/a-leggyakoribb-ballib-ervelesi-hiba/

A leggyakoribb és egyben legviccesebb ballib érvelési hiba az argumentum ad perfectionem sajátos
verziója.

A két oldal Magyarországon egyformán jobboldali (azaz kapitalizmus-párti), az eltérés az, hogy a
"baloldal" a globális t?ke mellett kardoskodik, a "jobboldal" meg a hazai t?ke mellett. (Persze van más
eltérés is, de most csak ezt vegyük, mert ez releváns mondandóm szemszögéb?l.)

Erre szokott jönni a "baloldali" érv: dehát a Fidesz nem üldözte el a nyugati cégeket, azaz "neoliberális"!
Most abba ne menjünk bele, hogy maga a "neoliberális" szó egy semmit se jelent? marhaság, mivel
neoliberalizmus nem létezik. 

Az argumentum ad perfectionem érvelési hiba lényege: amikor valaki azzal “cáfol” valamit, hogy az nem
hoz tökéletes eredményt. Példák: “Semmi értelme tiltani a drogokat, úgysem tudjuk sosem teljesen
megszüntetni a drogkereskedelmet és droghasználatot.” vagy “Nincs értelme a kereszténységnek, úgysem
tudja senki teljes mértékben követni Jézus példáját.”.

Itt pontosan ugyanez van: az ellenfélen a tökéletességet számon kérni, míg magunkra ugyanezt nem
alkalmazni. Eleve a Fidesz sose mondta, hogy semmilyen idegen t?ke nem kell, másrészt képtelenség is
lenne minden idegen t?két kizárni. 

A hangsúly a két gazdasági liberalizmus között nem a dupla vagy semmi, hanem a hangsúly. Hiszen a
"baloldal" se mondja azt, hogy csak idegen t?ke kell.

Ami pedig a t?ke erkölcsiségét illeti, ez értelmetlen próbálkozás. Jó t?ke természetesen nem létezik és
nem is létezhet, itt eleve a nagyobb és kisebb rossz esetei vannak csak. Az idegen t?ke azért rosszabb,
mert idegen érdekeket képvisel, s a haszonból sokkal kevesebb jut el az emberekhez. Ennyi az egész,
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ennél semmi több.
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A legliberálisabb abortuszjog

by maxval bircaman - hétf?, július 04, 2022

https://bircahang.org/a-legliberalisabb-abortuszjog/

A kubai kommunista rendszer egyik sajátossága: nem létezik állami demográfiai politika. Kuba nem a
korabeli szovjet modellt vette át a 60-as évekb?l, hanem az eredeti szovjet, Lenin-féle modelt, melyben az
abortusz abszolút jog volt.

Abortusz szemszögb?l tehát Kuba egyfajta progresszív feminista paradicsom. A terhesség 3. hónapjának
végéig a terhes n? elmegy a n?gyógyászhoz, sorszámot húz, s ott helyben megakapja az abortuszt vagy ha
aznapra már betelt a kapacitás, id?pontot kap a legközelebbi szabad id?pontra. Se vizsgálat, se
tanácsadás, se semmi más nem szükséges. S?t, ha a terhes kiskorú, azaz 18 éven aluli, akkor szül?i
beleegyezés se kell. Csak ki kell fizetni a "kezelés" díját, ami a 80-as években 20 peso volt, akkori
árfolyamon ez kb. 250 Ft volt, mai vásárlóértéken ez kb. 5 ezer Ft.

A terhesség 3. hónapjától is szabad az abortusz, csak ilyenkor van kötelez? orvosi vizsgálat. A gyerek
élete ekkor se szempont, az abortuszt csak akkor nem engedik, ha az veszélyes az anya egészségére.

Az eredmény: mivel se a szovjet típusú abortuszkorlátozás, se a hagyományos katolikus abortuszpolitika
nem hat, így Kubában az abortusz lett a f? fogamzásgátló eszköz. 

Saját személyes élményem: állnak sorba a 14-16 éves diáklányok iskolai egyenruhában a n?gyógyászati
rendel? el?tt. Teljesen normális jelenség ez, a kubai lányok átlagban 12 évesen kezdenek nemi életet élni,
míg a fiúk 15 évesen.

1986-ban személyesen jártam ilyen n?gyógyászati rendel?ben, a jövend? múzsámmal. Bementünk,
akartak adni sorszámot, mire szóltunk "nem abortusz lesz", erre megkepve nézett ránk a n?vér, majd
mondta, akkor nem kell sorszám, a páciensek 99 %-a abortuszra van, ezért a maradék 1 % soron kívüli
ellátást kap. 
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S be is mehettünk az orvoshoz 15 perccel kés?bb, aki láthatott még örült, hogy végre valaki mást akar.

Aztán még sokáig gondolkoztam ezen: egy n?gyógyászat, ahol az abortusz a rutin, minden más meg
különleges eset.

Latin-Amerikában egyébként Kuba sajátos eset. S?t, a baloldali eszmék jellemz?en együtt járnak az
abortuszellenességgel. A Kubán kívüli leger?sebben kommunista típusú kormányzatok - Nicaragua és
Venezuela - erre jó példák. 

Venezuelában csak önvédelemb?l szabad az abortusz, azaz ha az orvosi bizottság megállapítja, az anya
meghalna a terhességt?l, de nemi er?szak vagy gyanított egészségi probléma már nem elgend? az
abortuszhoz. 

Nicaragua pedig az abszolút csúcs, ott semmilyen okból nem végezhet? el abortusz. Korábban venezuelai
típusú szabályozás volt, a szigorítást pedig az er?sen kommunistabarát szandinisták vezették be. Az egyik
ok, amiért a teljes nicaraguai katolikus egyház szandinista-párti. A nicaraguai vezetés ezt külpolitikailag
is sikeresen kihasználta, az USA-ban sikerült ottani fundamentalista keresztényeket felhasználni
lobbistákként. Pár éve megkérdezték egy amerikai harcos fundamentalista vezet?t, mégis hogyan lehet,
hogy míg a kubai vezetést támadják, a nicaraguait nem, a válasz "Daniel Ortega elnök úr komcsi és
amerikaellenes, de keresztény és életpárti".

_______________________________________________
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A legnagyobb életviteli probléma

by maxval bircaman - szerda, március 30, 2022

https://bircahang.org/a-legnagyobb-eletviteli-problema/

A legnagyobb életviteli probléma a polgári demokráciában az átlagos rendszerkritikus kisember számára
az egzisztenciális kérdés.

A kisember is meg kell, hogy éljen, ideológiai beállítottságtól függetlenül. A megélhetéshez viszont a
rendszer részévé kell válni, még akkor is, ha ennek foka minimalizálható. Nagyon kevés kisember olyan
szerencsés, hogy képes ennek okát nullára csökkenteni.

Ha viszont az egzisztenciális rendszerelkötelezettség mértéke nem nulla, ez mindenképpen lelki 
válságot okoz valamilyen szinten. Hiszen az ember olyat tesz, amit nem akar tenni: szimpla anyagi
kényszer miatt mást csinál, mint amint szeretne csinálni.

Ilyen helyzetben jellemz?en a rendszerkritikus kisember arra törekszik, hogy életerejének nagy része
megmaradjon a rendszeren kívül. De ez mit is jelent? Jellemz?en azt, hogy nem veszi
komolyan munkáját, melyb?l megélhetése jön. Mert az szinte képtelenség, hogy valaki nem adja bele
teljes valóját egy munkába, de mégis jó munkavállaló.

Az eredmény: a rendszerkritikus kisember rossz munkaer?, a társadalom marginalizálja ?t. 

Csak kevés nagyon kivételes egyéniségek vannak, akik akkora életer?vel rendelkeznek, hogy egyszerre
rendszerkrikusak és a rendszeren belül is megbecsültek.

_______________________________________________
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A legsötétebb id?szak

by maxval bircaman - szombat, január 08, 2022

https://bircahang.org/a-legsotetebb-idoszak/

Bár félig bolgár vagyok, 19 éves korom (1986) el?tt egy percet se éltem, jártam Bulgáriában. Ennek f?
oka: minden közeli bolgár rokonom Magyarországon élt, a legközelebbi bulgáriai rokonom
másodunokatestvér volt. Szóval nem is volt kihez menni.

S 1986-ban pedig a lehet? legrosszabb id?ben kerültem oda. A bolgár kommunizmus - a magyarral
elllentétben - nem a folyamatos lazítás útját járta, hanem pont az ellenkez?jét. 

A bolgár vezetés az 1956-os magyar, 1968-as csehszlovák, s 1980-as lengyel eseményekb?l nem azt a
következtetést vonta le, mint Kádárék, hanem az ellenkez?jét: szorítani kell a hatalmi nyomáson. A 80-as
évekre a bolgár vezetés gyakorlatilag visszacsinálta az 50-es éveket: egyedül a n?i divatba, a nyugati zene
hallgatásába, s a szexuális életbe nem szólt bele a hatalom, minden másba igen. 

Ezt súlyosbította a gazdasági válság, ami miatt az életszínvonal rosszabb lett, mint az 50-es években. A
80-as évek végén egy jól ellátott szófiai központi élelmiszerüzlet kb. olyan volt, mint amilyen egy küls?
kerületi budapesti közért a 70-es évek elején, talán kicsit még ez alatt is.

A szovjet támogatás is éppen kezdett leállni, ez további bajokat okozott. Zsivkov és Gorbacsov utálták
egymást. Zsivkov kedvenc szovjet partnere Brezsnyev volt (ahogy Kádáré meg Hruscsov), ráadásul a
szovjet vezetés látványosan nem állt ki Bulgária mögött a török- és muszlimellenes kampány kapcsán.

Lassan nem jött elegend? mennyiségben a szovjet gáz és olaj. Emiatt folyamatosan áramszünetek voltak,
ami a központi f?téssel ellátott lakótelepeken a f?tés megsz?nését is jelentette. S 1986/1987 tele rendkívül
hideg volt, emlékszem mínusz 30 fok alatti értékre, egyik élményem1987 februárjából, hogy a
lakóhelyemhez közeli villamosszín felpúposodott 30-40 cm magasságig a hideg miatt.

Szóval a kép kb. az volt, hogy az utcák tök sötétek, az ember utazik az 50-éves rozoga villamoson,
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melyen éppen csak pislákol a lámpa, aztán leszáll és hazamegy a sötét, 8-10 fokos lakásba, ahol csak
hideg víz folyik a csapból. Aztán gyertyát gyújt, majd eszik ami van. Hideget, mert melegíteni nem lehet:
Bulgáriában háztartási gáz szinte nem is létezik, gyakorlatilag áramalapú minden lakásban a konyha. S ha
megjön az áram, akkor boldog. Ha nem, akkor ott volt az elemmel m?köd? rádió - soha annyit nem
hallgattam a Szabad Európát, mint akkor. 

Meg persze az embernek 19 évesen korlátlan szexuális energiái vannak, ezek kamatoztatása is sokat
segített.

Hozzáteszem: az én személyes helyzetetem jobb volt, mint az átlagemberé: egyrészt kaptam rendszeresen
csomagokat Magyarországról (pl. rendes kakaó, sonkakonzerv, jobbféle lekvár, szalámi, cip?paszta, stb.),
másrészt rendelkeztem korlátozott mennyiségben dollárral, azaz tudtam vásárolni valutás boltokban.

De alapvet?en az egész környezet amolyan öngyilkosságra késztet? volt, mindenhol totál káosz és nem
m?köd?, csúnya dolgok. Amikor az ember beért az egyetemre (ez olyan 5 km-re volt, de 50 perc
villamossal), a kép felvidult: a diáklányok egy jelent?s része baromi szép volt, rendesen meg is csinálva,
szexisen öltözve. Már mondtam, a n?i divatba nem pofázott bele a hatalom, nem min?sült
ellenzékieskedésnek a nyugati divat követése.

Örök emlékem: a villamos elment egy szálloda el?tt is, s ott m?ködött egy éjszakai mulató. S 1987/1988
között kint volt egy plakát, hogy egy akkor népszer? - bár nem az els? vonalba tartozó - fiatal bolgár
énekesn? ott fellép. Hatalmas plakát volt, rajta a gyönyör? énekesn?, hófehér b?r, fekete szem, fekete haj,
tökéletes smink, nagy fülbevalók, s csillogó pulóver (a képen deréktól felfelé volt). Százszor láttam a
plakátot, de minden alkalommal megcsodáltam.

Az eset a napokban jutott eszembe. Láttam az egyik bolgár csatornán egy interjút a ma már 59 éves,
szóban forgó énekesn?vel (aki egyébként a 90-es évek óta alig énekel). Meg is próbáltam megkeresni az
akkori képét, sajnos ugyanazt nem találtam. (Megjegyzem, most 59 évesen is szuper a kinézete.)

De íme egy akkori. Emlékül, hogy mi melegítette meg a depressziós utcaképet akkor, a bolgár
kommunizmus utolsó éveiben.
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ez kicsit kés?bbi, inkább már a 90-es évek közepe 

S nem, ez nem a múzsám. A nagy hasonlóság persze nem véletlen. N?ideálom eléggé behatárolt. S persze
1987 végén vettem a múzsémnak is csillogó fekete pulóvert: csak az hiányzott, hogy pont olyan legyen ?
is.
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A libbantak bruhuja

by maxval bircaman - szombat, május 28, 2022

https://bircahang.org/a-libbantak-bruhuja/

A bruhu Szathmári Sándor Kazohínia cím? regényéb?l van. Ott az ?rültek társadalmában mindennek a
végoka a bruhu - ez egy láthatatlan szerve az embernek, mely csupa olyan dolgokat akar, amik
egyébként az ember számára teljesen feleslegesek. Pl. sárga kavicsot kell a hónalj alá szorítani, mert ez jó
a bruhunak.

Nyilván a szerz? persze a keresztény "lélek" fogamát akarja parodizálni. A szerz? kommunista és ateista,
de remekm?vet alkotott, melynek üzenete függetlenedett a szerz?i akarattól.

? liberálisoknál a kezdetben mindenre az önérdek és az egyéni szabadság volt a végs? magyarázat. Persze
már is baromság, de liberalizmus fejl?désével lassan megjelent a liberális alapértékek nev? izé is, mely
csupa olyat akar az embert?l, melyet még önérdeke és egyéni szabadsága alapján se akarna megtenni.

A f? támadás 3 irányú: Isten, haza, család.

Isten nem kell, mert nem tudományos és nem racionális, továbbé idejétmúlt és nevetséges. Csakhát a
tagadásra nem lehet építeni, ahogy a racionalitásra se. Az embernek egyszerre van szükségük racionálisra
és irracionálisra. Ha pl. elromlott a vécé víztartálya (ez nem kitalált eset, nálam most éppen elromlott),
akkor a megoldás racionális: meg kell javítanom vagy - s ez az én esetem - ki kell hívni egy szakembert.
De arra viszont nincs semmilyen racionális megoldás miért szeretem jobban a diós bejglit, mint a
mákosat, vagy miért tetszenek jobban a sötét hajú n?k, mint a sz?kék.

Ha nincs Isten, jön helyére a valláspótlék. 

A haza az a közösség, melynek tagjai vagyunk széles értelemben. A többi tag nem a rokonunk, nem a
haverunk, még nem is értünk egyet számtalan dologban, s?t utálhatjuk is egymást akár, mégis van egy
közös érdek: a közösség maradjon meg, s más közösség ne vegye el életterünket.
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A modern libbant értékrend ez mind rossz, mert mesterséges, az egyetlen igazi közösség bolygószint?,
s?t ma már nem is csak emberekb?l áll, hanem minden létez?b?l. 

Csakhát ez olyan, mint egyb?l lakónegyedet építeni lakásépítés nélkül - képtelen vállalkozás. Persze
fontos az összkép, de az összkép csak úgy tud kialakulni, hogy el?bb kialakulnak a részei.

Ha nincs semmi, összkép sincs, s akkor az összképtudat szimpla nihilizmusba megy át. 

A család egy kommunista alapú közösség, valójában az egyetlen tényleg m?köd?
kommunista szervez?dés. Még tisztán anyagilag nézve is alapvet? önérdek családban élni. Nem beszélve
a lelki, szellemi igényekr?l. 

Lehetnek alacsonyabbrend? érdekek id?legesen, melyek nem valósíthatóak meg a család miatt. De ezt
minden ember tudja jól: nem érdemes hosszantartó és tartós célokat semmibevéve ideiglenes és rövidtávú
érdekeket megvalósítani.

A liberális családellenesség pedig pont ezt mondja: legyél "önmagad", ne nézz semmit a pillanaton kívül,
minden más kikényszerített vagy önként vállalt rabság. A talán legundorítóbb magyar együttes, a Pa-Dö-
D? ezt meg is énekelte: "Gyere velünk és légy szabad! / Mindig vállald önmagad! / Ne hidd el azt, hogy
nem lehet! / Büszkén éld az életed!". 

Aztán meg csak a büszke öngyilkosság marad a végén, amikor az e szerint él? ember anyagi és szellemi
támogatás nélkül marad öreg korára.
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A liberális jelképek hamissága

by maxval bircaman - szerda, november 30, 2022

https://bircahang.org/a-liberalis-jelkepek-hamissaga/

A katari vb f? politikai jelent?sége: a liberális szövegelés ismételt önleleplez?dése.

Vannak akik azt mondják, igenis támogatni kell a liberálisokat, amikor igazat mondanak éppen. Az ?
narratívájukon belül kell mozogni.

Most kiderült: ez zsákutca. A vb megnyitón volt minden, ami jellemz?en liberális-progresszív kellék:
néger celebszínész, mozgássérült gyerek, az emberiség egysége, testvériség, közös bolygó, stb. S mégis 
fanyalognak a liberálisok. Persze okkal: a számukra legfontosabb kimaradt: se az orosz zászló nem lett
ünnepélyesen széttépve, se nem öltözött a stadion ukrán színekbe, s még szivárványos zászlók tengere se
volt sehol.

Ez a szektásodás egyik jellemz?je. Annak idején, amikor 30 éve kapcsolatban álltam jehovistákkal, t?lük
hallottam "ha valaki 99,9 %-ban azt mondja, amit mi, az ádáz ellenség, Sátán embere, mert csakis a 100
%-os egyezés Jehova igaz egyházának jele, ehhez képest még az is jobb, aki 0 %-ban ért egyet velünk".

Én a bolgár állami csatornán néztem az eseményt. Bulgáriában szólásszabadság van, vicces volt a bolgár
m?sorvezet? megjegyzése "kap még ezért a fejére Morgan Freeman". Hiszen ? egy liberális ikon, aki
most szembement a Párt vonalával, az árulókat pedig megbosszulják arrafelé, sokkal keményebben, mint
a nyíltsisakos ellenségeket.

A következtetés: nem szabad egyetérteni akkor se a liberálisokkal, ha éppen igazat mondanak. Mert a
mögöttes szándék mindig valami elfogadhatatlan. Lám, ?k bátran így viselkednek fordított esetben -
mint pl. most.
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A macskabaszó szekta fejl?dik

by maxval bircaman - kedd, március 08, 2022

https://bircahang.org/a-macsakbaszo-szekta-fejlodik/

Rövid, de vicces: a Római Macskabaszót szektája hivatalosan holokausztáldozattá avatta.

A videó: https://www.facebook.com/perintfalviritapublik/videos/753486108951499

Letöltöttem magamnak, hátha törlik.

A zsidó-antiszemita tengely annyira tartós a magyar közéletben, hogy a fanatikusok máig 
képtelenek szabadulni t?le, ez tény. De azért egy ett?l teljesen független közszerepl?t is belevonni?
Röhej.

Eleve zsidó-e egyáltalán a Macskabaszó?

_______________________________________________
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A madár halála

by maxval bircaman - szombat, március 26, 2022

https://bircahang.org/a-madar-halala/

Nemrég meghalt az egyik háziállatom, az egyik madaram, név szerint Rambó Szilek, ausztrál hullámos
papagáj.

Másfél évet élt, szóval mintha egy ember 25 évesen halt volna meg.

El?ször azt hittem, én vagyok a hibás, rossz táplálékot adtam neki, aztán kiderült, a táplálék jó volt.
Szóval a halálok ismeretlen.

Jól élt, kényelmes nagy ketrecben, kellemes helyen, gazdag táplálékkal. 

Kora reggel találtuk meg a ketrec aljára lezuhanva, fejjel lefelé, már kih?lten. A ketrecben vele él? másik
papagáj kiabált egyébként, megrémült szobatársa halálótól.

Én ilyenkor mindig a saját halálomra szoktam gondolni, ill. a saját életemre. Nyilván az ember élettere
hatalmas a hullámos papagájéhoz képest: a hullámos papagály szabadon élve se megy el a fától, ahol
született (kivéve ha valamilyen katasztrófa van), de ez csak mennyiségbeli eltérés, nem min?ségbeli. 

Egyedül Istenen keresztül lehet leküzdeni az emberi ketrecet.
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A magyar "néger" szó nem rasszista

by maxval bircaman - szerda, február 23, 2022

https://bircahang.org/a-magyar-neger-szo-nem-rasszista/

Kivételesen meg kell védenem MZP-t.

El?ször is a magyar "néger" szó nem az angol "Nigger" fordítása, hanem az angol "Black" fordítása. S bár
ma már az angolban "Afro-American" az elvárt, ennek ellenére a Black szónak ma sincs rasszista
státusza.

Néger viccet mesélni meg nem b?n. Mivel van négerellenes néger vicc és nem négerellenes néger vicc is.
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A magánélet szabadsága

by maxval bircaman - vasárnap, augusztus 07, 2022

https://bircahang.org/a-maganelet-szabadsaga/

Amikor lemegyünk a kisember szintjére, kiderül: minél nagyobb az elvi szabadság, annál kisebb az a
gyakorlatban. 

Közismert, hogy a modern kapilista modellek közül a legszabadabb az angolszász típusú, a legkisebbek
az adók, a legkevesebb a munkajog, a lehet? legkevesebb hatósági engedély szükséges a vállalkozáshoz.
Nyilván pont ezért a legrosszabb munkavállalói szemszögb?l ugyanez a modell.

Err?l egy valós sztori el?z? munkahelyemr?l, mely egy amerikai multi bulgáriai leányvállalata volt.
Id?nként, s?t meglehet?s rendszerességgel rendeztek onlájn tanácskozásokat a helyiek és a központ
között. Az egyik ilyenen - a közvetlen f?nököm mesélte az esetet, aki részt vett rajta - az amerikai
f?nökség felvetette, miért van ekkora munkaer?-ingadozás ?sszel és télen a bulgáriai cégben. A bolgár
vezetés elmondta: mert ilyenkor sokkal többen lesznek hirtelen betegek. Hosszú percek kellettek, míg ezt
az amerikai vezetés megértette: hogyan lehet, hogy a dolgozó szimplán nem megy be dolgozni, hanem
ehelyett orvoshoz megy, majd csak küldi az igazolást, ezt miért engedi a vezet?ség - az amerikai vezetés
meg volt döbbenve mélyen, hogyan lehetséges ez, mert Amerikában a közvetlen vezet? engedélye kell
ehhez, nem lehet csak úgy hipp-hopp betegszabadságra menni. Már azon nagyon meglep?dtek, hogy egy
kezd? alkalmazott alapból évi 20 nap fizetett szabadságra jogosult, de ez a "szabad betegeskedés" kiverte
a biztosítékot. A végén persze beletör?dtek: ez van, sajnos Európában sehol se "vállalkozóbarát" a
gazdasági környezet. Azzal vígasztalták magukat, hogy van ennél rosszabb is Európában: Norvégiában pl.
25 nap jár alapból, s ez folyamatosan n?, nyugdíj el?tt ez lehet akár 40 nap, s ha az alkalmazott köhint
egyet, már szalad is betegszabadságot kivenni, plusz kirúgni embert szinte képtelenség.

Viszont a nagy vállalkozói szabadság, a nagyon vállalkozóbarát környezet nem csak a munkavállalói
oldalt sérti, hanem a vállalkozni akaró kisembert is. S ebben is - sajátos módon - az angolszász modell a
rosszabb. 

Amerikaiak meg szoktak döbbenni Nyugat-Európában azon, hogy az új lakónegyedek eleve úgy épülnek,
hogy be vannak tervezve kis üzletek. Az USA-ban a lakónegyed az tisztán lakónegyed, azaz semmilyen
üzlet nincs. Üzlet csak az üzleti negyedben van. Azaz egy átlagos amerikai lakónegyedben képtelenség
saját kocsi nélkül meglenni, mert a legközelebbi bolt több km-re van, ahová másképp eljutni rendkívül

                            170 / 1.347



BircaHang - 01-01-2023
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

fáradságos lenne. Azaz nincs olyan, ami Nyugat-Európában teljesen természetes: vannak kisebb boltok a
lakónegyedekben is, az üzleti negyedben csak a nagyobb boltok vannak.

S persze még nagyobb döbbenet az amerikaiaknak Kelet-Európa, ahol meg az ellenkez? véglet van:
Budapesten is ismert jelenség, hogy a panel lekótelepen a földszinti lakásból hirtelen vállalkozás
helyszíne lesz. ügyfélforgalommal.

Szóval Amerikában a kisembernek sokkal nagyobb kezd?t?ke kell egy vállalkozáshoz. Ha pl. kisboltot
akar, akkor vennie vagy bérelnie kell egy ilyet az üzleti negyedben, olyan nincs, hogy átalakítja a saját
lakása egy részét üzletté.

Plusz a hatalmas bírságok. Mindenért. A kisembert hetek alatt el lehet lehetetleníteni. Magyarországon
gyakori panasz: a rendetlen szomszéd bajt kever, s a hatalom meg nem csinál semmit, csak perelni
lehetne, de ez meg évekig tart. Én is laktam magyar községben 1997-2006 között, ott az ilyesmi megesett:
szomszéd nem foglalkozik a kertjével, emiatt gazos lesz minden, ami aztán átmegy a szomszédokhoz,
vagy nem tör?dik a háza el?tti közterülettel: nem vágja a gazt nyáron, télen meg nem takarítja a havat, s
aztán hiába kap bírságot, az egyrészt nevetséges összeg, másrészt az ember fellebez, s évek múlva van
csak joger?s döntés, addigra meg teljes a káosz - a rendszer a szabálysért?t segíti. 

Nos, Amerikában az ellenkez? véglet van. Minden kiszabott bírság napi! Szóval jön a községi hivatal,
konstatálja, hogy pl. gaz van, amire azt mondja: 250 dollár bírság. Másnap - ha még ott a gaz - megint
250 dollár, s így tovább a végtelenségig. 2-3 hónap után kamatos kamattal simán összejön 25-30 ezer
dollár, csak ezért a jogsértésért. S ha más is van, akkor mindenre plusz bírság, Ha valaki megsért 4-5 apró
szabályt, 1 év alatt simán akkora lesz a bírsága, hogy kisebb ingatlan esetében eléri az ingatlan értékét:
jön a árverés és a hajléktalanság.

Bulgáriában a 90-es években a legdrágább lakások a földszinti erkélyes lakások voltak: mert simán
lépcs?t lehet építeni az erkélyhez, a lakásból meg azonnal bolt lesz így, utcai bejárattal. Ráaádául biztos
vev?kör is van azonnal: a környez? épületekben lakók. Akkor építési engedély se létezett, persze
elvileg létezett, de senki se kért ilyet. Mivel pedig a hatóság képtelen lett volna betartatni a szabályokat,
bírság helyett mindenhol "fennmaradási illeték" lett, azaz az illegális építkezések után beszedtek valami
kis összeget, s így minden legalizálva lett. Ténylegesen csak a teljesen pofátlan építkezéseket bontatták
le, azaz ahol pl. teljesen közterületre lett építve valami vagy valami súlyos környezetkárosítás zajlott.
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tipikus látvány Szófiában: a földszinti erkély és a járda közé épített lépcs? - a tulaj még a füves részt is
megóvta, felette megy el a szerkezet, s a bokrok se sérültek, szóval teljesen "zöld" beruházás 
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A medd?ségi vizsgálat

by maxval bircaman - vasárnap, február 06, 2022

https://bircahang.org/a-meddosegi-vizsgalat/

Van egy Leslie Nielsen jelenet a Csupasz pisztolyban, melynek lényege a spermaadás komikuma. Nos,
velem majdnem megesett ez, de talán még viccesebb alakban.

1988 kés? ?szén elmentünk medd?ségi vizsgálatra. Mert hogy nem következett be még terhesség. 

Kicsit füllenteni kellett hozzá: hogy már 3 éve próbálkozunk sikertelenül. Nekünk a szexuális életünk
tartalma akkor még csak kicsit több mint 2 év volt, de hozzáhazudtunk még pár hónapot.

Én azt hittem, a n?t vizsgálják, így teljes nyugalommal mentem. Aztán jött a villámcsapás: el?ször ki
kell zárni a férfi problémáját. Ennek módja pedig a sperma-életképesség számlálása. 

Szerencsére az azonnali számlálástól megmenekültem, mert kiderült, úgy kell spermát adni, hogy az
"er?s" legyen, azaz legalább 72 óra szexuális önmegtartóztatás szükséges el?tte. Mivel ez nem volt meg -
huszonévesen és házason nem jellemz?, hogy ember 3 napot kihagy -, csak új id?pontot kaptam, 3 héttel
kés?bbre, akkor akkor jelenjek meg 72 órás önmegtartóztatás után, s alaposan megmosakodva az illet?
helyen, majd adhatok spermát. Furcsán nézhettem, így az orvos kérdezgetni kezdett:

- Adott már valaha spermát?

- Soha, s nem is tudom hogyan kell csinálni.

- Vizeletet már biztos adott sokszor, ez majdnem ugyanaz.

- Nincs valami más módszer?

- Végülis van: belenyúlok a seggébe, a prosztatájához, attól spontán lesz egy kis spermakilövelés.
De elég kellemetlen élmény, csak olyanoknál alkalmazzuk, akiknek merevedési zavaruk is van.
Maga 20 éves, biztos nincs ilyen baja.
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- Hát, n?vel nincs, de m?anyag pohárral lehet, hogy lesz.

- Ha kell, vannak segédeszközök: pornólapok.

- Nem szeretem a pornót.

- Hát, akkor vagy ráveszi a feleségét menjen be segíteni magának, vagy marad a seggbenyúlás.

Továbbra is berzenkedtem az egészt?l, de ez a "feleség bemehet segíteni" szöveg kicsit megnyugtatott. De
amint teltek a napok, s közeledett a vizsgálat napja, egyre inkább elfogott a rettegés. Az egész helyzet
nagyon abszurdnak t?nt. 

Aztán 4 nappal a vizsgálat napja el?tt hihetetlen örömhír érkezett: a feleségem terhes! Persze maga a hír
is kellemes volt, de ezt jelent?sen növelte az is, hogy lemondhattam a spermaadást a kórházban mint
okafogyottat.
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A medve

by maxval bircaman - csütörtök, április 07, 2022

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

Sokakhoz hasonlóan én is megszerettem kisgyerekként a játékmackókat.

Nálam a sajátos: ez megmaradt.

Kedvenc mackómat 1968-ban kaptam, els? születésnapomra. 

2 héte baleset történt vele: az egyik macska leverte a polcról, mire az egyik kutya meg harapdálni kezdte a
fülét, ezzel enyhe sérülést okozva a medvének.

Ezen a héten el is vittem a medvét "orvoshoz", ami a konkrét esetben a varrón? volt. Aztán a varrón?
elárulta: életében most lát el?ször 10 évesnél id?sebb embert saját játékmackóval. Amikor elárultam neki,
hogy a medve idén augusztusban lesz 54 éves, nagyot nézett.

A kutyának pedig elmagyaráztam: Rózsa Mackó a barátunk, a barátunk fülét pedig nem harapdáljuk.
(Csak névrokona Rózsa Péternek a medve.)
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A megalkuvó kisember erkölcse

by maxval bircaman - vasárnap, április 17, 2022

https://bircahang.org/a-megalkuvo-kisember-erkolcse/

Minden rendszerben, a maiban - liberális demokrácia - is kérdés, mekkora lehet a kisember
alkalmazkodása a rendszerhez, hogy ezzel még ne vétsen saját elvei ellen. Természetesen azt feltételezve,
hogy a kisembernek van más elve is mint a nyugalmas életre való vágy.

Érdemesebb a kérdést a korábbi rendszerben vizsgálni, ott ugyanis ez nyíltabb módon jelentkezett:
nézzük tehát a kommunista diktatúrában való alkalmazkodást.

Személyes érintettségem nulla, ezt szeretném el?re leszögezni, ezért képes vagyok az ügyet semlegesen
kezelni. Se párttag nem voltam, se KISZ-tag, pedig nemzedékemben 80-90 %-os volt a KISZ-tagság
aránya.

Egyébként nálam is volt egy pillanat - 1984-ben -, amikor majdnem be kellett lépnem a KISZ-be, s meg is
tettem volna ezt, ha nem lett volna más út, de végülis sikerült az egész ügyet elsumákolni. 

A kérdés legyen ez a végletekig leegyszer?sítve: erkölcsileg ellítélend?-e az aki Kádár alatt párttag volt,
mégpedig úgy volt az, hogy egyébként nem is hitt az ideológiában?

El?ször is én nem húznám meg a határvonalat itt: nem hiszem, hogy a párttagság valamiféle kemény határ
lett volna, azaz aki bevállalta, az rossz, aki meg nem, az jó.

A rendszert mindenki kénytelen volt támogatni valamilyen szinten (nagy ritka kivételeket leszámítva).
Az aktív támogatás viszont nem volt elvárva, de a párttagság szinte mindenkinél teljesen formális volt:
tagdíjfizetést és kéthavonta egy-egy alapszervezeti gy?lésen való részvételt takart - ez nehezen nevezhet?
aktív támogatásnak. 
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A rendszerben élni és mégis kívül maradni - rendkívül ritka volt, ehhez hatalmas bátorság kellett, s
nagyon komoly egzisztenciális gondokat okozott. Gyakorlatilag ezt csak h?sök vállalták fel, dehát a h?s
azért h?s, mert kevesen van. 

A h?s és a valamilyen szinten megalkuvó átlagember pedig egymást feltételezik. H?snek akkor lehet csak
lenni, ha a nagy többség nem h?s, s ha mindenki h?s lenne, akkor pedig a társadalom megbénulna.

Utólag számon kérni pedig abszurd. S jellemz?en nem a volt h?s?k kérik számon a volt megalkuvókat,
hanem a volt megalkuvók egymást, szimpátia-antipátia alapon.

Számomra a mérce egyedül a másnak való alaptalan, aljas szándékú ártás. Ha ez megvan, akkor a h?s is
megvetend?, de ha nincs, akkor a megalkuvó nem ítélend? el. 

Hozzáteszem, a mai liberális demokratikus rendszer nem más, mint a kommunista rendszer volt: csupán 
nehezebben vehet? észre a rendszer jellege, s persze a rendszer keretei szélesebbek, de ez a rendszer
ugyanúgy elvárja a megalkuvást, amikor ez szükséges. S persze a h?s is ugyanúgy ritka.
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A megmondóemberek meglep?dnek

by maxval bircaman - szombat, április 09, 2022

https://bircahang.org/a-megmondoemberek-meglepodnek/

Kedvenc pillanatom, amikor a ballib megmondóember beleütközik a valóságba. Manapság ez 
gyakori élmény.

Máig képtelen például megérteni ez a csoport, hogy a szegény magyarok a jobboldalra szavazni,
miközben a baloldal hagyományosan a szegények védelmez?je.

Ez a vágyak keverése a valósággal, hozzáadva pár hamis axiómát. El?ször is a magyar baloldal nem
baloldali, még annyire se az, mint jócskán jobbra tolódott nyugati baloldal. Magyarországon minél
gazdagabb valaki, annál nagyobb valószín?séggel "baloldali". S minél szegényebb, annál inkább
"jobboldali".

Magyarország a m?veltek, a gazdagok, a nagyt?ke, a polgárság, a társadalom nyerteseinek az oldal a a
"baloldal". Ennyi az egész.

Ez történelmi örökség. Egytszer?en a rendszerváltást a "baloldal" vezényelte le, nem a jobboldal
követelte ki, így a rendszerváltozás nyertesei között aránytalanul sok a "baloldali".

Még a nagy ballib városban, Budapesten is így van. Panellakótelep, munkásnegyed = "jobboldali"
szavazók. Kertváros, lakópark = "baloldali" szavazók.
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A mennyország zászlaja alatt

by maxval bircaman - szombat, július 16, 2022

https://bircahang.org/a-mennyorszag-zaszlaja-alatt/

Elég jó a Hulu új sorozata Under the Banner of Heaven címmel. Els?sorban ex-mormonok ajánlják
egymásnak persze.

Pedig jó teljesen kívülállóknak is. Kit?n?en bemutatja a mormon lelkületet.

Annak ellenére, hogy a produkció nem h? történelmileg. Ugyanis az eredeti valós történést, egy 1984-es
vallási alapú rokongyilkosságot nem a f? mormon egyház hívei követték el, hanem egy kisebb mormon
csoport tagjai, viszont a film a f? egyházról beszél közben.

Kevesen tudják, de a mormonizmus valójában kb. 100 mai szektát takar, ezek 90 %-a persze csak pár
tucat vagy pár száz taggal rendelkezik.

Íme a ma is létez? jelent?s csoportok:

Lásd err?l részletesebben ezt.

A tv-sorozat hozzállása persze indokolt: hiába van az hivatalosan 1890 óta, hogy megjelent a
fundamentalista rész, a f? csoport lelkileg nem különbözik t?le, csak küls?kben, míg az összes többi
csoport nagyon más - az 1860-as szakadás eredménye pl. ma egy totál protestáns, kifejezetten
progresszívista csoport.
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Az igazi eredeti mormon szellemiséget a f? csoport, a nagy egyház és az abból leszakadt fundik viszik.

Sajnos elég jól ismerem ?ket. A mormonizmus leginkább megtéveszt? jellemz?je, hogy abszolút nem
szekta jelleg?, a szektaság küls? jellemz?i szinte teljesen hiányoznak. Mondjuk azt mondanám egy
kommunista párhuzammal, hogy ha a szekta a kambodzsai kommunizmus, akkor a mormonizmus az a
kés?kádári rendszer.

Én úgy tudnám legjobban jellemezni ?ket, hogy kálvizmus és szabadk?m?vesség keveréke, de a
kálvizmus legnagyobb marhaságait mell?zve, mindezt megöntve egyrészt álezoterikus lével és másrészt
megszórva jó sok képmutatással. S ez az mit a film csodásan átad.
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A Mi Hazánk Bulgáriában

by maxval bircaman - péntek, május 06, 2022

https://bircahang.org/a-mi-hazank-bulgariaban/

A Mi Hazánk bolgár testvérpártja tavaly sikeresen bejutott a bolgár parlamentbe, ez hatalmas siker, ez
el?ször sikerült a párt 2012-es megalapítása óta. A bolgár párt neve magyarra fordítva: Újjászületés.
Innen rövidítem: MH és Ú.

Mik a hasonlóságok és az eltérések a bolgár és a magyar párt között?

A hasonlóságok óriásiak.

Mindkét párt egy meglév?b?l lett. Az Ú a VMRO-BND (Bels?-Macedóniai Forradalmi Szervezet -
Bolgár Nemzeti Mozgalom) nev? nacionalista, konzervatív párt szakadásából lett: az Ú-t az elnök
személyével elengedetlenek alapították, de e mögött elvi ellentét is volt, az Ú alapítói túl nyugatosnak
találták az anyapárt vonalát.

Az er?s nacionalista vonal azonos. 

A kereszténység támogatása jelen van, ahogy a hagyományos értékek védelme is.

S a legújabb jelenség: a COVID-ügyben azonos hozzáállás.

Mindkét párt kiáll a sorkatonaság és a halálbüntetés újra bevezetése mellett.

Hasonló a gazdaságpolitika is: mindkét párt antikapitalista, harmadikutas típusú.
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Vannak eltérések is:

MH: keményebb EU-szkepticizmus - Ú: nem akar kilépést, csak ellenzi a szorosabb integrációt,
többet között ellenzi Bulgária belépését az eurózónába.
A zsidókérdés nyilván az Ú esetében marginális, s?t az Ú Izrael-párti a muszlimellenessége miatt,
ennek ellenére az Ú-t is szokták antiszemitizmussal vádolni.
Az oroszbarátság hangsúlyosabb az Ú esetében.
A határontúliakkal kapcsolatban a MH autonómia-párti, míg az Ú egyenesen revizionista,
els?sorban Észak-Macedónia esetében persze.

Ami sajátos érdekesség: a MH az egyetlen magyar párt, mely jelen van Bulgáriában. Ennek oka: van egy
Bulgáriában él? magyar, aki korábban a Jobbik lelkes híve volt, s képviselte is a szervezetet, majd a
Jobbik szakadásakor a MH-hoz pártolt. (A nevét nem írom le, mert nem kértem t?le engedélyt, bár
valószín?leg nem ellenezné.) 

Én egyébként sose szavaztam rájuk. Egyrészt a COVID-összeesküvéselméletek miatt, másrészt a túltolt
nacionalizmus miatt. Harmadik ok (bár ezt azért elhagynám, ha nem lenne az els? kett?): a pártelnök
komikus alak, kicsit esetlen figura, plusz olyan a hangja, mint Kéri Lászlónak, mintha egy rajzfilmh?s
szinkronja lenne.

a párt honlapján a nyitó kép (középen az elnök), a szöveg "Itt az id? az Újjászületésünkre" 

_______________________________________________

                            182 / 1.347



BircaHang - 01-01-2023
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

A migráció modern ballib meghatározása

by maxval bircaman - csütörtök, augusztus 04, 2022

https://bircahang.org/a-migracio-modern-ballib-meghatarozasa/

A nagymester személyesen, Bolgár Gyuri bácsi felvázolta a múlt héten, július 26-i m?sorában, hogy mi a
migráció helyes megítélése. Kb. 16:00 és 16:30 között hangzott el, de elmondom a lényeget.

Szóval:

az európai országoknak nem szabad korlátozniuk a migrációt, mert csak,
ellenben Ausztráliának, Izraelnek, Japánnak van joga korlátoznia a migrációt: Izraelnek azért,
mert ellenséges országok veszik körül, Ausztráliának és Japánnak meg azért, mert szigetországok.

Tessék mondani, ez valami vicc?

Egyébként érdemes a m?sort 17:20 után is hallgatni, ahol Bolgár-Schiffer csata zajlik. Az se semmi.
Bolgárt csak a rutinja választja el attól, hogy ne küldje el Schiffert a kurvaanyjába, mert az már 
megint nem fogad szót a ballib konszenzusnak.
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A modernitás logikusan diktatúra

by maxval bircaman - csütörtök, április 21, 2022

https://bircahang.org/a-modernitas-logikusan-diktatura/

Annak idején, amikor megkezd?dött a modernitás - a reformáció, majd annak következményei: a
liberalizmus és a felvilágosodás -, az új eszme f? érve az volt, hogy végre az embert kell központba
állítani. Ennek vallási kifejezése az volt - mert kezdetben a modernitás még keresztény álárcot viselt -,
hogy az ember Isten szabad teremtménye, ezért nem indokolt szabadságának korlátozása mindenféle
hatalmak által, Istent leszámítva természetesen.

Azaz ne az Egyház legyen a szabad agyak feletti hatalom, erre semmilyen indok nincs. A helyes
megoldás szerintük: a szabad emberek legyenek maguk urai. 

De mit is feltételez ez? Azt a naív képzetet, hogy van egy racionálisan felfogható, független, természetes
igazság, mely mindent?l elválasztva valahogy létezik, szinte az égb?l zuhan alá, de Isten nélkül. Tehát
valamiféle általános világelv, melynek megismeréséhez egyszer?en csak gondolkodni kell.

Azonban akadt 2 akadály: az emberek és az információáramlás.

Az els? tényez? meg volt állítható egészen a XIX. sz. végéig, a XX. sz. elejéig, ameddig csak az elit
vehetett részt a politikában. Az 1918 el?tti magyar választási rendszer alaplogikája pl. az volt - s
gyakorlatilag ugyanez volt az egész világon -, hogy csak az szavazzon választáson, aki egyrészt megérzi
magán választása következményeit, másrészt rendelkezik elegend? alapm?veltséggel a politika
megértéséhez. Ezért voltak kizárva a választójogból mindazok, akik más személy hatalma alatt álltak - pl.
a n?k és a cselédek -, valamint mindazok, akik túl szegények voltak ahhoz, hogy érezzék magukon
döntésük súlyát, ez alól csak a szegény, de diplomás emberek voltak kivéve, azzal, hogy ?k helyzetük
ellenére elég okosak, így megérdemlik a szavazati jogot. (Ne felejtsük, akkor a diplomások aránya 1 %
alatt volt, azaz ne induljunk ki a mai helyzetb?l!)

Amint azonban elterjedt az általános szavazati jog, az egész rendszer szétesett. Lásd, ma már mindenki
szavazhat, csak külföldiek, kiskorúak, s joger?sen szavazati joguktól megfosztottak nem szavazhatnak.
Ekkora tömeg pedig kontrolálhatatlan, ráadásul egy ekkor széles tömeg legnagyobb része mindenképpen
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elitellenes.

Maradt a befolyásolás. Ezt pedig a legújabb ipari forradalom, az informatikai tette tönkre. Ma már szinte
ingyen lehet információhoz jutni - ma már még a legborzasztóbb afrikai szeméthegyeken épült
településeken is léteznek internetes kávézók -, másrészt - s ez még fontosabb - nulla körüli költséggel
hozhatók létre hírek.

A szabad gondolkodás és a szabad véleménynyilvánítás elhozta a modernitás teljes ellehetetlenülését.
Kiderült immár teljesen világosan: a racionális gondolkodás százféle eredményt hozhat, s a legritkább
esetben vezet a kívánt következtetéshez. 

Mi a megoldás? Hát az, hogy kell más mérce is a racionalitás mellett.

Nekünk a megoldás könny?, hiszen mindez igazolja modernitás-ellenességünket.

De a modernitás hívei valami olyan helyzetbe kerültek, mint az egykori reformkommunisták: hogyen
lehet úgy reformálni, m?ködésképessé tenni a marxista rendet úgy, hogy az mégse veszítse el
önazonosságát?

A megoldás legegyszer?bb módja: mindenkit hülyének nyilvánítani, aki nem ért egyet a "párt" vonalával,
a hülyékt?l meg nyilván el kell venni minden jogot a társadalom érdekében. Hiszen nyilván ne a sok
hülye döntsön, hanem a hozzáért? elit, a szaktekintélyek! S a legjobb ha közben betiltjuk az álhíreket is,
megint a társadalom érdekében természetesen. 

Hát nem jobb a felvilágosult diktatúra, mint az ostobák demokráciája?
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A mormon pápaság

by maxval bircaman - szerda, augusztus 03, 2022

https://bircahang.org/a-mormon-papasag/

A mormonok egyik kedvenc ellensége a katolicizmus, mégis szinte teljesen átvették a katolikus
hierarchiát, csak azt a katolikus gyakorlatnál is keményebbre csinálták.

A radikális protestánsok, az újprotestánsok, s a marginális vallások jellemz?je a guruság. (Azért írtam
így, mert egy radikális protestáns vagy egy újprotestáns nagyon felháborodna, ha valaki a mormonokat
hozzá sorolná.)

A gurura nagy szükség van, hiszen nélküle az egész szervezet szétesne. Ugyanis az ilyen felekezetek 
jellemz? sztorija:

valaki rádöbben, hogy Jézus tanítását meghamisították,
aztán ? maga kijelenti mi az igazi jézusi tanítás (jó esetben erre rájön a Biblia olvasása közben,
rosszabb esetben megjelenik neki személyesen Jézus),
megtörténik tehát az igazi kereszténység visszállítása, jellemz?en az alapító saját kora
kívánalmaihoz igazítja az igazi kereszténységet, figyelemmel kora tudományos konszenzusára is.
telnek-múlnak az évek, lassan kiderül: a tények egyre inkább ellentmondanak az "igazi"
kereszténységnek, mind a tudományos eredmények, mind a társadalmi viszonyok.

Ilyenkor persze vannak megoldások:

lassan kihalni, ez a jellemz? eredmény,
ragaszkodni ahhoz, hogy minden ellentmondó adat hülyeség, s zárt, de büszke szektaként
m?ködni ezentúl: lásd az amishek módszere ez, nem is kis sikerrel, máig él az USA-ban kb.
negyedmillió amish, s a közösség nincs kihalóban,
összeesküvéselméletekkel magyarázni minden ellentmondást: a jehovisták maximálisan sikeresek
ebben, pl. a kedvencem, hogy azért vannak többmillió éves geológiai és antropológiai leletek a
tudomány szerint (pedig ilyenek nem lehetnek, hiszen a világ 6000 éves), mert a Sátán csinálta
ezeket a hamis leleteket, az igaz hív?k megzavarása céljából - a jehovisták ma kb. 10 millióan
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vannak világszerte, szóval ez nagyon is m?ködik,
magyarázgatni, hogy az "igen" szó "nem" alakban értelmezend?, a fekete meg fehér - ez szokott
a legkevésbé m?ködni - ez a progresszív keresztények kedvenc megoldás, lásd az "a
homoszexualitás b?n" valójában azt jelenti "nem szabad gy?lölni a homokosokat".

A legbiztosabb megoldás kézenfekv?: ha egyszer az alapító képes volt megállapítani az igaz tanítást,
miért ne hagyományozta volna át e képességét a jöv?re is? Bizonyára a visszaállított igaz kereszténység
vezet?je is hasonló képességekkel rendelkezik! Akkor viszont semmi gond, hiszen a mindenkori vezet?
majd képes lesz mindig utat mutatni, megmondani mi az éppen igaz tanítás!

Szerintem a XIX. századi katolicizmus is így gondolkodhatott, amikor kitalálta a római pápa 
tévedhetetlenségét. Persze a katolikus vezetés azért érezte, ennek nagyon guruszaga van, így
bekorlátozta a római pápa tévedhetetlenségét: csak hit és erkölcs ügyében, s csak ha a római pápa
kifejezetten hivatkozik a tévedhetetlenségére. 

Hozzá kell tenni: a katolikusok is mindig érezték, ez a tévedhetetlenség "b?zlik", így 1870-es bevezetése
óta összesen 1 azaz egy alkalommal éltek vele, 1950-ben, akkor is egy teljesen elvont teológiai kérdés
ügyében, melynek nincs közvetlen kapcsolata a hétköznapi élettel.

Dehát a katolicizmus alapjai er?sek, nem is kell folyton frissíteni a tanítást. 

Az újalapítású vallások esetében viszont nincs ilyesmi, ott néha pár évtized alatt is elavul minden, szóval
kényszer a folyamatos "megújulás".

A mormonizmus a jó példa erre. Mormonizmus alatt a nagy mormon egyházat értve (van még pár kisebb
mormon felekezet is). 

A mormonok minden elnöke, mindenkori elnöke látnok és próféta, aki Istent?l kinyilatkoztatásokat kap.

Az egész prófétaság azonban mára önmaga paródiájává vált. Egyrészt, a mindenkori próféta kiválasztása
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bürokratikus automatizmusba torkolt. A mormon hit alapítója, Joseph Smith, halála, s azt követ?
vezet?váltás óta el?re lehet tudni ki lesz a következ? próféta: mindig a legid?sebb - pontosabb a legtöbb
ideje a tisztséget betölt? - "apostol".

Iszonyúan bonyolult a mormon hierarchia - egyrészt földrajzi, másrészt központi -, szinte a katolikus
szervezetet utánozva, de azt még megtoldva pár szinttel. Nem írnám most le, de a lényeg: a legmagasabb
tisztség az apostol, ezekb?l mindig legalább 13 van, de lehet akár 15 is. Ennek oka a csavaros amerikai
észjárás egyébként. Szóval a lényeg: nem minden apostol tagja a Tizenkett?k Tanácsának. Maga az
egyházelnök is apostol, de ? se tagja, mert ? Jézus modern verziója, s hát Jézus se volt a tizenkett?k
egyike.

Szóval a mindenkori második leghosszabb idej? apostol lesz az új elnök, s ezzel próféta, a jelenlegi elnök
halálakor. Csak akkor nem lesz az, ha el?bb hal meg a éppen elnökl?nél.

Az eredmény persze, mint a kései szovjet rendben: félig magatehetetlen, szenilis öregember a mindenkori
próféta, aki még a saját nevére se emlékszik tisztán, nemhogy bármir?l is prófétálni tudna, ill. valóban
prófétai hatalom kell, hogy emlékezzen saját nevére.

Kb. mintha a katolikusoknál az új római pápa mindig a legrégebb óta szolgáló bíboros lenne. Ráadásul a
mormonoknál nincs nyugalmazott státusz se.

A másik viszont az, miféle próféta az, aki nem mond semmit közhelyeken kívül, s ha mégis mond
valamit, az az éppen meglév? divatnak felel meg? Valahogy furcsa, enyhén szólva.
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A mozdulatlan nyelv mítosza

by maxval bircaman - hétf?, március 14, 2022

https://bircahang.org/a-mozdulatlan-nyelv-mitosza/

Az a tévhit közismert, hogy a nyelv változása egyben romlás is, ezért az ideális a nemváltozás. Ennek
hamissága könnyen felismerhet? abból is, hogy minden nemzedékben ennek az eszmének a hívei mindig
az el?z? vagy az el?z? el?tti nemzedék nyelvét tekintik az ideálisnak, s az azóta történt változásokat meg
romlásnak. Sose pl. a 200 évvel korábbi nyelv az ideális.

Van egy ellenkez? véglet is, mely szerint nincs nyelvromlás soha, mert minden változás csakis "jó" lehet,
hiszen eleve nincs "jó" és "rossz" ebben.

Álláspontom szerint nyelvromlás akkor van, ha:

idegen szavak elkezdik ellepni a nyelvet, mégpedig úgy, hogy azok immár nem alkalmazkodnak a
célnyelvhez, hanem a célnyelv alkalmazkodik hozzájuk,
a nyelv bels? fejl?dési logikája megtörik: idegen mintára új nyelvtani szerkezetek jelennek meg,
a nyelv egyszer?södik idegen minta alapján,
anyanyelvi beszél?k egymás közt idegen nyelv használatát preferálják, mert pl. "így egyszer?bb",
anyanyelvi beszél?k tömegesen nem tanítják meg a nyelvet saját gyerekeiknek.

A folyamat vége lehet akár nyelvhalál is, ami azt jelenti, a közösség megmarad, de immár más nyelvet
kezd használni. Mondjuk a mai Európában két nemzeti nyelv van, mely ezen állapothoz közeledik: a
belarusz és az ír. Az íreknál az ír nyelv ma már csak amolyan foklórelem, aktívan a lakosság 99 %-a nem
beszéli vagy csak korlátozottan beszéli, s nem tölti be f? feladatát: az írek egymás közti kommunikácóját.
A belarusz helyzet valamivel jobb: a belaruszok kb. harmada beszéli magas szinten, de használata
korlátozott. De nyelvhalál helyett lehet az eredmény egy új nyelv létrejötte is. Tulajdonképpen így lett az
angolszászból normand hatásra angol.

Van azonban egy érdekesebb tévhit is: az idegen nyelvek irányában. Amikor valaki megtanul egy idegen
nyelvet, eleve jellemz?en az el?z? nemzedék nyelvét tanulja, hiszen ez szokott lenni a tankönyvekben.
Aztán lassan szembesül: a mai anyanyelvi beszél?k nem teljesen úgy beszélnek ahogy "kellene".
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Ilyenkor szokott jönni a mellbevágó megállapítás: ezek nem beszélik rendesen saját nyelvüket!

Két példa az angolból.

A "be" segédige egyre nagyobb térvesztése múlt id?ben a "got" segédigével szemben.

S a "shall" segédige elt?nése mint jöv? id?. Az amerikai angolban szinte teljesen kihalt, a britben is arra
tart.

De íme 2 orosz példa is.

A hagyományos orosz nyelvészet szerint az orosz mássalhangzó fonémák feloszlása:

teljes érték? kemény-lágy párok, ez összesen 24 fonéma: ?-??, ?-??, ?-??, ?-??, ?-??, ?-??, ?-??,
?-??, ?-??, ?-??, ?-??, ?-??;
csak kemény mássalhangzók, ez összesen 2 fonéma: ?, ?;
csak kemény mássalhangzók, melyeknek azonban van nem teljes érték? lágy párjuk is, ez
összesen 4 fonéma: ?, ?, ?, ?;
csak lágy mássalhangzók, ez összesen 2 fonéma: ?, ?;
csak lágy mássalhangzók, melyeknek azonban van nem teljes érték? kemény párjuk is, ez
összesen 1 fonéma: ?.

  (A teljesség kedvéért, nem teljes érték? mássalhangzók még: ??-???, ??, zöngés x.)

Mint látható, a kemény-lágy szimmetria megtörik a csak kemény hangoknál. Az  speciális eset, akár
félhangnként is kategorizálható. Viszont mivel a nyelv arra törekszik, legyen logikus egység benne,
spontán módon átalakult a  ejtése: az eredeti "scs" ejtés lassan elt?nt, helyére jött a "lágy s" ejtés. Így ma
már van - pár is. Mivel ez egy új hang, az írás nem csak ? bet?vel jelöli, hanem ??, ??, ??, ??, ?? alakban
is.
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S törvényszer?en - mint a ? zöngés párja - megjelent egy "lágy zs" is, így ma már a -nek is van párja, ez
írásban ??, ??, ??.

Egyébként a keleti szláv nyelvekben maradt meg a sok kemény-lágy ószláv mássalhangzó, a déli és a
nyyugati szlávoknál nagyrészt ez elt?nt:

a bolgárban és a szlovénben teljesen,
a csehben 3 pár maradt, a magyarral azonos módon (azaz d, n, t),
a szlovákban és a szerb-horvát-bosnyák-montenegeróiban meg 4: az el?bbiben d, l, n, t, az
utóbbiban: cs, dzs, l, n.

Egyedül a lengyel a - s a két kis szorb nyelv, de ezeket kihagyom - kivétel, ahol hagyományosan 14
kemény-lágy párt különböztetnek meg, bár a kérdés vitás: egyesek csak 9-t ismernek el. A lengyel írás
viszonylag bonyolult: a kemény hangokat vagy nem jelölik vcagy a bet? feleti ponttal ? jelzik, a lágy
hangokat pedig vagy a bet? utáni "i" bet?vel vagy felette lév? vessz?vel ? (ennél bonyolultabb, de nem
részletezném).

A népszer? - még rendszerváltozás el?tti - orosz szakos vicc szerint ezt az egész világ elismeri, egyedül a
magyarországi orosztanár küzd ellene, aki szerint ez "hibás" ejtés, s "az oroszok nem tudnak oroszul".

Egy példa: Hruscsov neve. Oroszországban ejtése kb. "hrusjov", nem "hruscsov".

https://www.youtube.com/watch?v=Io4Ik_M13Yk 
itt 01:01-nél kimondásra kerül Hruscsov neve az orosz anyanyelv? narrátor által 

A másik orosz példa: amikor egyes f?nevek nyelvtani neme változik. Az -? vég? orosz f?nevek az esetek
99+ %-ában semleges nem?ek. Történelmi kivétel a hímnem? ???? (kávé) szó, de a XX. sz. során kezdett
terjedni semlegesnem? használata is. Ma már mindkét verzió elfogadott, de csak Oroszországban, mert - a
vicc szerint - a magyarországi orosztanár küzd mint a dzsungelharcos a semlegesnem? használat ellen.
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A multirabszolga

by maxval bircaman - hétf?, január 24, 2022

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

Kelet-Európában ritka a multirabszolga, éppen ezért nevetséges a kevés ilyen ember.

A kelet-európai ember alaphozzáállása az ellenkez? véglet: még akkor is kritizál, amikor ez teljesen
alaptalan. 

Bulgáriában van egy honlap, ahol anoním módon lehet megosztani infókat munkahelyekr?l. Eleinte még
komolyan is vettem a honlap infóit, de aztán szembesültem azzal, hogy minden cégr?l az olvasható, hogy
az a világ legrosszabb munkahelye, télen túl hideg van, nyáron túl meleg, az irodai eszközök 20-évesek, a
székek szétesnek a dolgozók alatt, a f?nökök mind idióták, s már majdnem mindenki felmondott, aki
pedig még nem, az a hét végéig megteszi ezt.

A gond az, hogy egyes munkahelyeken dolgoztam magam is, s tudom, az infók nagy része marhaság.
Párszor ezt meg is osztottam, de ennek eredménye csak az lett, hogy meg lett állapítva: én az adott cég 
fizetett bértrollja vagyok, ezért "védem" a céget.

Amikor egy id?ben Epson-ügyfélszolga voltam, még miel?tt jelentkeztem volna az állásra, megkérdeztem
egy cseh ismer?st, aki dolgozott már ott, hogy milyen a munkahely. Több percnyi panaszáradatot kaptam:
minden borzasztó, plusz az Epson összes terméke min?síthetetlen szar, s csoda, hogy a cég még nem
omlott össze. Aztán amikor mégis elmentem dolgozni oda, meglep?dve tapasztaltam, a viszonyok teljesen
átlagosak, s az Epson termékei tök ugyanolyan jók, mint konkurrencia - Canon, HP, Lexmark, stb. -
termékei.

Amikor meg Nokia-ügyfélszolga voltam, s vettem magamnak egy Nokia.telefont, több kolléga is rám
támadott "te képes voltál erre a szarra pénzt kiadni? a Nokia a legrosszabb márka, ezt tudnod kellene!".
Csak azzal tudtam hitelemet visszaállítani, hogy elmondtam, megnéztem a bels? rendszerben, melyik
típusra van a legkevesebb panasz, így választottam készüléket.
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Szóval az átlag kelet-európai magatartás a saját munkahely szidása.

Ezen a háttéren az ellenkez? véglet kifejezetten röhejes. 

Volt egy kollégám, aki teljesen komolyan vette a hivatalos utasításokat, s azokat mély beleéléssel adta
vissza, ilyen "nagyon fontos ezt betartani" stílusban. El?ször azt hittem, viccel. Még f?nökök se szoktak
így beszélni jellemz?en.

Egy másik kolléga az egyik kólcenterben hétvégeken tanult, a hivatalos anyagokat. Kérdésre, hogy ez
mire jó, azt mondta, így sikeresebb lesz. Felvétesemre, hogy a siker nem fog hozni neki semmit, hacsak
nem élvezi hülyeségek tanulását, hollywoodi stílusban kezdett beszélni. Az ugyanis csak hollywoodi
filmekben van, hogy a dolgozó szorgalmas, felfigyelnek rá, majd megemelik a bérét.

De talán egy harmadik eset volt a legviccesebb, ez a Coca-Colánál zajlott le. A kollégan? annyira
beleélre magát az egészbe, hogy nem volt hajlandó más cég üdít?jét meginni. S id?nként elmés képeket
és idézeteket tett fel Facebook-profiljára dicsérve a céget.

Byung-Chul Han A kiégés társadalma cím? m?ve jól leírja ezt a jelenséget: nincs rossszabb
kizsákmányolás, mint az önkéntes kizsákmányolás, mely során az egyén még büszke is magára: ? sokat
dolgozik. Mintha a sok munka dics?ség lenne. Érdekes módon ebben a marxizmus és a liberalizmus tök
ugyanazt a hamis dics?ítést adja a munkának, ami a Szovjetunióban a sztahanovista volt, aki folyton
túlteljesít, az nyugaton - és különösen az amerikai kultúrában - a "hard working man". Hogy ne legyek
?szintétlen, hozzáteszem a marxizmus ideálja a munka megszüntetése, viszont eddig a szakaszig sose egy
marxista társadalom se jutott el, azaz a létez? marxizmus ideálja sose a munkamentesség volt, hanem a
sztahanovista etika. 

A premodern világban a munka mindigis kényszernek számított, sose öncélnak. Azért dolgozunk, mert
szükségünk van munkánk gyümölcsére, semmilyen más ok nincs. S a leginkább tiszteletre méltó tagja a
társadalomnak a szerzetes, aki adományokból él, nem dolgozik, egész idejét Isten tölti ki.
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A munkavállaló alávetettség

by maxval bircaman - csütörtök, május 26, 2022

https://bircahang.org/a-munkavallalo-alavetettseg/

A szenegáli focista ügyén keresztül ismét felvet?dött a munkavállalói alávetettség kérdése. S még
Schiffer se jut el a probléma gyökeréig, pedig cikke egyébként jó. Schiffer szempontja - a polgári jog és a
profithoz való jog ütközése - érvényes szempont, de ez csak a kérdés egyik oldala.

Azt hiszem, nyilvánvaló, hogy ütközik itt két jogelv. Nyilvánvaló az is, hogy ütközés esetén két jog
egyike se lehet teljes, hiszen kompromisszum szükséges köztük. 

A mukáltató nem követelheti meg, hogy dolgozója feladja teljes személyiségét, ennek neve ugyanis
rabszolgaság, amit a modern polgári jog még önkéntesség esetében is tilt: nem vehetek meg más embert,
akkor se, ha az önként és teljes öntudatában el akarja adni magát, az ilyen szerz?dés semmis.

Viszont nyilván a dolgozó se élheti ki korlátlanul polgári jogait. S nem csak nyilvánvaló esetekben,
amikor ez közvetlenül sérti a munkáltató érdekeit. Másfél évig az Epson Ügyfélszolgálat alkalmazottja
voltam - eléggé visszás lett volna, ha ez id?ben arról posztolok a FB-on szabadid?mben, hogy a HP és a
Canon termékei sokkal jobbak, mint az Epsoné. Nyilván a cég joggal elvárta t?lem, hogy még munkaid?n
kívül se terjesszem esetleges negatív véleményemet a cég termékeir?l.

De lássunk egy nem közvetlen esetet. A dolgozó nem sért semmilyen közvetlen munkáltatói érdeket,
hanem egyszer?en csak van egy olyan szokása, véleménye, hite, mely a közvélemény szerint negatív. Pl.
egy extrém példa: azt hirdeti, hogy a pedofília a világ legtermészetesebb dolga, ezért dekriminizálni kell a
szexet kiskorúak és feln?ttek, mondjuk a beleegyezési korhatárt le kell venni 6 éves korra. Mindez nem
ütközik semmilyen jogszabályba, azaz a jog szemszögéb?l az illet? semmi negatívat nem követ el.
Viszont mai általános közvélekedés, hogy a pedofília rossz dolog, így bármilyen propagálása is
erkölcsileg elítélend?.

El?bb-utóbb felvet?dik a cég felé: miért t?r meg ilyen embereket? A cég pedig elvárja: a dolgozója ne
hirdessen nyíltan ilyen nézeteket, mert ezzel rombolja a cég hírnevét. 
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Mi itt tehát a meghatározó elem? A társadalom mindenkori íratlan elvárása, a közvélekedés arról mi jó és
mi rossz.

Mi a teend?? Nem megengedni, hogy a közvélekedés olyan legyen, mely megába foglal számunkra
elfogadthatatlan elemeket.

Az utólagos harc, hogy "de igen, lehessen Gueye homofób!" már kései reakció, tüneti kezelés. A valódi
harvnak ott kell lennie, hogy "miért lenne probléma homofóbnak lenni?".

A mai konzervatív tábor vesztésre áll, s ennek oka önhibája, hiszen nem mer nyíltan beszélni, nem meri
magát felvállalni, hanem pl. "igen, a homofóbia rossz és elítékend?, de ez nem homofóbia" típusú
reakciókat hangoztat, ami már az ellenfél igazának elismerése. Az egyenes válasz közben: a homofóbia
egy teljesen becsületes, koherens, tiszteletreméltó álláspont, ezért semmi ok megkövetelni a közerkölcs
nevében a t?le való tartózkodást, s még kevésbé elítélését.
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A mítosz fejl?dik

by maxval bircaman - kedd, március 22, 2022

https://bircahang.org/a-mitosz-fejlodik/

A holodomor mítosz alapja valós történelmi esemény. Minden hazug mítosz alapja valami valós
esemény. (S persze a nem hazug mítoszok esetében is ez a helyzet.)

A holodomor mítosz eredeti és valós alapja az 1932-1933. évi szovjet éhínség, melyben a becslések
szerint 2-9 millió embert halt meg. Az 1932-1933. évi szovjet éhínség területi kiterjedése: a mai
Oroszország déli része egészen Nyugat-Szibériáig, a mai Kazahsztán északnyugati része, a mai Belarusz
délkeleti része, s a mai Ukrajna keleti és középs? része (a mai Ukrajna nyugati részének nyugati fele
akkor még nem volt szovjet).

Az összes szovjet áldozat kb. fele történt ukrán területen, tehát az ukrajnai halálozás száma 1-4,5 millió
közti.

A 90-es években megalakult ukrán állam jó eszközt talált ebben a nemzetépítés feladatához. El?ször
fantasztikus számok lettek kitalálva: egy id?ben már 10 millió ukrajnai áldozatról beszéltek. Jelenleg az
ukrán hivatalos szám 7 millió Ukrajnában és még 3 millió ukrán más szovjet köztársaságokban. Még az
ukránokkal szimpatizáló semleges kutatók se fogadják ezt el, inkább 3-3,5 milliós számról beszélnek
Ukrajnában.

Az esemény elnevezése különösen aljas. A cél a holokauszthoz való társítás volt természetesen.
Egyébként a két szó teljesen más eredet?: a holokausztban a "holo" rész a görög ???? (holosz) szóból
van, melynek jelentése "teljes", lásd "holisztikus", míg a holodomor szóban a "holod" rész a ?????
(holod) ukrán szóból van, melynek jelentése "éhség".

Az éhség okai:

az eleve rossz termés,
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a gazdasági világválság,
a szovjet mez?gazdaság kollektivizálása,
a szovjet mez?gazdasági export drasztikus megnövelése,
a termel?k extrém megadóztatása (volt ahol a megtermelt gabona 100 %-át elvette az állam, még
vetésre se maradt mag),
a bels? szovjet útlevélrendszer (a 60-as évekig a Szovjetunióban a falusi lakosság csak külön
engedéllyel utazhatott be a városokba).

Ami biztos: semmilyen etnikai szempont nem játszott szerepet, s?t a legnagyobb mérték? éhínség éppen
Kelet-Ukrajnában volt, ahol a lakosság zöme orosz.

A fenti valós adatokból lett fabrikálva az ukránok elleni népirtás legendája. Egyrészt, az ukrán nép az
egész szovjet id?szak alatt kiemelt népnek számított, tele volt a szovjet vezetés ukránokkal. Másrészt,
soha semmi nyoma nem volt bármilyen ukránellenes politikának a Szovjetunióban. S még valami: még a
sztálini bürokrácia se lett volna képes az ukránokat kiemelni az oroszok közül, s csak az el?bbieket
megölni.

A legenda legfrissebb verziója: a mai kelet-ukrajnai orosz lakosság eredete az, hogy az oroszok (immár
"oroszok", nem szovjetek) kiirtották az ukránokat, majd helyükre oroszokat telepítettek be.
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A m?vész hozzáállása

by maxval bircaman - csütörtök, február 03, 2022

https://bircahang.org/a-muvesz-hozzaallasa/

A m?vész az embertömeg felett van. Másképp nem is lehetséges.

A három jellemz? kimenete ennek az öndestrukció, a kihasználás, a beolvadás.

Az öndestruktív m?vész azt érzi, szakadék van közte és a társadalom között. ? nagyon fent van, az
emberek meg nagyon lent. Megoldás nincs, tehát jön az alkohol, a drog, majd az öngyilkosság.

A kihasználó m?vész ugyanerre a következtetésre jut, de a megoldás egészen más: ha már ennyire fent
vagyunk, mindenki más meg ennyire lent, akkor a sok hülyét meg kell fosztani pénzét?l. 

A beolvadó m?vész is látja a hatalmas szakadékot, de ? azt szeretné, ha a tömeg része lehetne, anélkül,
hogy elvesztené ezzel a madárperspektíváját. Sajnos ritkán m?ködik ez, a legtöbbször az eredmény a
m?vész tehetségének elvesztése.
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A nagy ?

by maxval bircaman - szombat, március 19, 2022

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

Kényszer? reklám áldozatakánt szembesültem: elindult Bulgáriában is a Magyarországon A Nagy ?
címmel futó, eredetileg amerikai licenzm?sor.

Már a magyar verzióból is csak el?zeteseket láttam, az is teljesen abszurdnak t?nt, de a balkáni verzió
még nagyobb szájtátást vált ki az emberb?l.

Természetesen minden tv-m?sor rendezett. Még a m?veltségi vetélked? is, bár ott a rendezettség kimerül
a vetélked?résztvev? kiválasztásában, a díszletben és a kényszeredett tapsban. Én magam is voltam a
LÖIM forgatásán Budapesten 2004-ben, s ott ezt személyesen is láttam: volt rendez?i el?készítés, majd a
kamera látószögén kívül id?nként megjelent egy TAPS! felirat, ekkor kellett tapsolni. 

A m?sor végén én pl. direkt nem tapsoltam - a felirat ellenére -, a m?sorvzet? Vágó István arcán láttam is
a torz arckifejezést emiatt, de Vágó azért profin viselkedett, velem is kezet fogott, ahogy a többi 9
játékossal is. Csak aztán az adás sugárzásakor ki lettem vágva ahogy nem tapsolok, s csak abban a
részben maradtam benne, ahol éppen viszonzom Vágó kinyújtott kezét.

Szóval a vetélked?ben mondjuk olyan 10:90 a rendezettség:spontaneitás arány. Hiszen a kérdéseket nem
tudja a versenyz? el?re, s csak magára van utalva, márpedig a m?sor értelme éppen ez: az, hogy a
versenyz? milyen jól vagy milyen rosszul tudja a dolgát.

A bolgár Az agglegény (??????? - ez a bolgár verzió neve, ez egyébként az eredeti amerikai cím
szószerinti fordítása) esetében az arány fordított lehet: 90 a megrendezett, 10 a spontán elem. El?ször is
az agglegény úgy néz ki, mint egy unatkozó amerikai milliomos és egy XIX. századi francia nemes
keveréke, ok nélkül csokornyakkend?t hord, s er?sen homokos kinézete van. Lehet, hogy ténylegesen is
homokos, ez jó csattanó lehetne végülis: minden el?tte vonagló csajt visszautasít, majd szerelmet vall a
biztonsági ?rnek.
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A csajok pedig egyenruhába vannak öltözve: mindenkin mély kivágású báli ruha van, s mindenki
egyformán mosolyog és beszél. 

Els? gondolatom: ez egy paródia arról hogyan képzeli a férfi-n? emberi ismerkedést egy földönkívüli. De
nem, sajnos nem paródia, tényleg komolyan gondolják.

A csajok stílusa kifejezetten idegesít?: kb. a "hogyan tetessük magunkat buta libának" stílust adják. Ha
velem egy n? így kezdene beszélni, 5 perc után menekülnék a helyszínr?l, az biztos.

Egyébként utánanéztem a m?sor nemzetközi történetének: kiderült, a m?sorban "egymásra talált" párok
kb. 95 %-ából vagy soha nem lett pár, vagy a kapcsolat pár hét alatt szétesett.

Tulajdonképpen csak egy dolgot nem értek: hogyan volt képes ez a m?sor a fél világon sikeres lenni. 
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A nagyhatalom nem beszél külföldiül

by maxval bircaman - csütörtök, július 14, 2022

https://bircahang.org/a-nagyhatalom-nem-beszel-kulfoldiul/

A modern nagyhatalmiság furcsa jele, hogy a nagyhatalom emberei nem tudnak idegen nyelveket.

Nagyjából a II. vh. óta van ez így. A XVII. sz. közepe és a II. vh. között - azaz 300 éven keresztül - a 
francia volt a diplomácia nyelve, s mindenki természetesnek tartotta, hogy ismerni kell. Teljesen
függetlenül attól, mi a francia állam hatalmi pozíciója.

Oroszországban pl. egészen 1917-ig az elit sokszor egymás között is inkább franciául beszélt, nem
oroszul. A francia nem ismerete valamilyen szinten pedig kizáró oknak számított, hogy egy orosz
legalábbis értelmiséginek, m?veltnek számítson. Mindez annak ellenére, hogy a német nyelv lett volna a
logikusabb megoldás, hiszen a XVII. századtól jelent?s német betelepülés volt Oroszországba. A II. vh.
el?tti utolsó népszámláláson még a lakosság 1 %-a német volt, alapvet?en három területen: a Fekete-
tenger partvidéke, a Volga-vidék, s a Balti-tenger partvidéke.

Az oroszországi németek mindig az elithez tartoztak egyébként, minden korszakban. A legnagyobb orosz
cég, a Gazprom vezet?jét úgy hívják, hogy Miller - s a közhiedelemmel ellentétben nem zsidó, hanem
balti német. De més területen is, a korábbi orosz pátriárka születési vezetékneve Rüdiger volt. (Egyébként
a mostan pátriárka, Kirill se orosz, hanem mordva.)

De mégse, a német helyett a francia jött divatba.

Amikor Sztálin alatt a Szovjetunió szuperhatalom lett, minden megváltozott. Nem tiltották ugyan az
idegen nyelveket, de rossz szemmel néztek immár arra, aki tud idegen nyelven. Mindegy milyen nyelven.
Örök emlékem a 80-as évek Kubájából, hogy az ottani szovjet kiküldöttek - akik egy id?ben kb, 20-25
ezren voltak - kb. 99 %-a egy szót se tudott spanyolul, akár hosszú éves tartózkodás után se. Olyan
szinten, hogy a gyerekek se tanultak meg spanyolul, pedig hát gyerekkorban könny? a nyelvtanulás. A
szovjet emberek teljesen be voltak zárkózva a saját közösségeikbe, s hiába volt hivatalosan baráti a kubai
nép, a hatóság rossz szemmel nézett a szovjet-kubai magánkapcsolatokra.
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Egy példa a nemtudásra. A kubai "Pet?fi", azaz a nemzeti költ? neve José Martí - ismertem Kubában él?
szovjeteket, akik a nevét "zsoze" alakban ejtették, annyira nem volt fogalmuk a nyelvr?l (a helyes ejtés
egyébként "hosze"). Mert az egy dolog, hogy a magyar szappanopera-néz? a Josét "joze" vagy "hoze"
alakban ejti, a Miguelt meg "miguel" alakban, hiszen nem ott élnek, nem kötelesek tudni, de az, hogy
valaki évekig spanyol nyelv? országban él és még a nevek ejtését se tudja az már bizarr.

Oroszország kijött ebb?l a szörny? divatból a 90-es években, ma már az átlag orosz
pozitívumnak tekinti az idegen nyelvtudást.

Nagy meglepetés volt számomta ugyanezt az amerikaiaknál tapasztalni. Egyrészt szinte senki nem
beszél idegen nyelvet, másrészt aki beszél, arra rossz szemmel néznek. Egyetlen elfogadható ok a
nyelvtudásra, ha valaki x származású, s tudja x nyelvet.
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A nemek viszálya

by maxval bircaman - szerda, január 12, 2022

https://bircahang.org/a-nemek-viszalya/

Ellentétben a t?ke és munka viszonyával, ahol képtelenség a béke, csak t?zszünet lehetséges, a nemek
viszonya egyszerre ellentét és együttm?ködés.

A legújabb kor el?tt a probléma nem létezett, a n? alárendelt volt, szinte sose volt képes saját akaratát
érvényre juttatni, s?t kimondani se azt. Amióta azonban társadalmi egyenl?ség van, mindenki szembesül
ezzel a kérdéssel.

A kérdés nem a szexhez való viszony, az ugyanis a XX. sz. 80-as évei óta teljesen szabad (lehet, hogy
már kicsit korábban is az volt, de arról nyilván nem lehet személyes tapasztalatom). Ma már a szexhez
való hozzájárulás nem jelent partnerségi elkötelez?dést. Korábban csak férfiak vallották be, hogy azért
szexeltek, mert éppen ahhoz volt kedvük, de semmi mást nem akarnak, a 80-as évekt?l a n?k is simán így
viselkednek. Most már egy férfi se hiheti, hogy egy n? immár a hatalma alatt van, csak mert az
szexuálisan odaadta magát neki, simán lehet, hogy a n? már másnap kirúgja ?t.

Ami azonban engem érdekel az nem ez, nem a szexhez való viszony, hanem maga a valódi partneri
kapcsolathoz való viszony.

A liberalizmus romboló hatása, hogy piaci elem került a szerelmi viszonyba. Mindkét fél igyekszik magát
felemelni, a másikat meg lenyomni egy sajátos érzelmi alkuban. A feltételezés ugyanis az, hogy ha túl
nagy vonzódást mutatok ki, akkor a másik ezzel vissza fog élni, így kicsit vissza kell fogni magamat. Így
senki se ?szinte. Lassan a felek elhiszik a látszatot, s a viszony ténylegesen megromlik.

A n? úgy tesz, mintha lenne sok más lehet?sége is a szerelmén kívül, ezzel próbálva saját "értékét"
emelni, arra számítva, a szerelme erre úgy fog reagálni, hogy még hevesebben "udvarol", az viszont
esetleg arra jut, ez az egész kapcsolat komolytalan.
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A megoldás persze csakis az ?szinteség lehet. Amit azonban csak fokozatosan lehet érvényesíteni, így ez
pokoli nehéz feladat. A legtöbb esetben sose sikerül. S a jellemz?: egyetlen hibás lépéssel minden
lerombolható. Ami viszont er?síti a polgári társadalmat, annak b?nös, rothadt erkölcsét. Pedig csakis
ezzel tudatosan szembemenve lehet eredményt elérni: akkor is ?szintének kell lenni, ha erre semmi ok.

Az én saját esetem érdektelen, mert szokatlan. Múzsámmal kezdetben szimplán haverok voltuk,
semmilyen romantikus elemmel, s amikor lett szerelmi viszonyunk, már túl jól ismertük egymást ahhoz,
hogy sikeresek lehessünk ezekben a nevetséges játékokban, így ezeket szinte alig alkalmaztuk. De még
így is akadtak esetek, szerencsére ritkán. Mivel liberális rendben, legalábbis liberális befolyás alatti
rendben éltünk mindig, nem voltunk képesek hatása alól teljesen kivonni magunkat.

Egy esettanulmány, igaz történet teljes egészében. 1986 nyarán történt. Elmentünk egy buliba. Volt ott
elég sok ember, 30 felett. Számomra teljesen ismeretlen vendég volt egy magyar srác, s mivel minden
más jelenlév? közül egyedül én beszéltem magyarul, hát természetesen adódott, hogy az emberke leült
mellém, majd velem beszélgetett hosszasan. 

A másik oldalamon persze a múzsám ült. Aki akkor kb. semmit se értett magyarul. Így nyilván másokkal
is beszélt, meg táncolt, stb. - ? kiváló táncos (kislány korában balett-táncos is volt, klasszikus balettben),
én meg a tánctehetség teljes hiányában szenvedek, szóval már a legelején tisztáztuk, hogy 
mell?zni fogjuk kapcsolatunk során a táncolást. 

Aztán egy pillanatban észleltem, a múzsám elt?nt. Nézem, sehol nincs, nem ül máshol, nem táncol.
Gondoltam, vécére ment, de 10 perc után se jelent meg. 

Akkoriban a rejtélyesen elt?n? ember a bulikon azt jelentette: az illet? elment szexelni valakivel a
helyszínen egy intimebb helyre. Persze tudtam, a konkrét eset nem ez, hiszen túl jól ismertem már, dehát
az ember sose tudja kizárni agyából azért a hátsó gondolatokat. 

Szóval elindultam a helyszínt végignézni, elég nagy lakás volt, 5-6 szobával, hatalmas terasszal
(eredetileg éppen itt volt a buli, a nagy teraszon, a "nagy" szó szerint értend?, kb. 120 négyzetméter), sok
mellékhelyiséggel. Az egyik folyosón szembe is jött egy srác, aki rám nézve rögtön meg is kérdezte "?t
keresed? ott van, a második szoba jobbra". 
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Be is nyitottam, ott 4 embert találtam, köztük a múzsámat, amit nyugtatgatnak egy síró 5. embert,
valamilyen szerelmi bánatban szenved? csajt.

Rátaláltam tehát az ideális megoldásra, megérzésb?l. Mi lett volna ugyanis az alternatíva:

azonnal utána menni - eredmény: "te ennyire nem bízol meg bennem?",
egy?ltalán nem menni utána - eredmény: "ennyire nem érdekel, hogy mi van velem?".

S ez persze egy könny? eset volt. Nekem - mint már mondtam - nem is voltak igazán nehéz eseteim. De
ez az én személyes szerencsém.

_______________________________________________
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A nomádokat mindig legy?zik

by maxval bircaman - hétf?, május 16, 2022

https://bircahang.org/a-nomadokat-mindig-legyozik/

Van egy film - nem is rossz, csak er?sen elfogult - az obi-ugorok elleni szovjet repressziókról.

https://www.youtube.com/watch?v=1z0kut8TBhk 

Mégcsak nem is hazudik a film, mert az elmondottak tényleg megtörténtek. Csak éppen az egész
kontextus hamis.

Az alaphelyzet: adott egy 0,5-1,5 millió km2 közti terület? régió (attól függ hol húzzuk meg a határait: ha
csak a szigorúan obi-ugor törzsterületet, akkor "csak" 0,5 millió km2). Ez 5-15 magyarszágnyi terület. 

Saját államuk sose volt, az els? államalakulat mongol vazallus állam volt, majd a mongol uralom lassú
visszaszorítása során a terület orosz lett a XV-XVI. sz. között.

A terület meghódítása ugyanúgy ment, ahogy kés?bb az USA terjeszkedése az eredeti keleti 13 államtól
egészen a Csendes-óceánig. Itt az irány nyugati-keleti volt, s kevésbé brutális, mint Amerikában: az orosz
hódítók nem ?zték el az embereket, nem létesítettek rezervátumokat, elegend? volt az orosz hatalom
elismerése és a rendszeres adófizetés, cserében egyenrangú orosz alattvaló lett mindenki.

Orosz betelepülés alig volt, ez csak a szovjet korban indult be, az ok: a terület alkalmasnak t?nt
büntet?táborok létrehozására, szóval pár százezer elítélt le lett telepítve ide. Ez el?tt a terület lakossága a
100 ezret se érte el, azaz a néps?r?ség 1 f?/km2 alatt volt, ekkor még a lakosság 20 %-a ?slakos obi-ugor
volt.
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Az igazi népességrobbanás oka a terület hirtelen lett gazdagsága. Itt lett feltárva a szovjet olajkincs
legnagyobb lel?helye a XX. sz. 70-es éveiben. Ma is Oroszország olajának több mint fele innen
származik. De a földgáz jelent?s aránya is innen van. Az olajipar hatalmas fejl?dést hozott, ma
Oroszország 85 régiójából ez a 2. leggazdagabb régió. Ennek hatására hatalmas migráció indult be, ma
már az összlakosság 1,5 millió f?, de ebb?l az ?slakos már csak 2 %.

A sors, mint az indiánoké az USA-ban, csak itt kicsit enyhébb módon, s több maradt mag a
bennszülöttekb?l. Lehet persze ezt tragédiaként nézni, de figyelembe kell venni: ez a bennszülöttek és
fejlettebb népek örök harca, nomádok és letelepedettek küzdelme, ?srégi sztori, s mindig a fejlettebbek
nyernek. A kérdés nem az, hogy vesztenek-e az ?slakosok, mert mindig vesztenek, a kérdés csak az, ki
bánik kegyesebben a vesztesekkel. Eleve b?n-e meghódítani egy államtalan népet, meg más nép területét
elfoglalni? Ha igen, akkor az egész világ b?nös. Azaz ez értelmetlen állítás. Az oroszok nem tettek
rosszabbat, mint minden más terjeszked? nép, s?t az oroszok által leigázottak sorsa jobb ma, mint a
hasonló eseteké máshol.

Hatalmas csúsztatás az egészet úgy felfogni, mint valamiféle kivételes szovjet komcsi gaztettet.

a terület a szovjet kor után visszakapta eredeti nevét: Jugria - ez Jugria legnagyobb városában,
Szurgutban az Ob folyón átível? híd 

https://www.youtube.com/watch?v=vEs0Hmr4-p0 
manysi nyelv - a magyarok els?sorban a számokon szoktak meglep?dni 
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A nyelvi abnormalitás világa

by maxval bircaman - csütörtök, február 24, 2022

https://bircahang.org/a-nyelvi-abnormalitas-vilaga/

A liberalizmus anyanyelve az angol. Nem csak ma, hagyományosan is az, persze kezdetben a franciával
együtt.

A franciáról nem szeretnék írni, mert nem szeretek olyan dolgokról írni, melyekr?l sekélyesek az
ismereteim.

Az angolt viszont jól ismerem. Az angol szinte teljesen elvesztette a nyelvtani nemet az id?k során. 

A modern angolban szinte csak a természetes nemek esetében van nyelvtani nem, minden más semleges
nem, pontosabban nem nélküli. (A pontosság kedvéért: a modern választékos stílusú angolban van ennél
több is, pl. a hajókat hagyományosan n?nem?eknek veszik.)

A genderizmus megjelenésével megjött azonban a probléma:

miért van a hímnem els?bbsége a n?nem felett, lásd ha nem tudható mi a konkrét nem, akkor
hímnemet használ az angol,
mi van a magukat se nem férfinek, se nem n?nek meghatározókkal, ?ket miért kényszerítik
választásra a hím- és a n?nem között.

Szóval meg kellett oldani a "he" (hímnem? "?") és a "she" (n?nem? "?") "problémáját", s persze ezek
ragozott alakjait is, lásd tárgyeset him/her, birtokos névmás his/her és his/hers, valamint a visszaható
névmás himself/herself.

A megoldás a "they" ("?k") egyesszámú használatának bevezetése lett, pontosabban újrafelfedezése,
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mert ez az alak létezett az óangolban. Így lett they, them, their, theirs, themselves vagy themself - ez
utóbbi kivételével ez egyezik a többesszámú "they" változattal.

Már a helyzet oda ment, hogy az amerikai, brit médiákban többségi lett az egyesszámú "they", a beszélt
nyelvr?l viszont nincs statisztika, gondolom, ezt nem szabad kutatni se.

Az angol hülyeséget legh?ebben követni akaró németek sajnos nem tudtak máig felzárkózni, a német
nyelv logikájától teljesen idegen ugyanis az abszurd szótologatás politikai alapon.

A szláv nyelvek persze teljesen reménytelenek progresszív szemmel. Még a helyi ultraprogresszívista
lények se gondolják komolyan, hogy új szavakat kellene kitalálni politikai alapon. Pedig pl. az orosz
sokkal "problémásabb" az angolnál, nemcsak nemi alapú névmások vannak, hanem az összes melléknév
is ilyen, s?t a múlt idej? igeragozásban is kötelez? a nyelvtani nem. 

Tehát a világ harmadik legelterjedtebb nyelve (anyanyelvként második, használt nyelvként harmadik), a 
spanyol fontos célja lett a gender- és homoklobbinak. Az USA-ban a lakosság 12-13 %-a spanyol
anyelv?, ez is fontos szempont.

A spanyolban a kérdés azonban sokkal nehezebb, mint az angolban. Sokkal több a nemfügg? alak
ugyanis, bár csak a névmásoknál:

"?" - egyes számú harmadik személy? személyes névmás: él és ella,
"mi" - többes számú els? személy? személyes névmás: nosotros és nosotras,
"ti" - többes számú második személy? személyes névmás: vosotros és vosotras (ezek csak az
európai spanyolban létez? alakok),
"?k" - többes számú harmadik személy? személyes névmás: ellos és ellas,
"?t" - egyes számú harmadik személy? tárgyas névmás: le/lo és la (a "le" alak csak az európai
spanyolban használatos),
"?ket" - többes számú harmadik személy? tárgyas névmás: los és las,
az összes birtokos névmás: ezeket nem részletezném.

F?tt tehát a spanyol genderlobbi feje. Aztán döntöttek, ez egyszerre túl nagy csata lesz, bontsuk hát
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részekre! S kezdtek csak a harmadik személy? személyes névmásokkal:

legyen tehát az él és ella mellett egy "gender-inkluzív" elle is,
s többes számban ugyanez: elles.

Kis zavar: az "elle" szó már létezett a spanyolban, ez az "ll" bet? neve. Szóval már ez önmagában
komikus színt adott az egésznek. (Ahogy a magyarban, a spanyolban is léteznek kett?s bet?k, ezek: ch, ll,
rr.)

Aztán nem m?ködött semmi, senki se kezdte használni a két új alakot, se írásban, se szóban. A homok- és
genderlobbi támogatói is ódzkodtak ett?l. Mára a szó visszaszorult teljesen marginális körök bels?
tolvajnyelvébe.

_______________________________________________
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A nyelvtanulás holtpontja

by maxval bircaman - vasárnap, március 13, 2022

https://bircahang.org/a-nyelvtanulas-holtpontja/

Az autóvezetésb?l ismert szabályosság: a legveszélyesebb a középhaladó sof?rök. Aki ugyanis friss
sof?r, azaz kezd?, az fokozottan vigyáz. Aki pedig haladó, tapasztalt sof?r, az pedig könnyedén kiismeri a
veszélyeket, így azokat képes elhárítani.

A legrosszabb a kett? közti állapot: már nem kezd?, nem kell mindenre odafigyelnie, de még elegend?
tapasztalata sincs.

A nyelvtanulásban persze nincs rossz pont, közhely, hogy nyelvet rosszul is érdemes tudni. De ott is van
egy holtpont.

Annak idején Kubában az oda érkez?, spanyolul nem tudó külföldiek között figyeltem meg el?ször ezt. A
jellemz? helyzet: megjön a külföldi, beilleszkedik, s kb. 1 év elteltével már tud annyira spanyolul, hogy
képes legyen bármely hétköznapi dologról kommunikálni, megérti a híreket, a sajtót, a televíziót, a
dalszövegeket. (Gyerekek esetében ez fél év.) S elhiszi: ? perfekten tudja a nyelvet. Pedig ez valójában
csak egy B2-C1 közti magyar nyelvvizsgai szint. Aztán amikor kinyit egy könyvet vagy értelmiségi
eszmecserét hall, szembesül azzal: alig érti.

A jellemz? reakció ilyenkor: feladja az egészet. ?k maximalisták. Elkezdik azt hangoztatni magukról,
hogy nem beszélik a nyelvet. Kevesek viszont ilyenkor fejleszteni kezdik magukat. Ez a legnehezebb:
mert olyan szókincshez kell ilyenkor hozzáférni, melyet az anyanyelvi beszél?k is csak passzívan
használják.
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A nyugatban való hit vége

by maxval bircaman - csütörtök, január 27, 2022

https://bircahang.org/a-nyugatban-valo-hit-vege/

A Szerbia ellene amerikai agresszió 1999-ben volt az a pont, amikor végleg elvesztette számomra hitelét
a nyugat.

S nem is maga az agresszió ténye, hanem annak médiatálalása.

Ez volt ugyanis az els? háború, mely alatt az internetnek már jelent?s volt az elterjedtsége, ami azt
jelentette: az ember könnyedén hozzájutott sok forrásból infókhoz. 

Azt se lehet mondani, hogy mindez akkori széls?jobb nézeteim miatt volt (1995-1999 között
egyértelm?en MIÉP-szimpatizáns voltam), s?t pont ellenkez?leg: éppen ezzel egyid?ben szakítottam a
MIÉP-pel. Hogy miért szakítottam a MIÉP-pel: itt vázoltam röviden.

Addig - minden miépes szimpátiám ellenére - meg voltam gy?z?dve, a nyugati médiák nem hazudnak,
csak csúsztatnak, azaz nem olyanok, mint a régi rendszerben a szovjet médiák, melyek sokszor csak egy-
egy esemény értékelését adták közre, de magáról az eseményr?l mélyen hallgattak, ha az nem felelt meg
érdekeinek.

A korabeli orosz vicc ezt jól tükrözi:

- Honnan értesül a szovjet átlagember a világ történéseir?l?

- A TASSZ cáfolataiból.
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A szerbiai háborúban szembesültem azzal: a kellemetlen tényeket nem közli a nyugati sajtó, s ha mégis
kénytelen, akkor azt eldugja a lényegtelen eseményekr?l szóló hírek közé, az ellenséges oldal
nyilatkozatai helyett azokról szóló kommentárokat közül, "kellemetlen" képeket töröl, stb. Azaz egy az
egyben szovjet 70-es és 80-as évek.

Azóta ha nyugati f?sodrú - azaz liberális - médiában bármit látok, az alapállásom az, hogy ez csak buta
propaganda, s csak akkor hiszem el, ha meger?sítés van máshonnan is.

_______________________________________________
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A nyugati kisember szempontja

by maxval bircaman - vasárnap, október 09, 2022

https://bircahang.org/a-nyugati-kisember-szempontja/

Az USA-ban - azért USA, mert a legtöbb film az amerikai valóságot állítja bemutatni, ezért az a
legismertebb - egy átlagos kólcenter szer? munkahelyen egy nem vezet? beosztású alkalmazott nagyjáb?l
havi nettó 3 ezer dollárt keres. Ott ez a szellemi munka legalja, pl. egy átlag középiskolai tanár ennek a
másfelét keresi, egy fels?oktatásban dolgozó oktató meg a 2,5-szeresét.

Az EU legszegényebb országában, Bulgáriában ugyanez a munka átlag havi nettó 1 ezer dollárt
eredményez. S ezzel ez a szellemi munka fels? része, egy átlag középiskolai tanár nyugdíj el?tt, 3 évtized
munkaviszonnyal is kevesebbet keres. 

Az USA-ban a kólcenteres álma, hogy máshol kapjon munkát, mert szinte bármi más több pénzt jelent.
Bulgáriában meg az értelmiségi álma, hogy felvegyék egy kólcenterbe.

Nyugati kólcenteres kollégák mesélték, náluk a dolgozók 80-90 %-a részmunkaid?s diák, aki nem akar
fizikai munkát vállalni tanulmányai alatt.

Az ideális helyzet persze, amikor a nyugati kollégát kiküldik Bulgáriába pár hétre, nyugati fizetéssel,
hogy mondjuk tartson képzést, csináljon tapasztalatmegosztást.

Korábban Kelet-Európában sose járt angolok ámultan mondták, sose éltek még ilyen jól, mint Szófiában:
egész este ettek-ittak, s még így is csak annyit költöttek, mint otthon egy gyorsbüfében.

S a f? szám a sör: egy korsó sör otthoni árából öt korsó, fantasztikus!

Rosszkedv?en mentek haza Staffordshire-be, ahol az ember kénytelen számolni a pénzét a kocsmában,
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mert különben nem marad lakbérre. Minek mennek ezek a bolgárok Angliába, ahol drága a sör, s még az
id?járás is szar?!

_______________________________________________
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A parazitaság két alakja

by maxval bircaman - csütörtök, január 20, 2022

https://bircahang.org/a-parazitasag-ket-alakja/

A modern parazitizmus hagyományos alakja persze a t?kés, aki nem is vesz részt a vállalkozása
irányításában, csak bezsebeli a profitot. De most nem err?l, hanem a parazita kisemberr?l.

Hozzáteszem, itt a "parazita" nem értékítélet, csak ténymegállapítás. Az esetek dönt? többségében a
parazita nem is tudna nem az lenne, a rendszer egyszer?en bekényszerítette ?t ebbe a szerepbe.

A nyugati jóléti magállamok jelensége - bár egyre kisebb mértékben, mert a pénz fogyóban van -, hogy
emberek olyan mérték? segélyeket kapnak, melyekb?l simán megélnek. Pár éve szembesültem
Bulgáriában 5 hónapig nyaraló spanyol munkanélkülivel, aki elmondta, a segélyéb?l kiválóan képes
egész nyáron üdülni. 

De a jelenség másik oldala a periféria parazitája. A mai Kubában sajátos jelenség - s ez er?s kontrasztban
van az egyébként hivatalos kommunista ideológiájával -, hogy a semmit sem csináló, de közeli külföldi
rokonnal rendelkez? emberek sokal jobban élnek, mint a dolgozó emberek.

A rejtély megoldása: jelenleg Kubában az átlag havi nettó bér 11 ezer Ft körül van. A legtöbb külföldi
kubai pedig Floridában él, ahol ugyanez az összeg nagyjából 2 óra nettó bérnek felel meg a
legalacsonyabb kereset?ek között, ennyit lehet keresni betanított vagy szakképzetlen munkával, lásd
kertészeti segédmunka, épít?ipar, bolti eladó, hordár, stb., tipikus munkák, melyeket friss bevándorlók
végeznek. 

Közeli rokonnak - jellemz?en szül? - pedig ki ne utalná el 2 órai munkabérét segítségként, s?t akár
félnapi munkabérérét is havonta, ami már kemény 20 ezer Ft, ennyit Kubában csak jól fizetett emberek,
pl. orvosok és rend?rök keresnek.

Na most, ha a semmivel megkeresem egy orvos fizetését, akkor nyilván nem fogok elmenni dolgozni
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sehová, hogy keressek hozzá még egy keveset. Egyszer?en ez nem lenne racionális er?feszítés.

S Kuba nem az egyetlen eset. Afrikában a legszegényebb országokban ugyanez mindennapos jelenség.
S?t vannak ott Kubánál szegényebb országok is, ahol a kubai bérszint is álomnak t?nik. Nemrég mesélte
egy Mozambikban élt ismer?s: heti 40 órás munkaid?vel alkalmaztak egy kertészt a ház körül, 9 ezer
Ft/hó bérezéssel.

Latin-Amerika persze gazdagabb Afrikánál, ott csak Haiti van kubai szintén, minden más ország jóval
gazdagabb. Mexikóban pl. az átlagbér kelet-európai szint?, nagyjából a magyar szint körül van, ezt már
nem lehet sehogy se kompenzálni külföldön él? rokon adományával (hacsak az nem milliomos, de ez
azért nem a tipikus helyzet).

A legszegényebb - Kuba-szint? vagy annál is nyomorultabb - országokban tehát az életpálya 2-felé tud
ágazni:

kivándorlás magasabb bérezés? országba,
maradás otthon, várva a kivándorolt rokon utalására.

_______________________________________________
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A peches misszionáriusok

by maxval bircaman - hétf?, január 31, 2022

https://bircahang.org/a-peches-misszionariusok/

Pár napja írtam régi, ma már b?ven 60+ éves, bolgár ismer?sömr?l, aki 30-as évei kezdetén ortodoxból
újprotestáns (még pontosabban: pünkösdista) lett.

Bevezet?ként a bolgár vallási helyzet.

Bár Bulgária alapvet?en ortodox keresztény (a lakosság kb. 80 %-a), jelent?s muszlim kisebbséggel (a
lakosság kb. 15 %-a, ebb?l 14,3 % szunnita, 0,7 % siíta), vannak kisebb vallások is. Ez kb. 2 % katolikus
(ebb?l nagyjából 1,5 % latin rítusú, 0,5 % bizánci rítusú, magyar szóhasználattal "görögkatolikus"), s kb.
3 % protestáns.

A protestantizmus a kommunizmus bukása el?tt abszolút marginális volt, 1 % alatt. Azaz a mai protestáns
hívek zöme a 90-es évekt?l lett az, leginkább a kommunizmus bukása utáni els? évtizedben, amikor tele
volt az ország mindenféle külföldi újprotestáns misszonáriusokkal, de nem csak velük, hanem olyanokkal
is, melyekkel se a hagyományos, se az új protestánsok nem vállalnak közösséget (pl. jehovisták,
mormonok). 

Az ezredfordulóra nagyban lecsengett mindez, a csatlakozott bolgárok nagy része ki is lépett. Ma már
nincsenek látványos "evangelizációk". Maradtak egyes keménymagok. A legh?ebb új tagok a cigányok
egyébként. Eléggé sajátos: Bulgáriában az újprotestánsok között felül vannak reprezentálva a cigányok.

Egyébként vannak Bulgáriában hagyományos protestánsok is: baptisták, evangélikusok, metodisták,
reformátusok, de kevesebben vannak az újprotestánsoknál. Nekem egyszer akadt egy református bolgár
kollégám, ? mesélte, egész Bulgáriában összesen 2 ezren vannak - magyar szemmel vicces, hiszen
Magyarországon a reformátusok a második legnagyobb felekezet.

A sajátos helyzet miatt a bolgár hagyományos és új protestánsok együttm?ködnek. Magyar
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párhuzamnmal mintha a Hit Gyülekezete és a Református Egyház egymás szövetségesei lennének, s?t
egy közös társadalmi szervezetben lennének együtt tagok. De ez Bulgáriában normális, hiszen az
eltérések köztük jóval kisebbek, mint az eltérés bármelyikük és az ortodoxia között, plusz az
érdekvédelem másképp nem is m?ködhetne. Hiszen ezek mind kis, párezres, maximum 10-20 ezres
felekezetek.

Ebben az összprotestáns együttm?ködésben csak azok nem vesznek részt, akik saját hitelveik miatt
senkivel se szövetkeznek (pl. az adventisták), ill. azok, akik magukat keresztényeknek tekintik, de ezt a
többiek nem ismerik el (lásd jehovisták, mormonok).

A legnépszer?bbek a hagyományos protestánsok között a baptisták, az újak között a pünkösdisták, a
marginálisabb felekezetek között pedig természetesen a jehovisták. A jehovisták azok, akik a
kommunizmus alatt is aktívan m?ködtek (persze illegalitásban).

A legkellemetlenebb marginális csoportok - Egyesít? Egyház, mormonok, szcientológusok - mára teljesen
összeomlottak, ezeknek csak pár száz aktív tagjuk van.

De vissza a témára. A keresztény teológiai oktatás Bulgáriában a fentiek miatt természetesen ortodox
teológiát jelent. Ez annyira így van, hogy sokszor protestánsok is beiratkoznak az ortodox teológiára. Ma
már vannak protestáns iskolák is, de sokszor ezekben is ortodox tanárok vannak. A jellemz? az: ami eleve
közös, azt ortodoxok tanítják, s ami protestáns specifika, csak arra van saját ember - lásd
egyháztörténetet, patrisztikát, filozófiát, Biblia-történetet, egyházi nyelveket bárki taníthat, de pl.
apologetikát nem, mert ez utóbbi felekezetfügg?.

Szóval ismer?söm és eleve protestáns haverja az ortodox teológián voltak negyedéves hallgatók. Otthon
vannak éppen, s csengetnek. Két szép amerikai nagykamasz áll az ajtóban, öltönyben, az öltönyön
hátizsák - még el se kell olvasni a névtáblájukat, de már ebb?l tudható: megjöttek a mormon
misszionáriusok! El?adják a szabvány szövegüket, hogy valami fontosat akarnának megosztani Jézus
Krisztusról.

Persze a házigazdák azonal kapcsoltak mir?l van szó, de összenéztek: hadd jöjjenek be, vicces lesz.
Bejöttek, leültek, amerikai mosollyal elkezdték a szöveget. Hagyták is beszélni ?ket. Aztán jöttek a
házigazdák, minden mondatba belekötöttek. 
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Sajnos az egészre már nem emlékszem, pedig részletesen elmesélte nekem az ismer?s, de a
leglényegesebb 3 kérdés ez volt:

A mormon egyháztörténet szerint valamikor még az els? egyetemes zsinat el?tt az Egyház
elhagyta a hitét (általános aposztázia tana), s ezt állította vissza Isten megbízásából Joseph Smith
1830-ban.

A keresztkérdés itt szimplán megismételni 1 mondatot, amit maguk a misszionáriusok
mondtak, amikor egyházuk örök igazságáról érveltek "Péter vagy, erre a sziklára építem
egyházamat, s az alvilág kapui sem vesznek rajta er?t." (Máté 16:18.) - meg kell kérdezni,
ez a mondat igaz-e? Nemmel nyilván nem válaszolhatnak, de ha igennel válaszolnak,
akkor az csapda, hiszen nem lehet egyszerre igaz a hitehagyás és az "az alvilág kapui sem
vesznek rajta er?t" állítás, valamelyik mindenképpen nem igaz. A mormonok a
hagyományos protestáns megoldást se mondhatják itt - hogy nem volt teljes hitehagyás,
csak részleges -, hiszen ha nem volt, akkor minek kellett Joseph Smith új egyháza? A
protestáns verzió itt teljesen koherens, lásd Luther nem akart új egyházat, erre rá volt
kényszerülve, miután kizárták, eleve ? sose állította, hogy el?tte 1500 évig minden csak
hibás lett volna.

A mormon misszionáriusok még nem is tértek magukhoz, s jön a következ?: honnan tudható,
hogy a mai Egyházban (mármint a mormonban) nincs éppen teljes aposztázia? Hiszen ami
egyszer megtörtént - valamikor az II. és a III. sz. között - az ma is megeshet.

Nyilván most már végképp nem jöhetnek az "az alvilág kapui sem vesznek rajta er?t"
szöveggel az el?z? kérdés után. A szabvány válaszuk az ima érv szokott lenni: "kérdezd
meg imában Istent, ? megmondja melyik az igaz egyház". Amire a viszontválasz: honnan
tudhatom, hogy Isten válaszolt, s nem a Sátán? Ami nem zárható ki, hiszen:
Ha ugyanis Isten azt válaszolta nekem, nem a mormonok az igaz egyház, akkor az nem
Isten válasza volt! Tipikus körkörös érvelés.
Azaz ha x, akkor Isten, de ha nem nem-x, akkor Sátán. Dehát akkor minek az egész ima,
ha annak eredménye irreleváns? Hiszen annak bizonyítéka, hogy Isten, egyedül az, hogy x
a válasz! Azaz egyetlen helyes válasz van, mégpedig x, de ez egy axióma ebben az
esetben, nincs mit kérdezni. Arról se kérdezzük Istent imában, hány fok egy sík térben lév?
derékszög, hiszen az definíciószer?en 90 fok.

Itt már kezd vörösödni a misszonáriusok feje. Ekkor eszmélnek rá, Provóban (ez Utah állam, ott
van a misszionárusi felkészító intézmény) nem volt túl jó a 3-hónapos tanfolyam, ráadásul csupa
olyat mondtak, ami csak protestánsokkal szemben m?ködhet. Most nem tudom mi a helyzet náluk,
de akkoriban jellemz? volt: a mormonok nem ismerték rendesen az ortodox és a katolikus tanítást,
így fel se voltak az ilyen ellenérvekre. Szépen bele is futottak zsákutcákba emiatt.

Lásd, amikor fölényesen megkérdezik, honnan van a Biblia, honnan tudhatjuk igazságát.
Egy protestáns erre nehezen tud koherens választ adni, de egy katolikus vagy ortodox igen,
így vége is az érvnek.

De jön az el?z? érv megismételve a szentírások kapcsán. A mormonok szerint azért kellett a
Mormon Könyve, mert a hitehagyott Egyház meghamisította a Bibliát, azt átírta, részeket meg
törölt - lásd Mormon Könyve, Nefi 1. levele, 24:26. -, viszont a Mormon Könyve tartalmazza az
eredeti tanítást, megmásítás és törlés nékül.
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Nos, fogadjuk ezt el, de hogyan lehetünk biztosak benne, hogy a Sátán nem töröltetett részeket a
Mormon Könyvéb?l is, nem másította azt meg. Isten ezt megakadályozta? De hogyan volt erre
képes, ha pedig képes volt rá, miért nem akadályozta ezt meg már a Biblia esetében is?

Aztán a két misszionárius gyorsan fel is állt, sietve elköszöntek, az egyik még sért?dötten vissza is szólt:
"azért jöttünk, hogy mi tanítsunk, s nem azért, hogy minket tanítsanak!".

_______________________________________________
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A perintaizmus tanítása

by maxval bircaman - csütörtök, június 16, 2022

https://bircahang.org/a-perintaizmus-tanitasa/

Mivel id?m véges, ráadásul ébrenléti id?m kb. 60 %-át kénytelen vagyok munkavégzésre pazarolni, sok
dolgot nem követek. Nagyjából 25 magyar médiát követek, ennek fel videó és hang, ez utóbbiak el?nye,
hogy munka közben is lehet ?ket hallgatni. De van sok dolog, ami kimarad.

De ilyenkor jönnek képbe olvasóim. Nagyjából van ezer darab stabil törzsolvasóm és még talán 5-ször
ennyi id?szakos olvasó. Persze ezek egy része azért olvas, mert nem ért velem egyet. De azért van egy
rendes h? egyetért? tábor is. Ennek a f? el?nye: az ilyenek egy része küld rendszeresen linkeket, hogy
"nézd meg ezt", meg "err?l mit gondolsz?", s "miért nem írsz err?l?".

Persze a legtöbb esetben nem írok ezekr?l, de igenis akad, hogy megteszem, ha érdemes. 

Most is ez történt. D. Tóth Kriszta ultraliberális onlájn n?magazinját pl. - bevallom - sose olvasom. De
most küldtek egy cikket onnan, s err?l írni kell.

Kedves "barátunk", Perintfalvi Rita adott interjút a lapnak. Vele máskor is foglalkoztunk már. Persze
megdöbbent?, hogy egy ilyen ember oktató lehet egy katolikus egyetemen, de ez csak a nyugat-európai
katolicizmus állapotát jelzi. Ez kb. olyan, mintha az állatvéd? egyesület tanfolyamot rendezne, s oda meg
lenne hívva el?adónak egy ember, aki az állatkínzás szépségeit ecsetelné.

Persze gyakorlatilag minden szó marhaság, így csak a fontosat emelném ki. Kiválasztottam a cikkben
szerepl? három legabszurdabb állítást.

Persze el?adja a f? álérvet:
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"A Biblia hét helyen beszél a homoszexualitásról, de egyrészt nem a mai, XXI. századi értelemben,
másrészt nem ítéli el az azonos nem?ek szerelmi alapon történ?, elkötelez?désre épül? viszonyát.
(...) A szövegeket úgy kell értelmezni, hogy abban benne legyen a kultúra és a nyelv ismerete is."

Nos, ezen az alapon minden egyes bibliai állítást figyelmen kívül lehet hagyni. Hiszen minden egy adott
környezetben, adott id?ben volt. Mivel most az id? és a hely is más, így minden leírt szöveg ma csak
egyfajta érdekesség, de nincs közvetlen jelent?sége. A végkövetkeztetés: nincs is semmilyen parancsolat
valójában, mely ma is igaz lenne.

"Még egy plusz spirituális terhet is ráhelyeznek az áldozatokra, ami miatt a fiatalok gy?lölni
fogják saját magukat, hiszen ezzel megváltozni nem fognak, csupán elfojtják a valódi és egyébként
természetes vágyaikat. Az egészséges vallásosság és az egészséges hit egy felszabadító dolog.
Jézus tanítása örömhír. Ez a legfontosabb üzenete: öröm az, hogy ha hív? ember vagy, szabadabb
ember leszel a hited által, mindennap önazonosabb leszel, mert az az út, ami Jézushoz vezet, az
önmagadhoz is vezet, a te valós énedhez. Szerintem a hit pont abból áll, hogy elfogadom magamat
olyannak, amilyen vagyok, mert tudom, hogy az Isten is úgy szeret, ahogy vagyok.”

Nos, olyan vallás nincs, mely azt állítaná, hogy önmagam feltétlen elfogadása a lényeg, nem létezik.

Ahogy olyan se, mely szeint minden rendben van az emberrel: élje csak ki vágyait, ösztöneit. Persze az
igaz, hogy a vágyakit, ösztönök elfojtása káros - csak éppen a kiélésük még károsabb. Vannak ugyanis jó,
semleges és rossz vágyak.

Jézus nem a valós énemet akarja megvalósítani, azt magamtól is meg tudom tenni, hanem a bennem rejl?
istenit akarja felszínre hozni. Ezért azt mondja: változz meg, hagyj fel a tévtanításokkal.

Minek is kellene vallás ahhoz, hogy valaki azt csinálja amit csak akar, szeresse magát, s fogadja el magát
olyannak amilyen? Ez hedonizmus, annak is radikális alakja.
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Perinta szerint tehát nem létezik b?n. De ha nincs b?n, akkor minek megváltás? Ha meg nem kell
megváltás, akkor eleve minek van Jézus és Biblia? Ez esetben Jézus valami habókos bolond, a Biblia meg
egy ókori mesekönyv. Lehet persze ebben hinni, de ez egyes ateisták hite.

A kereszténység korai szakaszában sok vita volt a b?n természete és a megváltás kapcsolatáról. Születtek
eretnek állítások is. Talán a legnépszer?bb az volt, hogy Jézus nem megváltó, hanem egyfajta
példamutató bölcs rabbi, morális tanító, aki egyszer?en tanácsokat adott az embereknek - mérsékelt
ateista körökben ez a tézis nagyon népszer? ma is. De olyan eretnekség sose volt, mely egyenesen
tagadta a b?n meglétét.

"A hivatalos katolikus tan azt mondja, hogy a homoszexualitás hajlam és nem b?n. Csak akkor
b?n, hogy ha megéled egy kapcsolatban vagy egy szexuális viszonyban. Tehát, ha van egy
hajlamod, de nem éled meg, akkor nincs semmi baj. Mindez persze sem pszichológiai, sem
spirituális szempontból nem egészséges. (...) Az egyházak kezében lelki hatalom van – ha pedig ezt
spirituális bántalmazásra használják, rossz úton járnak. Fontosabb lenne a hív?ket arra
megtanítani, hogyan szeressék magukat és egymást. Ez kellene, hogy legyen a vallás kulcsa."

Ilyen nézet egyébként létezik, csak nem a kereszténységben. Ez nagyjából a sátánizmus alapgondolata. A
modern sátánizmus f? alapelvei: 

az önmegtartóztatás rossz,
az erkölcs nem más, mint képmutató önámítás,
amit a kereszténység b?nnek nevez az nem más valójában mint a testi, lelki, érzelmi kielégülés
eszköze.

Szóval az a helyzet, hogy tévedtem, amikor Ritát eretneknek neveztem korábban. Eretnek ugyanis az, aki
egy vallás része, de annak egyes elemeit félreértelmezi. Rita viszont az alapokat is félreértelmezi,
gyakorlatilag nem érti a kereszténység alapjait se (vagy érti, de úgy tesz, mintha nem értené), azaz ? nem
eretnek, hanem egyszer?en nem keresztény.
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A perverz öreg nyálat csorgat

by maxval bircaman - csütörtök, október 13, 2022

https://bircahang.org/a-perverz-oreg-nyalat-csorgat/

Bemegyek az irodában a kávégéphez, én most kakaót szoktam inni keverve latte macchiatóval, cukor
nélkül.

A kávégép ingyenes mindenkinek, akinek van kártyája a teremhez, ez a nagy multik el?nye 
mindenképpen.

Ott van a teremben egy huszonéves orosz pár, legalábbis párnak látszanak és oroszul beszélnek
egymással, olyan esetlen, kétbalkezes kinézet?, bölcsész srác, akinek mázlija volt, mert sikerült
megkapnia a nála 3 szinttel szebb csajt, aki bár sz?ke - alapvet?en nem kedvelem a sz?kéket -, baromi
szép, ideális testtel és arccal, az én ízlésem szerint megcsinálva ruha és smink szemszögb?l.

Persze nem tudok nem végignézni rajta - heteroszex férfiként ezt az ösztönt képtelenség kikapcsolni, a
múzsám ezt sokáig nehezményezte, de aztén elfogadta, hogy csak homokosok képesek nem reagálni így -,
de baromira figyelek, ez ne tartson fél másodpercnél tovább.

Erre 3 okom is van.

El?ször is szeretem a múzsámat, s nem akarnám megalázni ?t - bár nincs is jelen -, azt a látszatot keltve
hogy íme egy 50+ éves n? ami már a múlt, de íme az igazi 20+ éves lány. Plusz eleve nem lenne igaz, az
50+ éves múzsám inkább 40+ kinézet?.

Másodszor, tapasztalatom, a nagy korkülönbség ritkán sikeres. Átlag 10 ismer?sömb?l 1 van, akinek
sokkal fiatalabb a n?je és jól megvan. Szóval még a látszatát is el akarom kerülni ilyen vágyak
meglétének. Mert eleve nincs ilyen vágyam.
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Harmadszor, mert nem akarok nevetséges lenni. Emlékszem, hogy amikor én voltam fiatal, hogyan
reagáltunk a fiatal csajokat bámuló id?s férfiakra. Szánalommal vegyes lesajnálás volt a jellemz?
hozzáállás.

Kedvenc emlékem 1992-b?l az, amire mindig emlékszem. Szófiában vettünk új lakást. Panel lakótelepen,
a város nyugati legszélén - a háztömbt?l 300 méterre ment a nyugatra vezet? f? szófiai kimen? f??t -
most ugyanott van az épül? és félig kész "Európa" nev? bolgár autópálya, mely Szófiától a szerb határig
megy (amikor kész lesz 2024-ben, majd 100 % autópálya lesz immár a Szófia-Budapest útvonalon).
Szóval a ház csúnya panel volt, de eldöntöttük, belül a lakásban mindent újracsinálunk, teljesen új
burkolatokkal, falfestéssel, stb.

Itt jött képbe a Mesterember. Több is volt, de most az egyikr?l van szó, az 55-60 közti gipszes emberr?l.
Ajánlották ?t, ? meg vállalta a munkát: minden falat kiegyenesített (a kommunista építkezések eredménye
ritkán volt egyenes fal), plusz az összes plafont is megszépítette, még kis virágmintákat is csinált: az
emberke valójában inkább m?vész volt, mint iparos. A pénz nem volt a f? szemponta, képes volt órákig
vacakolni apró dolgokkal, mert nem tetszett neki adott esetben els?re a saját munkája. Baromi hosszú
ideig dolgozott, kb. 3 hétig, de tényleg minden szuper lett.

Aztán egyszer telefonált, menjek, mert kell neki valami szuper adalék, de éppen szervizben van a kocsija,
s nem akar hosszú ideig utazgatni busszal, szóval vigyem el a boltba kocsival, ahol megveszi ami kell
neki a munkához, majd vigyem vissza.

Mentünk érte ketten, én és a múzsám, az ember beszállt el?re. Aztán a boltnál persze kiszálltunk mind a
hárman. S ekkor jött a komikum.

A mesterember elkezdett hadarni, dadogni, a keze is megremegett. Meglátta ugyanis teljes méretben a
m?zsámat, akin csillogó fekete cicanadrág volt, testhez álló, de a testet mégse kidomborító fels?vel, de
végülis se félmeztelen nem volt, se nem látszott ki semmije, a fels? ruházata is hosszúujjú volt, bár ez
talán még jobban kiemelte karcsú termetét. Gyakorlatilag ez a korabeli Sandra nevezet? német
diszkóénekesn? által népszer?sített stílus volt.

Oké, tetszik neki, semmi gond - gondoltam -, dehát nem veszi észre, hogy nevetségessé teszi
magát?
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Persze az ember ilyenkor ösztönösen rá is játszik a helyzetre, megfogtam gyengén a múzsámat a fenekén,
?si jelzés "ez az én n?m, nem a tied".

Az ember lassan visszazökkent a normalitásba.

Én meg eldöntöttem: amikor annyi id?s leszek, mint ?, nem fogok soha így viselkedni.

Annyi id?s lettem, s ehhez tartom magamat. Semmiképpen se akarok a perverz öregember szerepébe
kerülni, aki nyálat csorgat a fiatal csajokra - "biztos impotens, s a n?je meg százkilós és bajuszos".

Viszont az ellenkez? végletbe se szabad esni, azaz egyáltalán nem nézni meg a csinos lányokat, mert
akkor meg: "ez az öregember biztosan full buzi".

Egyetlen egyszer kerültem zavaros helyzetbe. Valami tréningre kellett menni a munkahelyen, a tipikus
felesleges "személyiségfejlesztések" egyike. Húszas csoportokban.

30 körüli kollégan? ideális szépség, az én kedvenc típusom legalábbis, ráadásul aznap éppen úgy öltözött,
mintha én mondtam volna neki, mit vegyen fel: fekete b?rnadrág ezüst övvel, ezüst cip?, s fekete pulóver
nagy ezüst ékszerekkel (a cicanadrág után a kedvencem a n?kön a hosszú b?rnadrág). S a véletlen szava:
mellém ültetik. A csaj meg akaratlanul vagy direkt, de még hozzám is ér a lábával. Érzem, ez így nem
lesz jó. A tréning végéig tudatosan kerülöm a csaj tekintetét, ? mintha még meg is sért?dne kicsit, mi
bajom lehet. De ez az a ritka helyzet volt, amikor a kisebb rossz volt homokosnak t?nni.
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A piac diktatúrája

by maxval bircaman - kedd, november 15, 2022

https://bircahang.org/a-piac-diktaturaja/

Múlt heti cikk, lényeges eleme csak maga a hangulat: "Egyre több felhasználó hagyja ott a Twittert,
amióta Musk megvette a céget".

Jól jellemzi a liberalizmus f? baját: miért nem lehetséges liberális demokrácia, elméletileg se. De persze
az egész piaci rendszer abszurditását.

Egyrészt a piaci szerepl?k döntenek egy nem piaci kérdésr?l, hiszen a szociális hálók - melyek közt az
els? 10 közt van a Twitter, de pl. az USA-ban ennél el?kelebb helyezésen van - mégiscsak a
felhasználóktól függnek, nem a hirdet?kt?l. Ugyanis ott ahol nincs felhasználó, oda hirdet? se megy.
Viszont a hirdet?k ezután olyan helyzetet érnek el, hogy ha a cég nem azt teszi, amit a hirdet?k akarnak,
akkor vége a bulinak. Tulajdonképpen ez ugyanaz, amir?l magyar viszonylatban a ballibek
panaszkodnak, csak sokkal nagyobb mértékben: a magyar nagy cégek sokkal inkább támogatnak fideszes
médiákat, mint ballibeket (s persze ez épp fordítva volt 2010 el?tt).

A folyamat pedig öngeneráló: amint megindul a hullám, az is kénytelen csatlakozni, aki nem akart,
nehogy kimaradjon a haladók táborából. S jönnek is közben a különböz? "civilek", akik listázzák a
renitenseket. A végén immár szimpla üzleti érdek csatlakozni.

De mi is ez végs?soron: pár száz cégtulajdonos eldönti mi a jó és mi a rossz, s aki ezt nem fogadja el, az
megnézheti magát.

Végül immár a felhasználók is alkalmazkodnak. Mert nincs más reális lehet?ségük.

A végs? kimenetel jellemz?en: a renitens cégtulaj beáll a sorba. Itt a konkrét probléma: Musk nem
hajlandó alkalmzni a bevett liberális cenzúrát. Még pár hét és beadja a derekát.
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A végeredmény: mint a parlamenti választás Kádár alatt. Se értelme nincs, se valós tartalma.
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                            232 / 1.347



BircaHang - 01-01-2023
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

A piaci diktátum rosszabb

by maxval bircaman - kedd, július 12, 2022

https://bircahang.org/a-piaci-diktatum-rosszabb/

Tanulmányozva az egyes netes platformok cenzurázási gyakorlatát, az a megdöbbent? következtetés
derül ki, hogy valami láthatatlan er? állapítja meg a szabályokat, s ezekhez képest az eltérések
minimálisak.

S nincs az égvilágon semmilyen összeesküvés. Egyszer? rendszerlogika ez.

A netes platformok költségei hatalmasak, gyakorlatilag hatalmas befektetés nélkül garantált a cs?d.
Egyrészt sok felhasználó kell, másrészt az egyetlen bevételi forrás a reklám és a felhasználói adatok
eladása, mindkett? azonban a felhasználói sokaságtól függ. Nincs épesz? cég, mert egy kis platformon
reklámozna.

Egyszer?en a legnagyobb cégek kialakítanak magukra egy viselkedési kódexet. Bármiféle demokratikus
felhatalmazás nélkül, bármilyen közvélemény nélkül, csak azon az alapon, hogy "az én cégem - én
döntök, pont". Amihez azonban mindenki alkalmazkodni kénytelen.

Ugyanis mi történik, ha egy cég direkt szembe akar menni ezzel:

meg lesz vádolva, hogy széls?séges, aminek pénzügyi következményei lesznek,
a nagy közönség el fog zárkózni t?le, ami út a hanyatlás felé.

S mi lesz egy netes platformmal, mely szintén direkt szembe akar menni ezzel:

a reklámozók nem mernek nála többet reklámozni, nehogy maguk is ezzel "széls?séges" hírbe
kerüljenek,
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a nagy közönség el fog zárkózni t?le, ami út a hanyatlás felé.

Azaz adott egy szabályrendszer, melynek semmilyen legitím alapja nincs, hanem egyfajta udvari 
etikettként kezd m?ködni. 

Kivétel persze az orosz platformok. Aminek oka, hogy az orosz platformok eleve nem számítanak
nyugati pénzekre, ezek nélkül is vígan megvannak orosz cégeknek köszönhet?en. De ezek szinte teljesen
csak az orosz piacon vannak jelen. Amint egy orosz platform nemzetközivé válna, vagy kénytelen lenne
alkalmazkodni vagy veszteséges lenne Oroszországon kívül. Sajnos kínaiul nem tudok, de sejtem, hogy
hasonló a helyzet a kínai platformokkal is.

Ezért van az, hogy az orosz platformokon, ahol csak politikai cenzúra van, jóval nagyobb a szabadság,
mint a nyugatiakon, ahol "csak" az úgynevezett "közösségi szabályok" hatnak.

Pár hónapja lelkendez? cikket olvastam a HVG-ben, mely szerint nagyszer? dolog, hogy ebben is a piac
szabályoz. Csak hát ez kb. olyan, mint az, hogy a kommunizmusban a Párt szabályoz mindent. S?t,
valószín?leg a Párt valamivel demokratikusabb, nyíltabb képz?dmény, mint a Piac.

_______________________________________________
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A piaci fundamentalizmus

by maxval bircaman - csütörtök, augusztus 18, 2022

https://bircahang.org/a-piaci-fundamentalizmus/

A "piaci fundamentalizmus" kifejezés a "neoliberalizmus" szinonímája, a közös jelentésük, hogy az
égvilágon semmi értelmük nincs.

A "neoliberalizmusról" már sokat írtam, tisztáztam, hogy a valóságban semmi más mint szín liberalizmus,
azaz semmi "neo" nincs benne. A szó véd?i arra szoktak hivatkozni, így különböztetik meg a gazdasági
és a kulturális-jogi liberalizmust, ami elég furcsa érv, mert akkor mondjanak "gazdasági liberalizmust",
mi az "új", hogy a "neo" szó indokolt legyen?

Persze tudom a valódi okot: a gazdasági liberalizmust ellenz?, de legalábbis vele szemben szkeptikus
progresszívek így akarják megnyerni a liberálisokat: a narratíva kb. az, hogy volt egykor a jó klasszikus
liberalizmus, majd az valahogy "elromlott", s a csúnya Pinochet-Reagan-Thatcher trió jóvoltából
megszületett a rossz "neoliberalizmus". Azaz íme szövetkezhetnek a jó liberalizmus hívei a
progresszívokkal, hisz közös ellenségük a "neoliberalizmus"!

A "neoliberalizmus" szó azonban kezd elt?nni. A f? ok: zavarja így is a liberálisokat. Voltak
próbálkozások a "neokonzervatívizmus" szóval is, de ezt meg senki se érti, ráadásul azt a látszatot kelti,
hogy van a rossz neokonzervatívizmus és a jó neoliberalizmus, ami viszont a progresszíveket idegesíti,
hiszen nem ez a szándékuk.

Lassan megszületett hát a "piaci fundamentalizmus" kifejezés. Magyarországon Pogátsa Zoltán kezdte
népszer?síteni, ? az éppen zuhanó skandináv modell híve, mára teljesen hátra lett szorítva, ennek f? oka -
egyébként dicséretes - gyurcsányfóbiája, de emellett helyét teljesen átvette a nála sokkal jobb amerikai
kapcsolatokkal rendelkez? Gulyás Márton, akit Soros és az amerikai Demokrata Párt alapítványa
finanszíroz, míg Pogátsa mögött egyedül a német Friedrich-Ebert-Stiftung áll, ami azért az el?bbiekhez
képest másodosztály.

Persze a piaci fundamentalizmus is marhaság. A liberalizmus ugyanis per definitionem piaci
fundamentalista, hiszen azt állítja, a szabad piac képes megoldani a társadalom problémáinak szinte
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minden részét, az állam szerepe csak korlátozott, s csak azokra a részekre kell, ahol a piac nem tud
megoldást hozni. Magyarul: nem piacifundamentalista liberalizmus nem létezik, ill. kb. olyan, mint a
t?kepárti kommunista, a húsev? vegetáriánus és a homoklobbista keresztény.

_______________________________________________

                            236 / 1.347



BircaHang - 01-01-2023
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

A polgárok ballibek

by maxval bircaman - csütörtök, szeptember 01, 2022

https://bircahang.org/a-polgarok-ballibek/

A magyar politikai élket egyik sajátos jelensége, hogy a polgári er?k baloldaliak. Legalábbis abban a
táborban vannak, mely így nevezi magát. Sajátos, mert a nyugati alapséma eredetileg az, hogy a
jobboldal a polgári, a baloldal meg a bérb?l és fizetésb?l él?k képviselete.

Az eddigi legpolgáribb magyar parlamenti képvisel?, az er?sen elmebeteg-gyanús Kész Zoltán pl.
kifejezetten közös ellenzéki képvisel? volt, így is híresült el, mert 2015-ben miatta sz?nt meg a Fidesz
parlamenti kétharmadja: Navrasics EU-biztossá kinevezése miatt választókerületében id?közi
választásokra volt szükség, s ezt nyerte meg az akkor az eseményre egyesült ballib ellenzék, az ? jelöltjük
volt Kész.

Ballibnek lenni skizofrénia, polgárinak lenne pedig gonoszság, szóval számomra persze semmi különös
nincs a jelenségben.

Aki persze hisz valamiféle pozitív polgárságban - ez máig a Fidesz f?sodra -, azt nyilván zavarja amit
most írtam, ez a réteg abban hisz, hogy van klasszikus, pozitív polgárság és van baloldali álpolgárság. Én
ezt nem osztom, szerintem a polgári értékrend feltétlen rossz, így nekem semmi bajom azzal, hogy
azonosítsam a polgári er?ket a ballib er?kkel.

Készéknek azért van egy érdemük: legalább nyíltan kimondják marhaságaikat. 

Most nézem a hozzájuk - Készhez és pár neves társához, mint pl. Somogyi Zoltán és Kerék-Bárczy
Szabolcs - Polgári Platform nev? izéjének kiáltványát. Szeretek ilyenek olvasni, mert sokat lehet nevetni
a bizseregtet? hülyeségeken.

? "legyen világbéke" típusú szólamokra nem vesztegetnék id?t, lásd "átláthatóság" és
"bürokráciamentesség". De a lássuk a legviccesebb rögeszméket:
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ne magolás legyen, hanem kritikus gondolkodásra nevelés - ?si ballib marhaság, a végeredmény:
hülyegyerekek "kritikusan" halandzsáznak, mivel lexikai tudás nélkül nincs mir?l gondolkodni,
mondjuk adok egy saját példát: kb. nulla a tudásom kémiából, nagyjából annyit tudok, hogy pár
elemnek mi a jele, meg hogy mi a víz és a leveg? tartalma, ezen túl hiába "gondolkodom",
maximum hülyeségek fognak kijönni a számból,
teljes tanszabadság - az iskolai korrupció biztos receptje,
a könny?drogok engedélyezése és ezzel párhuzamosan a droghasználat visszaszorítása - a
valóságban nincsenek könny?drogok,
"Az állam semmilyen módon ne szóljon bele két, bármilyen nem? ember egymás iránti
szeretetébe." - s miért pont két ember? miért akarja a Polgári Platform akadályozni mondjuk 2
férfi és 5 n? szeretetét, vagy egy egész háztömb boldog házasságát?,
"Magánpénztárakon alapuló t?kefedezeti nyugdíjrendszert az elszegényít?-piramisjáték-alapú
felosztó-kirovó rendszertelenség helyett." - azaz állami "piramisjáték" helyett legyen magán
piramisjáték,
s a kedvencem: "Jöhessen vissza az uber és minden hasonló utazásszervez? szolgáltatás." - milyen
jó is lesz, ha a budapesti taxizás a Kajmán-szigeteken termel hasznot!

Tulajdonképpen ez a DK programja lenne, ha mernék vállalni magukat. E kör kedvence volt MZP is
mellesleg, csak ? volt olyan hülye, hogy nyíltan is kikotyogott egyes elemeket.

_______________________________________________

                            238 / 1.347



BircaHang - 01-01-2023
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

A progresszokereszténység szent alapító okmánya

by maxval bircaman - csütörtök, június 30, 2022

https://bircahang.org/a-progresszokeresztenyseg-szent-alapito-okmanya/

MZP egyszer guberált Hódmez? végén. Ekkor meglátott egy csodás látványt: egy ég? patkányt, mely
azonban élt és virult, mintha a lángok nem érintenék testét. Közelebb ment MZP, mire a patkány
megszólalt "Én vagyok a Filantróger, aki a szegényekt?l elvesz és a gazdagoknak ad. Vedd le
gumicsizmádat a lábadról, Peti, mert a hely, ahol állsz szent föld.”.

MZP visszakérdezett: - Te vagy a Zelenszki Géza? Mire a patkány: - Nem, de szólíts csak Gyuri
bácsinak.

Aztán elmagyarázta: - Látom évek óta a ballib agytröszt nyomorúságát és töketlenségét, ezért jöttem el, s 
téged bízlak meg, szabadítsd meg a libbantakat Zorbán uralma alól.

- De miért pont én? Én csak egy kétbalkezes porszívóügynök vagyok - mondta MZP. 

- Ne aggódj, Peti, megtömöm zsebed milliókkal, ett?l megjön er?d. Plusz melléd állítok egy csodaszép
manökent, Katit, aki id?nként vetk?zve fog kampányolni melletted. Így 100 %, hogy sikeres leszel, s
elvezeted a libbant sereget Zorbán elnyomása alól egy új európai jogállamba, ahol a macskabasziták, az
amoraliták, a perintiták, az iványiták, a szabadmadariták és a buziták uralják a közéletet.

- Tízparancsolat nem lesz?

- Felesleges, majd hetente küldöm az ukázaimat.
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U. i.: A végét ki lehetett volna jobban dolgozni, de elvesztettem érdekl?désemet és emiatt ihletemet is.
Bocs.

_______________________________________________
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A pénz nem minden

by maxval bircaman - szerda, szeptember 07, 2022

https://bircahang.org/a-penz-nem-minden/

Sokszor megesett már, hogy azzal vádolnak, nem élek az elveim szerint. Mindig hamis a vád, éppenhogy
mindig az elveim szerint élek, az utóbbi 15 évben mindenképpen. Amint ugyanis az ember közelebb van
a halálhoz, mint a születéshez, elgondolkodik arról, mi az ami igazán fontos.

S itt nem valamiféle zavaros, buta, sírós romantikáról van szó. Sokszor elmondtam, nem azért választom
azt, amit választok, mert szenvedni akarok, hanem pont ellenkez?leg: hideg számító önérdekb?l. A
keresztény ugyanis önérdekb?l cselekszik, csak éppen érdekei magasabb szinten vannak.

Nemrég mesélte valaki, Indiában a hindu többség? részeken az alkoholt nem tiltják egyáltalán, szemben
a muszlim területekkel, ahol eleve tilos, viszont az alkoholos italok üvegére ráírják, hogy kb. "gondold
át, érdemes-e tönkretenned a családodat és karmádat részegségeddel!". Ez kb. a "fogyaszd mértékkel"
nyugati felhívás hindu verziója.

Azaz igyál, ha nagyon akarod, de ha az ital rabja leszel, elrontod földi életeted, s még a karmádat is a
követlkez? életedre. S ez hat, Indiában az alkoholfogyasztás átlagban a tizede, mint a legtöbb európai
országban. S nem szenvednek az emberek, hanem úgy érzik, a mértékletes fogyasztással saját 
önérdeküket segítik.

2007 óta másodszor teszem meg azt, amit minden liberális értékrend szerint hülyeség lenne meglépni:
felmondok biztos munkahelyemen, s új helyre megyek, ahol a fizetésem kisebb lesz.

Jelenlegi helyemen 2 éve vagyok, most szeptember 17-én lesz a 2. évfordulóm, s felmondtam szeptember
1-jén október 31. id?ponttal. Két okból: egyrészt meguntam amit csinálni kell, másrészt rendkívül terhes a
home office totális megszüntetése. Ráadásul minden m?szakban irodai munka van immár, ma pl. 23-tól
7-ig dolgozom, ami teljesen abszurd: home office-ban még elviselhet?, de irodában tényleg a lehet?
legnagyobb marhaság.
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Új helyemen a mostani bruttó bérem 82 %-át fogom kapni. Nettóban a helyzet jobb: a mostani nettóm 86
%-át fogom kapni. (Kicsit több a fizetésen kívüli juttatás az új helyen.)

Mostani munkámról pedig cikket fogok írni pont 1 évvel kilépésem után, addig el fog avulni minden
esetleges bels? infó, ha ilyet véletlenül esetleg megosztanék, bár vigyázni fogok, ilyet ne osszak meg. A
téma ugyanis kifejezetten érdemes megírásra. De ez nem írja felül a tisztesség szabályait: azaz hülyeség
ellenében se nyúlok tisztességtelen eszközökhöz.

_______________________________________________
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A rasszista lengyel

by maxval bircaman - csütörtök, február 17, 2022

https://bircahang.org/a-rasszista-lengyel/

Apáméknak volt egy nagyon jó kubai haverjuk annak idején Kubában. Én is szimpatizáltam vele,
kellemes és m?velt ember volt. Most halt meg 3 éve, 80+ évesen, nem Kubában, mert onnan végülis
elvándorolt a 90-es évek közepén.

Küls?leg is érdekes volt. Színnéger volt, nulla fehér vérrel, de nem a tipikus kubai néger. Az amerikai
spanyol gyarmatokra ugyanis a rabszolgakeresked?k a rabszolgákat 95-97 %-ban a nyugat-afrikai
partvidékr?l szerezték be, nagyjából a mai Gambia és Észak-Angola között, de ezen belül a legtöbb a mai
Guineai-öböl északi részér?l - a mai Benin, Nigéria és Togó volt a f? terület.

Ma a témáról hivatalosan nem szabad beszélni, tagadni illik a rasszok létezését, de attól persze még
vannak. A totál amat?r is látja, hogy ahogy a fehérek csoportokra oszlanak, ugyanez igaz a négerekre is.
A nyugat-afrikai típus közepesen magas, er?s, míg a délnyugat-afrikai alacsony, gyenge testalkatú, a kelet-
afrikai pedig inkább magas, er?sen állóképes. De még az egyes hajlamoknál is látható: pl. a nyugat-
afrikaiak könnyebben híznak meg. Ezt jelenleg kutatni persze nem szabad. Pedig mindennek a tagadása
kb. olyan, mintha azt állítanám az én két kutyám azonos, s csak kulturális, társadalmi eredet? eltéréseik
lennének - a nagyobb kutyám pomerán-csivava keverék, a kisebb meg csivava-pincser, mondanom sem
kell, az el?bbi a f?nök, mert kb. 3-szor er?sebb, s ennek oka nem "kulturális", hanem biológiai.

A lényeg: a kubai néger haver nem nézett ki kubainak! Magasabb volt 186 cm magas apámnál, szikár és
atlétikus volt, hosszúkás fejjel, azaz mindenben más, mint az átlag kubai néger - nem tudni hogyan, de az
?sei csakis kelet-afrikaiak lehettek. Én egyébként ezt el is mondtam neki, ? meg azt mondta, hát sajnos
nem lehet sehogy se kutatni az ?seit, hiszen az állatok módjára átszállított emberekr?l semmi
értelmezhet? adat nincs. De ? is egyetértett: sokkal inkább hasonlít egy amharára, mint egy jorubára.

Konkrétan vele ma is lehetne a rassz-kérdésr?l beszélni, de akkor a 80-as években azért ez lehetséges volt
még nyilványosan is. Még amerikai filmben is láttam ilyen viccel?dést. A 3rd Rock from the Sun vígjáték
sorozat 6. évadjának 8. részében még lehetett olyan, hogy miután a földönkívüliek megismerkednek az
USA történelmével, s ezen belül elhangzik a Mayflower hajó neve, majd kiderül, az egyik szerepl? Dr.
Albright ?sei a Mayfloweren érkeztek Amerikába, a földönkívüli Dr. Albright néger asszisztenséhez,
Nina Campbellhez fordul:
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- Nina, a te családod is a Mayfloweren érkezett?

- Nem, mi egy másik hajón jöttünk, de biztos vagyok benne, hogy aztán gyorsan
összebarátkoztunk a többiekkel.

Tehát - folyatva a történetet - a kubai ismer?s a kubai kommunista hatalomátvétel els? évében már Kelet-
Európába került. Be tudott kerülni az els? cserediák csoportba 25 évesen, s az els? kubai ösztöndíjas
csoport tagja lett Krakkóban, az ottani egyetemen.

Mesélte, a lengyelekkel a f? baj beteges Amerika-imádatuk volt. Mindenben istenítették Amerikát, bár
rendes információjuk nem is volt, milyen az igazi Amerika. Az egyik rögeszme az volt, hogy
"Amerikában verik a négereket, tehát azok nem emberek". Ennek voltak vicces jelei is. Az egyik sztorija
az volt, hogy egyszer amikor a piacon vásárolt, odament hozzá egy id?s néni, s megkérdezte t?le
"megsimogathatlak a fejeden?", ? erre megdöbbent, de gyorsan kapcsolt, a néni életében el?ször látott él?
négert, s furdalta a kiváncsiság milyen az a furcsa néger haj. Szóval lehajolt, mire a néni megsimogatta a
fejét, majd azt mondta nevetve "juhocska, juhocska!".

De a csúcssztori egy krakkói színházban játszódott. Amikor még elég jól értette a nyelvet, az ismer?s
elkezdett színházba járni. Egy alkalommal, a színház el?terében odament hozzá egy 60 év körüli lengyel
férfi, megállt el?tte egy méterrel, majd feltépte a saját ingjét, azt szaggatni kezdte, s felüvöltött
"megfizetsz még ezért, néger!".

Nekem ez jutott eszembe Zelenszkij ukrán elnök és társai abszurd viselkedésér?l. Nem is tudom
pontosan hogyan...

az etióp császári diansztia jelenlegi feje, Zera Jakob Amha Szelasszie 
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A reformkatolicizmus bája

by maxval bircaman - péntek, szeptember 23, 2022

https://bircahang.org/a-reformkatolicizmus-baja/

A modern reformkatolikusok már odáig reformálódtak, hogy immár a katolicizmus teljesen vitán felül
álló részeit is tagadják.

Mert a homokosság kérdésében még tudnak valahogy érvelni, ha er?sen hamiskás is ez az érvelés. 

Az egyházi hagyományra ugyanis azt mondják, az elavult és eleve nem biblikus (bár ez baromi 
furcsa érv egy katolikus szájából, hiszen az egész katolicizmus nem "biblikus"). Perintáék kedvenc
magyarázata: a dolgokat társadalmi kontextusukban kell nézni. Nos, önmagában ez jó érv, csak éppen a
"nem" szót akárhogy is nézem kontextusában, akkor se lesz "igen".

Aki esetleg nem elég járatos a keresztény dogmatikában, s ezt félreértené, annak elmagyarázom. A
"biblikusság" követelménye egy tipikus protestáns érv, azaz protestáns szájából rendben van, de katolikus
vagy ortodox szájból abszurdum. Amerikai ortodox vicc is van err?l: amikor a protestáns azt mondja az
ortodoxnak "a te felekezeted a Biblia alapkán áll?", a viszontválasz "a te Bibliád az Egyház alapján áll?".
S ugyanez menne protestáns-katolikus verzióban is: a katolicizmus éppenhogy büszke arra, hogy nem
"biblikus", hiszen tagadja a Biblia els?bbségét az Egyház el?tt. Persze ez a tagadás teljesen logikus:
egyrészt az Egyház régibb, mint a Biblia, másrészt a Bibliát az Egyház írta és szerkesztette. Szóval
katolikus és ortodox szemszögb?l a biblikusság érve kb. mint az az állítás, hogy a tojásnak a rántotta
alapján kell állnia.

Az ószövetségi homofób részekre legyintenek, hogy azok elavult, zsidó szabályok, mint a sértéshús
evésének tilalma. 

Az újszövetségi homofób részeket meg kimagyarázzák. a kedvencem amikor a Római levél els?
fejezetét a homokosság dicséreteként értelmezik. Egyszer egy homokos álkeresztény honlapon végig is
olvastam az érvelést. Nagyon humoros. Kb. az a lényege, hogy Isten csak a hitetlenek szeretetmentes
szexét ítéli el, viszont az egymás szeret? egynem?ek szexuális életét nem. Nagyjából 3 perc kell ennek
megcáfolására, de tényleg ezt állítják.
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Viszont az abortusz tilalma már teljesen tiszta, itt egyszer?en nincs mit átértelmezni meg kitalálni.
Teljesen egybehangzó minden, egyszer?en nem lehet még csak humoros ellenérveket is kiötleni.

Mégis állítólagos katolikusok nem csak az abortusz tilalma ellen szólalnak fel. hanem már az abortálandó
gyerekek védelmének minimális fokozása ellen is. Mert ismerjük el: a szívzörej meghallgatásának
kötelezettsége egy teljesen jelképes lépés. Mégis, küzdenek ellene az igazkeresztények.

Szerintem Perintáék és hozzá hasonlatosak következ? akciója a feltámadás ellen lesz. A progresszív
skandináv protestánsok már évek óta a kereszt ellen harcolnak, szóval ott a követend? példa.

_______________________________________________
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A rendszerváltozás idején

by maxval bircaman - péntek, december 16, 2022

https://bircahang.org/a-rendszervaltozas-idejen/

Érdekes vita Mihályi Péter és Pogátsa Zoltán között.

Mihályi a ballib holdudvar jeles tagja, bár sose volt vezet? pozícióban. Amit értekelni lehet benne: máig
nem tagadja meg, amit korábban állított. Nem magyarázkodik, kinyilvánít, de nem bújik ki.

Valahogy elsikkad a kérdés: ha egyszer mindent ilyen szuper módon csinált a nagyar elit a
rendszerváltozáskor és utána, akkor hogy lehet hogy nem lettek meg az eredmények. Mert azt mondja, a
recept szuper volt. Kicsit olyan ez, mint a kommunisták, akik szerint a marxizmus receptje hibátlan, s
tulajdonképpen rejtély, mert nem hozta el a kívánt eredményt.

Pogátsa viszont a valóságból indul ki, bár rögeszméi neki is vannak. Mert felismeri, a
rendszerváltozáskori út hibás volt, s e hibában az akkori magyar elit 100 %-a részt vett (Csurka se lett
azonnal rendszerkritikus). S azt is felismeri, a nyugat masszívan érdekelt volt, hogy ez így legyen.

Annak idején, 1990 legelején volt egy masszívan komcsi - igazi komcsi, azaz MSZP-ellenes komcsi -
tanárom, aki azt mondta akkor, "meglátod, az MSZP fog nyerni a választáson". Majd el is magyarázta: a
nyugati t?ke áll a szocializmus megbuktatása mögött, s a nyugati t?ke f? szövetsége az MSZP, tehát
minden meg lesz téve az MSZP gy?zelme érdekében, mert az MSZP emberei vannak kulcspozícióban,
miközben az MDF bizonytalan, még megzabolázandó er?, az SZDSZ meg ideol?gialag rendben van
ugyan a nyugat számára, de emberei nincsek sehol dönt?képes helyen a gazdaságban.

Mivel jóslata nem jött be - hiszen nem az MSZP nyert -, az egészen nevettem, pedig végülis igaza volt,
magát a konkrét következtetést leszámítva.

Szóval Pogátsa is kihagyja ezt: hogyan is lehetett volna másképp csinálni, ha egyszer ? is látja a nyugati
nyomást.
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Ahogy azt se veszi észre, hogy rögeszméje, azaz legyen nagyon jó oktatás, semmit se old meg. Ez
ugyanis csakis jól képzett munkaer?t termelne ingyenesen a nyugat részére.

https://www.youtube.com/watch?v=vwXPiruLBH0 

_______________________________________________
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A riasztó tankönyv

by maxval bircaman - vasárnap, június 05, 2022

https://bircahang.org/a-riaszto-tankonyv/

Egyébként a poroszos-liberális vitában mindig a poroszos oldalon álltam. Miért? Mert nem lehet
"gondolkodni tanítani" adatok nélkül. De az ellenkez? véglet se jó, amikor abszurd adathalmozás folyik,
ráadásul nem kiszámolt szinten.

Jó szórakozás az egyes országokban használt iskolai tankönyveket nézegetni. Ma már a digitalizálásnak
köszönhet?en ez ingyenesen is megtehet? a legtöbb esetben. Magyarországon ez ráadásul teljesen legális
is.

Elkezdtem nézegetni a 9. osztálynak szánt magyar irodalom tankönyvet. Képzelem a 14-15 éves gyerek 
szenvedését, aki ebb?l tanul. Gyakorlatilag egyetemi szint, csak onnan tudható, hogy középiskolai
tankönyv, hogy a szerz?k tegezik az olvasót.

Én jártam ókori irodalom egyetemi kurzusra az 1985/1986-os tanévben. Meg - bár a nyelvszakokon
mindig inkább a nyelv rész érdekelt, nem az irodalom - van azért valamennyi ismeretségem is itt. De
mindezzel az el?élettel is néha nehéz olvasni ezt a kilencedikes tankönyvet.

Hogyan is reagál erre a diák? Nagyjából 3 kiút van:

Azt mondja, ez iszonyatos unalom, nem tanul semmit, majd igyekszik valahogy átverg?dnie
magát az egészen: pl. letölt a netr?l rövid válaszokat, majd ezeket bemagolja.
Megpróbálja megérteni, de nem érti, majd örökre megutálja az egészet.
Felkelt?dik benne az érdekl?dés, s utána olvas, majd megérti. Mivel ez azonban hatalmas id?t
igényel, az összes többi tárgyból megbukik.

Velem pont így bánt el ez a hozzáállás, csak más területen. 10 éves koromban elcipeltek az Erkel
színházba, megnézetni a Traviatát, ami 3 óránál hosszabb, ráadásul olasz nyelv?. Kb. 15 percig figyeltem
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oda, aztán már a székeket számoltam és játszottam az ujjaimmal, meg néztem a néz?ket, számolva mikor
ér véget a szenvedés. 

Akkora volt a sokk, hogy amikor 35 éves koromban, azaz 25 évvel kés?bb, a közelben éltem, s gyakran
jártam kutyát sétáltatni az Erkel Színház melletti parkban, még borzongott a hátam a színház láttán.
Ösztönösen kerültem a park színházhoz közeli felét.

Nagyjából 40 éves koromra múlt el rettegésem bármilyen komolyzenei m?fajtól.

Valójában a könyv persze kiváló, mondjuk érdekl?d? feln?tteknek, szép bevezetés lehetne egy
irodalomtörténeti és elméleti kurzushoz. De hogy gimnazistáknak ez amolyan "traviata-élmény" az biztos.

_______________________________________________
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A részeg komcsi a megállóban

by maxval bircaman - vasárnap, február 13, 2022

https://bircahang.org/a-reszeg-komcsi-a-megalloban/

1990. június 10. volt Szófiában. Kora délel?tt. 

Mentünk éppen szavazni az els? posztkommunista bolgár választáson. Azaz a múzsámat kísértem
szavazni, mert én akkor még nem voltam bolgár állampolgár. 

Ugyanis 1958-1992 között de iure - ebb?l de facto 1958-1990 között - senki se lehetett egyszerre bolgár
és magyar állampolgár. 1958. júniusában lett aláírva err?l államközi egyezmény, s nem volt alóla kivétel:
nemcsak akaratlagos állampolgárság, de születés alapján se volt kivétel. Így pl. amikor én megszülettem
1967-ban, bolgár állampolgárságú apám és magyar állampolgárságú anyám nyilatkozni voltak kötelesek,
melyiket választják számomra - a magyart választották. Miért? Vicces, de a f? ok az volt, hogy akkor
Bulgáriában 3 év volt a sorkatonai szolgálat, míg Magyarországon csak 2 év.

Az egyezményt Magyarország betartotta egészen 1992-ig, amikor hivatalosan fel lett mondva. Bulgária
azonban már 1990-ben abbahagyta az egyezmény alkalmazását, még a formális felmondás el?tt, ugyanis
született egy törvény, mely az összes kommunizmus alatti, állampolgárságot korlátozó vagy megszüntet?
bolgár jogi aktust visszamen?legesen semmisnek mondta ki. Ennek oka persze nem a bolgár-magyar
viszony volt, hanem az a gyakolat, hogy a kommunizmus alatt tübb nyugati bolgár állampolgárságát a
hatóság megszüntette - s ennek megoldása egyszer?bb volt az egyedi esetek kivizsgálása helyett egy
egyszeri semmisségi aktussal.

De a lényeg: az én bolgár állampolgárságom csak 1991-re intéz?dött el. Esetemben ugyanis nem a
semmiségi tv. volt releváns, hanem a normál állampolgárságszerzés. Persze annak speciális esete mint
"határontúli bolgár".

De visszatérve a választás napjára, aztán aznap, a választási helységben viccesen alakultak a dolgok. Én
csak álldogáltam szépen a múzsám mellett, mire rám szólt a választási bizottság elnöke "te nem
szavazol?", mire én szóltam, hogy nem vagyok állampolgár. Erre a bizottsági elnök szólt, adjam oda az
igazolványomat (ez rezidens külföldieknek kiadott igazolvány volt), majd odament a választópolgárok
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listájához, nézel?dött benne, majd azt mondta "ne viccelj, te benne vagy a listában, gyere aláírni", aztán
felszólított, vegyem át a szavazócédulákat és szavazzak. Els? hallásra furcsának t?nt, de aztán arra
jutottam: ha ennyire invitálnak, akkor miért ne?

Szóval egy évvel az állampolgárság megkapása el?tt már szavaztam! A posztkommunista átmenet 
káoszában valaki betette a rezidens külföldiek listáját a szavazók listájához.

De mi is az igazi témám? 

A szavazóhelyiség 2 megállónyira volt, s busszal mentünk. A buszmegállóban félig-meddig belénk kötött
egy enyhén részeg ember: nem zaklatás volt a célja, hanem beszélgetés. Az a típusú magányos ember, aki
egyedül maradt, s beszélgetnie sincs kivel. Annyi id?s lehetett, mint most én, azaz 50-60 között, talán
csak éppen 50, de az alkohol öregít.

Persze a téma a választás lett köztünk. Az emberke lassan elmondta teljes álláspontját, hogy ?
kommunista, s semmi értelme az egész szavazásnak, mert az emberekt?l semmi se függ, mindenképpen
jön Amerika, mert Gorbacsov elárulta a rendszert és kilóra eladott minket. Azt azért megkérdeztem,
dehát akkor miért nem szavaz a kommunistákra? A válasza rendkívül tiszta lett, szinte már kijózanodott:
egyrészt ezek a kommunisták már nem a régi kommunisták, ezek a mostaniak Amerika szolgái, mászrészt
még ha igaziak is lennének ezek a kommunisták, akkor se lenne mozgásterük, mert ha bármit tennének
ami ellenkezik a Gorbacsov-Bush máltai paktummal, azonnal megbuktatná ?ket Amerika. 

Aztán megint alkoholmámorosabb hangon kijelentette: aki szavazni megy, az idióta. Az okos emberek
nem mennek önként bábunak egy megrendezett bábszínház-el?adásba.

Ebben maradtunk. Még kért egy kis pénzt, azt mondta, cigarettára. Aztán elköszönt, a végén még ránk
kiáltott "ti is rá fogtok jönni, csak még túl fiatalok vagytok!".

Az egész helyzet akkor nagyon zavart. Egyrészt teljes eszemmel tiltakoztam a szövege és egész
világnézete ellen - akkor egyértelm?en a nyugatpárti, mélyen liberális oldalon álltam. Másrészt azonban
volt egy teljesen irracionális, intuitív érzésem: ennek az embernek sajnos igaza van. Persze elhesegettem
magamtól gyorsan mindezt, de maradt bennem egy keser? íz.
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az illet? megállóban - 1990, de nem az a nap 
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A római pápa b?nre szólít fel

by maxval bircaman - péntek, január 28, 2022

https://bircahang.org/a-romai-papa-bunre-szolit-fel/

A Szent Péter római trónját ideiglenes megszállása alatt tartó Argentínai Szivárvány Ferenc ateista 
provokátor ismét remekelt.

Ferkó nem mer gerincesen, nyíltan lépni, retteg a megtorlástól, így továbbra is a kétértelm?,
sunyi nyilatkozatok módszerét alkalmazza. 

Ezúttal azt javasolja a sátánfajzat, hogy a homoszexuális gyerekeket szüleik jutalmazzák vastapssal,
ezzel el?segítve a gyerekek elkárhozását.

Tipikus ateista hozzáállás: mindegy mit tesz a gyerek, rosszat vagy jót, hazudjuk neki azt: semmi se
számít, minden jó. Logikus is ateista szemszögb?l, hiszen csak egy életünk van, mondják, azaz éljük le
azt a lehet? legkellemesebben, minden vágyunkat éljük ki, legyünk gátlástalanok, minden percben
bulizzunk.

De mit tenne ilyen esetben egy keresztény szül?: gyereke örök élete lenne a f? gondja, így igenis
megtanítaná a gyereket arra, van jó és van rossz, a hosszú távon a rossz nem nyer? választás. S igen,
különbséget kell tennünk jó és rossz ösztöneink között, az utóbbiakat nem "elfogadnunk" vagy
"szeretnünk" kell, hanem küzdeni ellenük.

_______________________________________________
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A segg- és köldökvakarás szabadságának körei

by maxval bircaman - hétf?, szeptember 19, 2022

https://bircahang.org/a-segg-es-koldokvakaras-szabadsaganak-korei/

Fura katolikus bázisközösség alakult, sajátossága, hogy katolikus tagja nincs.

Eddigi tapasztalatom: a tagok hírhedt liberális megmondóemberek, gyerekkúróisták, s perintisták,
nyilván az utóbbiak dominálnak, hiszen a szervez? maga Szent Perinta Messiás.

B? két és fél óra orbánozás és liberális közhelyek ismételgetése.

Pl. ezredszer is elhangzik: az autonóm, független, polgári személyiség az, aki mindenben tapsol a
ballibbant narratívának.

De érdemes volt meghallgatni/megnézni. Megkönnyebbültem: ez a szemét aljas banda semmilyen
veszélyt nem jelent a normalitásra.

Mára egyébként Perinta meg is találta f?szponzorát a Klub Rádió személyében, ezzel be is zárta magát
végleg: sztár lesz egy 30-40 ezres DK-s nyugdíjastábor számára, s mindenki más kiröhögi. De még a
gyurcsányista nyugdíjasok is kicsit ódzkodnak azért t?le, mert ? katolikusnak mondja magát. Ami
ezekben a körökben nem cseng jól.

Jól van ez így. Csináld, Perinta, sokat segítesz a ballibbantak népszer?ségének további csökkentésében.
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A szankciós kecsup

by maxval bircaman - kedd, július 19, 2022

https://bircahang.org/a-szankcios-kecsup/

A világon - lakosságarányosan - a legtöbb kecsupot és majonézt Oroszországban fogyasztják. Valami
rejtélyes okból az orosz ember imádja ezeket a termékeket. Oroszoknál láttam el?ször: majonézzel
vastagon megkent kenyér, rajta felvágott savanyú uborkával. Ahogy a kecsup szendvicskrémként
használata se ritkaság.

A Balkánon ez pl. nem ismert, a Balkánon ljutenica van, ami hasonlít ugyan a kecsuphoz, de nem azonos
vele: bár a f? összetev? szinté a paradicsom, de nem csak paradicsomot tartalmaz, s nem annyira
homogenizált. Szóval a Balkánon a két termék teljesen külön van, a használatuk is más - pl. senki se
kenne kenyérre kecsupot, s salátához se keverné.

A világ legnagyobb gyártója a Heinz. Természetesen csatlakozott az oroszellenes szankciókhoz idén,
szóval ma már csak kis mennyiségben van Heinz-termék Oroszországban, csak másodlagos importból.
Ennek persze a legjobban Kína örül, ma már a kínai kecsupipar nagyobb az amerikainál, csak eddig alig
exportáltak - most elkezdték, megjelent a kínai kecsup Oroszországban.

Egyébként van saját orosz gyártás is, a paradicsom jól megterem egyes dél-orosz részeken, de a
mennyiség kisebb a fogyasztásnál. Szóval nagyok a lehet?ségek a kínai kecsup el?tt.

Igenám, de a Heinznél akadt egy kis baj. Legyártva, megcímkézve oroszul a sok millió kész termék! Most
mi legyen? Átcímkézni? Az drága. Aztán kipattant az ötlet: Bulgáriában hasonló bet?k vannak, hasonlít
a nyelv is, szállítsuk oda!

S tényleg. Korábban sose láttam bolgár üzletben orosz szöveges kecsupot.
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A szegény nem hisz neki, a gazdag lenézi

by maxval bircaman - hétf?, július 25, 2022

https://bircahang.org/a-szegeny-nem-hisz-neki-a-gazdag-lenezi/

A szegény rendszerkritikusnak azt mondják, komolytalan, mert csak irigy. A gazdag rendszerkritikusnak
meg azt mondják, komolytalan, mert csak képmutató. Aki meg szegényb?l gazdag lett, arra azt mondják,
komolytalan, hiszen nem kritizálhatja azt, aminek hála gazdag lett. Aki viszont gazdagból lett szegény,
az se megoldás, mert rá meg azt mondják: bolond és/vagy felel?tlen. 

Tulajdonképpen még legjobban a mérsékelten jómódúnak hisznek, de persze ott is jön a kritika. Miért
nem nyomorog, mikor ez lenne a "hiteles"? Meg miért nincsenek "ambíciói" a többhöz.

A liberális demokrácia logikáját abszurd módon egy Garfield-mém fejezi ki. Nem szívesen idézem, mert
utálom a Garfield-mémeket. Ezek leginkább irodákban terjedtek, s id?söd? hölgyek terjesztették ?ket
leginkább. A nagy részük ökörség, de van egy mely teljesen véletlenül értelmes:

A lényeg itt az, mindenki abban hisz, ? lesz az "egy", így t?ri, hogy most még ? a "mások" része, hiszen
azt hiszi, ez valamiféle ideiglenes, s?t igazságtalan állapot csak.

Sok éve volt egy cseh komcsi barátom, akkor amikor én még meggy?z?déses liberális voltam, aki azt
mondta, egy teljesen pragmatikus és ideológiamentes szempontot felvetve: végülis egyetértenék veled, ha
biztos lennék benne, hogy a rendszerben én egy lennék a t?kések közül, de mivel ennek a matematikai
esélye kicsi (a haverom informatikusnak készült, szeretett esélyekr?l beszélni), így nekem jobban megéri
inkább ellenezni a rendszert.

Nyilván ez az érv nevetséges, hiszen nem lehet valami attól jó, hogy éppen nekem jó. Viszont mégis ez a
rendszer bels? axiómája.
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A szent halála

by maxval bircaman - kedd, január 04, 2022

https://bircahang.org/a-szent-halala/

A ballib keménymag ismét tanúbizonyságot tett teljes valóságérzet-hiányáról.

Kis hétvégi színes hír volt: Homonnay Gergely ballib aktivista, aki els?sorban a neten m?ködött,
meghalt drogozásban, a szilveszteri bulizás hevében egy homokklubban túladagolta magát, ami az ?
korában - közeledett az 50-hez - már eléggé rizikós életvitel.

Oké, meghalt, Isten bocsássa meg b?neit, megesik az ilyesmi.

De az a tömeghisztéria, amit ez kiváltott a ballib törzskommentel?k között, az teljesen felülmúl minden
képzeletet.

Az egy dolog, hogy egyes "oknyomozó" kommentel?k azonnal leleplezték az ügyet: Zorbán ölette meg!
Mindegy, hogy erre semmi oka se volt, de annyira gy?lölte, hogy kiadta rá a titkos halálos ítéletet.

De az viszont már ?rület, hogy utólag ki lett kiáltva valamiféle kulcsfigurának.

Sokat gondolkodtam, ki a párhuzama a másik oldalon ennek a Gerinek. Nehéz ügy, de azt mondanám: a
vadhajtásos Bede Zsolt. Most tessék elképzelni, a Zsolt a saját hibájából meghal vagy halálos baleset éri.
Nyilván a barátai és közeli hívei siratnák, de az, hogy ilyen hisztizés legyen bel?le teljesen kizárt. 

A fideszes táborban is van b?ven hülyeség, de hogy a szintje er?sen fékezett habzású a ballib hülyeséghez
képest, az szimpla ténykérdés.
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Egyébként meg, Gerit utolérte a sok gy?lölködés, amit az utóbbi 2-3 évben csinált, megviselte ez a
szervezetét. Erre rájött a folyamatos drogozás. Együtt a két tényez? túl sok.

Az eredmény: a ballibek elvesztették egyik szentjüket.

A terv: most utólag kikiáltják Szent Árpi Bácsi reinkarnációjának. A macskáját meg kitömik, ? lesz az
Összefogdosás totemállata és tiszteletbeli DK elnökségi tag.

utolsó közéleti szerepe: az ismert ateista provokátornak, Perintfalvi Ritának ad hasznos tanácsokat 
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A szerencse

by maxval bircaman - szerda, október 12, 2022

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

A szerencse nem Isten m?ve, így felesleges szerencséért imádkozni, pedig ez népszer? keresztény
magatartás.

A véletlen egyszer?en a rendszer tervezett eleme, nem csodaszer? természetfeletti.

Imádkozni érte nem más, mint bármi anyagiért imádkozni. Azaz valójában nem a dologért magáért van az
ima, hanem a megfelel? saját lelki állapotért.

Pl. a hív? le akar fogyni. Nem azért imádkozik, hogy holnap reggelre t?njön el róla a felesleges súly,
hanem azért, legyen képes olyan akarater?t kialakítani magában, mely végig viszi egy sikeres diétán.
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A szexproblémás misszionárius

by maxval bircaman - vasárnap, február 06, 2022

https://bircahang.org/a-szexproblemas-misszionarius/

1991-1992 között közelibb kapcsolatban álltam a mormonokkal, mint ezt utólag szerettem volna. Ami
viszont el?nye volt ennek: meg tudtam ismerni emberi oldalukat is.

Bár mindent megtesznek a mormonok, hogy nemzetközi egyház legyenek, ma is amerikai egyház ez. A
hivatalos statisztikáikat nem érdemes nézni, ezek szerint jelenlegi tagságuk a világban 16 millió, s ebb?l 6
millió az USA-ban. Tudni kell azonban, a mormonok nem tényleges, aktív tagságot számolnak, hanem
mindenkit, akit megkereszteltek, s a teljesen passzívvá váltakat se veszik ki az adatokból. Nincsenek
ugyan hivatalos adatok err?l, de valójában a tagság kétharmada nem is tag.

Az "?si" mormon törzsterületen - Utah állam, Wyoming délnyugati része, Idaho déli része, Arizona
északi része - persze más a helyzet. Ott a nem aktív mormon is ténylegesen mormon. Egyszer?en ezen a
területen a mormonság szinte már etnizálódott. Úgy nevezik "kulturális mormon".

Máshol viszont - különösen Európában - az a modell, hogy a mormon missziók tevékenysége nulla körüli
eredményt hoz: nagyon kevesen lépnek be, s a belép?k közül még kevesebben maradnak. A mormon
szempontból legsikeresebb európai ország egyébként Portugália, ahol a hivatalos taglétszám 40 ezer. A
nagyjából hasonló nagyságú Magyarországon ugyanez alig 5 ezer f?. Érdekes, hogy a legnagyobb
konkurrens - a jehovisták - sokkal sikeresebbek, pedig az ? taglétszám-adataik igazak, lásd a legkisebb
"problémáért" kizárás jár. Jehovistából Magyarországon pl. 20 ezer van.

Az átlag mormon misszionárius tehát férfi, amerikai, 19-21 éves, s a mormon törzsterületr?l jött. A
misszionárusi kétéves munka alapvet?en családi kényszer - egy hith? családban feln?tt fiatal
gyakorlatilag nem mondhat nemet -, másrészt mára egyfajta feln?tté válási rituálévá is vált: hiszen ez az
els? eset, hogy egy éppen a nagykorúságba lépett fiú különválik szüleit?l, s viszonylag önálló életbe
kezd. 

A mormonok ma az USA-ban a leggazdagabb egyház. A becslések szerint a mormon egyház vagyona
kb. 200 milliárd dollár (míg a sokkal több taggal rendelkez? amerikai katolikus egyházé "alig" 30
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milliárd). Ez azt jelenti, hogy anyagi gondok nincsenek. 

Különösen így van, mivel az átlag misszionárius költségeit részben maga a misszionárius fizeti
(jellemz?en a családja). Jelenleg minden misszionáriusért a családja 10-12 ezer dollár körüli összeget
fizet be az egyháznak - ez a kétéves misszió "ára" -, majd ezt az összeget maga az egyház osztja szét, azaz
pl. lakást bérel a misszionáriusnak, utazási költséget fizet, valamint zsebpénzt ad. A zsebpénz jelenleg
havi 400-500 dollár között van. (Ha a család szegény, akkor lehetséges, hogy mentesül a fent említett
10-12 ezer kötelezettsége alól.)

Nyilván ha a misszionárius gazdag családból van, van saját pénze is. De az ilyen költés fekete pontnak
számít, az elvárás: a misszionárius éljen meg a zsebpénzéb?l. Nyilván ez a zsebpénz csillagászati összeg
Afrikában, a gazdag nyugati államokban meg kevés. Ezért bevett szokás, hogy a gazdagabb országokban
- ahol tehát az egyháztagok is jómódúak - a misszionáriusokat helyi egyháztagok etetik.

A 90-es évek eleji Bulgáriában a mormon misszionáriusok iszonyú gazdagok voltak a helyi viszonyok
hátterén át nézve. Kifejezetten el? volt nekik írva, ne fogadjanak el ebéd- és vacsorameghívásokat a helyi
tagoktól. Elvárás volt a szerénység is, pl. annak ellenére se használjanak taxit, hogy az filléres költség
volt akkoriban.

A bolgár tagság a misszió megnyitása után gyorsan elérte a 200 f?t. Személyes tapasztalatom: a legtöbb
új tag tisztán hátsó gondolatból lépett be. Egyrészt azt hitték, ezzel majd könnyebb lesz az USA-ba
kivándorolni, de legalábbis valamilyen amerikai ösztöndíjat szerezni. S persze voltak férjre vadászó
csajok, ezek gyorsan csalódtak, mert talán az egyik legfeketébb pont egy misszionárius számára, ha
kiderül a missziója alatt ismerkedett meg: ebb?l ugyanis egyenes a következtetés, hogy biztosan
házasságon kívüli szexuális életet élt, ami pedig talán a legnagyobb b?n a mormonoknál.

A mormonok észbontóan puritánok ugyanis. A kamasz fiúknak és a fiatal, még nem házas férfiaknak a
maszturbáció mint Sátán leggonoszabb kísértése van beállítva. 

Szóval egyrészt ott vannak fiatal, életer?s srácok, akik az önkielégítést?l is rettegni kötelesek, másrészt
meg fiatal bolgár lányok. A bolgár lányok egy része meg direkt kellette magát, de aki nem tett így, az is
túl jól nézett ki a puritán szabványok szerint. Egyszer?en nagyon másak az amerikai puritán szokások és a
bolgár ortodox szokások. A bolgár szokások szerint - még az er?sen konzervatív szokások szerint is - a
szerény kinézet csak a házas n?kre vonatkozik, míg a hajadonoknál teljesen normális és nem erkölcstelen
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a kihívóbb kinézet. Egy szóval: még a bolgár szokások szerint szolíd n? is túl kurvás a puritán szokások
mércéje szerint.

Akkoriban 4 amerikai mormon misszionárius m?ködött Szófiában. Köztük a vezet? olyan volt, aki
korábban Belgrádban volt misszionárius, azért tették át Szófiába, mert beszélt valamennyire szerbül, így a
bolgárt is várhatóan könnyebben tanulja majd meg. A srác olyan volt, mint egy amerikai vígjátékban a
folyton szexr?l beszél? kamasz, csak ? nem beszélhetett, de látszott az arcán a f? baja: a disszonancia
ösztönei és az egyházi tanítás között.

Egyszer megkérdeztem: mi számára a legnagyobb kihívás, hogy Kelet-Európában él 2 évet, miközben
korábban egyetlen külföldi útja az volt, hogy nyaralt 10 napot a szüleivel Mexikóban. Nem szólt se
honvágyról, se valamely hiányról - hogy pl. valamilyen megszokott termék nem kapható -, hanem azt
mondta "a buszok". Dehát mi van a bolgár buszokkal? - csodálkoztam. Mire ? kissé elpirulva elmondta: a
buszokon, a sof?r kabinjának hátsó üvegén rendszerint egy nagy naptár van kitéve, valamilyen cég
reklámja, s azon teljes alakban egy szép csaj, lenge ruházatban. - Na most, képzeld el, imádkoznom
kellene, hogy legyen sikeres a napi munkám, jól tudjak magyarázni az érdekl?d?knek, s erre meg közben
el?ttem egy gyönyör? lány fürd?ruhában, lobogó hajjal, kisminkelve, kihívó pózban, mintha csak engem
nézne, szóval szerinted lehet a Mennyei Atya tervén elmélkedni, ha közben áll a szervem mint egy 
acéloszlop?
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A szinkronszínész és a templom

by maxval bircaman - vasárnap, május 29, 2022

https://bircahang.org/a-szinkronszinesz-es-a-templom/

Bulgáriában persze a szinkronszínészet sokkal ritkább, s emiatt lenézettebb szakma is. Ismer?söm pont
ez volt sokáig: szinkronszínész.

Európa nagyjából 3 övezetre oszlik szinkronszemszögb?l:

a német modell: ahol teljes szinkron a szokás, azaz az idegen filmek eredeti hangja teljesen
elt?nik, csak egyes zenei betétek esetében marad meg az eredeti hang, felirattal - mondanom se
kell, a magyar gyakorlat teljesen a németet követi,
az orosz modell: ahol nem létezik semmilyen szinkron, minden esetben alámondás van, azaz jól
hallatszik az eredeti, s mellette hangosabban az orosz szöveg, jellemz?en szenvtelen, semleges
hangon - itt nincs is igazi szinkronszínész, ez inkább szimpla felolvasás,
a köztes verzió (mondjuk Lengyelországban és Romániában ez jellemz?): azaz tudományos
m?sorokat és gyerekm?sorokat szinkronizálnak, minden mást nem.

Bulgária alapvet?en a köztes modell. Bár egy id?ben próbálgatták a német modellt, csak a közönség
rosszul reagált rá, így ahol a német modellt próbálták, inkább az oroszt alkalmazzák ma már. A
szappanoperákat jellemz?en alámondják, a komolyabb filmek meg feliratosak - a mozinézés népszer?
hobbi az országban, s az átlag bolgárt idegesíti, ha nem hallja a színész eredeti hangját.

Szóval az ismer?s a kevés szinkronszínész egyike volt. De már munkanélküli, mert - mint mondtam - a
német modellt lassan kivezették. Igazi színész nem tudott lenni, bár játszott, de csak ötödrangú
szerepeket. 

Viszont jó volt a dikciója az embernek, szépen beszélt. Én templomban ismerkedtem meg vele, éles, jól
érthet? hangja miatt persze gyorsan templomi felolvasó lett: aki a mise során egyes helyzetekben felolvas,
ez jellemz?en a Hiszekegy szövege.
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Az illet? viszont nem tudta megtagadni színész mivoltát, így ez amolyan sajátos animált felolvasás lett. 

Az ortodoxiában a Hiszekegynek mindig a hosszú verzióját mondják, ezt a katolicizmus Niceai
Hitvallásnak mondja és nem mindig használja, sokszor a "rövidített" verziót mondják a katolikusok - ezt a
katolikusok Apostoli Hitvallásnak nevezik. Szóval ebben van egy rész, hogy "de újra eljön dics?ségben
ítélni él?ket és holtakat" (mármint Jézus lejön a mennyb?l, majd azután ezt teszi).

Nos, itt az ismer?s kigúvasztotta a szemeit, majd enyhe bosszúálló hangon mondta az "él?ket és holtakat"
részt, még körbe is nézett hatásszünettel. Aztán egyszer szóltak is neki "öreg, a Hitvallás nem
fenyegetés!", de aztán a törzsközönség megszokta ezt a sajátos stílust.

Aztán amikor elköltözött, sokan még hiányolták is, hol van a "horrorfilmes" felolvasó?

Íme saját felvételem a bolgár Hiszekegyr?l, normál papi el?adásban. Mint látható, a nyelv nem egyházi
szláv, hanem modern bolgár, csak kissé archaizál:

https://www.youtube.com/watch?v=jPkveDqpOkE 
a gyertyás hölgy NEM a múzsám, csak hasonlít kicsit rá, mert a testvére 

 A szöveg természetesen szinte teljesen azonos a magyar verzióval, azaz: "Hiszek az egy Istenben,
mindenható Atyában, mennynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremt?jében.
Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, aki az Atyától született az id? kezdete
el?tt, Isten az Istent?l, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istent?l. Született, de nem
teremtmény, az Atyával egylényeg? és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért,
leszállott a mennyb?l. Megtestesült a Szentlélek erejéb?l Sz?z Máriától és emberré lett. Poncius Pilátus
alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az Írások
szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dics?ségben ítélni él?ket és holtakat
és országának nem lesz vége.
Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltet?nkben, aki az Atyától származik, akit éppúgy imádunk és
dics?ítünk mint az Atyát és a Fiút, ? szólt a próféták szavával.
Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházban. Vallom az egy keresztséget a b?nök
bocsánatára. Várom a holtak föltámadását és az eljövend? örök életet. Ámen."
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Természetesen az egyetlen eltérés a katolikus verziótól, hogy míg a katolikusban "aki az Atyától és a
Fiútól származik" szerepel, addig az ortodoxban "aki az Atyától származik" - ez a nevezetes 
Filioque-betoldás, az 1054-es egyházszakadás formális oka.

Milyen az archaizált modern bolgár? A modern bolgárban a f?neveknek nincsenek esetragjaik (kivétel:
pár tulajdonnév és köznév esetében a hívóeset), viszont ebben a verzióban használatban van a birtokos
eset a "Pontius Pilátus" és a "Szentlélek" szavak esetében - ilyen a modern normál bolgárban nincs.
Továbbá a normál modern bolgárban a névmásoknak csak alanyesetük és tárgyesetük van (s az utóbbi is
kihalóban egyes névmásoknál), a pap viszont itt a kihalt részesetet is használja.

Hogyan hangzik az archaizált bolgár egy átlag bolgár számára? Kb. mint ahogy egy átlag magyar
számára egy olyan szöveg, melyben használatban van valamely már kihalt múltid? vagy az ikes ragozás
felszólító vagy feltételes módban - azaz mindenki megérti, de így sose beszélne, s ha beszélni is próbálna
így, valószín?leg elrontaná. Mondjuk minden magyar érti a Szózatban a "hordozák véres zászlóidat"
részt, de így senki se beszél, ez mindenkinek "hordozták véres zászlóidat", s aki megpróbálná utánozni, az
szinte biztosan elrontaná, hogy a kihalt 3 magyar múltid?t hogyan is kellene használni.
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A szupergazdag magyarok, csehek és lengyelek

by maxval bircaman - csütörtök, december 29, 2022

https://bircahang.org/a-szupergazdag-magyarok-csehek-es-lengyelek/

A közhiedelem ellenére a kommunista Bulgária nem volt sokkal szegényebb a kommunista
Magyarországnál.

Az igazi nagy különbség a két ország között a II. vh. el?tt, s különösen az I. vh. el?tt volt, ez utóbbi
id?szakban a magyar annyival volt a bolgár el?tt, mint ahogy manapság az osztrák a magyar el?tt.

Aztán azonban a háborús pusztítás jobban érintette Magyarországot, emiatt a szint kiegyenlít?dött. Közel
azonos volt a két ország szintje a 80-as évek elejéig, jellemz?en Magyarország picit el?rébb volt, de
1982-ben Bulgária meg is el?zte kicsit Magyarországot, ez a magyar adósságválság ideje, mely Bulgáriát
nem érintette: a hasonlóan nehéz helyzetben lév? Bulgária ugyanis hatalmas pénzügyi segélyt kapott a
Szovjetúniótól, míg Magyarország nem, Magyarország kénytelen volt az IMF-hez fordulni. 

Aztán Magyarország keményen megel?zte Bulgáriát 1989-t?l: ennek oka, hogy a posztkommunista
visszaesés Magyarországon nagyon kicsi volt a bulgáriaihoz képest. Talán a legsokatmondóbb adat: az
1990-es infláció Magyarországon 30 % volt, Bulgáriában meg 320 %. Tulajdonképpen csak 2000 körül
kezdett csukódni a hatalmas eltérés, ma már a bolgár szint a magyar 80-90 %-a, a 90-es évek közepén ez
még 40-50 % is volt.

Az árfolyamban is látszik. A teljesen piaci 1989-es árfolyam 1 leva = 13 forint volt, ma ez 1 leva = 0,20
forint (nomimálisan persze ez 200 forint, mivel 1 új leva = 1000 régi leva). 65-szörös leértékel?dés ez.

Szóval a kommunista Bulgáriában nem az életszínvonal volt igazán baj, az nem volt sokkal alacsonyabb,
mint a kommunista Közép-Európában. Az elégedetlenséget a szürkeség okozta. Volt áru, de nem volt
választék. Én csak 3 évet éltem a bolgár kommunizmusban - 1986-1989 között -, de magam is
tapasztaltam ezt, pl. egy akkori budapesti közértben volt átlag 10-15 féle sajt, míg egy szófiaiban meg
2-féle. Sokkal kevesebb nyugati termék volt ezzel párhuzamosan, bár mindennek volt helyi megfelel?je,
pl. volt kakaópor, de nem import, míg Magyarországon nyugati is volt. 
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Amikor aztán elment a bolgár kisember nyaralni, meglep?dött. Mert szinte mindenki nyaralhatott évente
két hetet a tengerparton. S ott találkozott a keletnémet, lengyel, csehszlovák, magyar turistával - ez a 4
ország adta a legtöbb külföldi turistát a bolgár tengerparton.

S a keletnémet, lengyel, csehszlovák, magyar el?vette a színes törülköz?t, gumimatracot, gumicsónakot,
naperny?t, stb. Ezek mind luxuscikkek voltak Bulgáriában. Az átlagbolgár fürd?szobai fehér törülköz?t,
s?t leped?t használt, s a kis gumi gyerekcsónak már jómódnak számított. S még a n?k fürd?ruhái is
mennyivel szebbek!

Így aztán a bolgár képzeletben kialakult a hit, hogy az NDK-ban, Lengyelországban, Csehszlovákiában,
Magyarországon tombol a jólét.

jövend? múzsám a 60-as évek végén az édesapjával a tengerparton 
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A széls?ségek találkoznak

by maxval bircaman - hétf?, május 30, 2022

https://bircahang.org/a-szelsosegek-talalkoznak/

Liberális közhely, hogy a széls?ségek találkoznak. Ami persze még igaz is, ha minderr?l levesszük a
liberális elfogultságot. Ez a liberális állítás valójában azt jelenti: aki nem liberális, annak vannak közös
értékei, akkor is, ha másban nem értenek egyet.

Valójában persze teljesen komolytalan manapság a politikát csak egy darab tengelyen nézni: azaz
baloldal és jobboldal. Ráadásul Magyarországon ez nem is alkalmazható, eleve mást jelent ez a két szó,
mint nyugaton.

Schiffer András definíciója sokkal jobb: nála van jobb és bal, s globalista meg lokalista. Az ?
szemszögeb?l a ballibek a globalista jobboldal, míg a Fidesz a lokalista jobboldal. Azért jobboldal, mert
mindketten kapitalizmuspártiak. ? meg lokalista baloldal. Persze az egész hibája: ki a globalista baloldal,
talán a kommunistákat teszi ide? Szerintem ehhez hozzá kellene tenni ma már a kulturális szemszöget is,
azaz progresszívista és hagyománypárti, meg még esetleg a individualista-kollektívist tengelyt is.

Ami azonban minden rendszerb?l kimarad az a fokozatok. Lásd pl. Schiffer nyilvánvalóan
progresszívista, de semmiképpen se woke. Vagy Schiffer szerint mind a ballibek, mind Fidesz
rendszerpárt, csakhát mindenki látja a fokozatbeli eltérést itt: a Fideszben van mérsékelt
rendszerkritikusság, míg a ballibekb?l ez teljesen hiányzik.

Ez jutott eszembe egy beszélgetés kapcsán, íme:

https://www.youtube.com/watch?v=Og2s3IZqseA 

Ami meglep?en pontos az Schiffer azon meglátása, hogy a "tényellen?rzés" rosszabb, mint a cenzúra.
Ugyanis a cenzúra csak annyit tesz, hogy kimondja "ez és ez a vélemény nem kivánatos", míg a
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tényellen?r azt mondja, "ez és ez a vélemény téves".

Aki próbált már liberálissal hosszasan vitázni, az jól tudja, a liberális sose fogja elismerni, hogy az ?
véleménye és a vele ellentétes vélemény szimplán ellentétesek narritívák, melyek egyszer?en eltér?
világnézetekb?l erednek. ? ragaszkodni fog a végs?kig, hogy van egy racionális, tudományos nézet, s
minden más meg egyszer?en tévedés. Az egész liberális gondolkodás ugyanezen ezen alapszik. Ezért is
nem liberális hír számára nem ellentétes interpretáció, hanem álhír. 

Sorosék egész nyílt társadalom koncepciója ezen alapszik: amit ?k állítanak az nem csupán egy
lehetséges nézet, hanem az egyetlen racionális nézet. Sok liberálistól hallható emiatt: a liberalizmus nem
is ideológia, hanem valamiféle ideológiamentes racionalizmus.

Pedig természetesen nem létezhet racionális világnézet. Minden világnézet szubjektív, nincs tudományos
világnézet, a szcientizmus se az.

Szóval nem a széls?ségek találkoznak, hanem az abnormalitás ellenz?i, akik különböz? szempontok
szerint elleneznek.
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A szólás utáni szabadság

by maxval bircaman - péntek, augusztus 26, 2022

https://bircahang.org/a-szolas-utani-szabadsag/

Annak idején volt egy orosz vicc, hogy a szovjet jogrend teljes mértékben biztosítja a szólásszabadságot,
hiszen tényleg bárki bármit szólhat, viszont nem biztosítja a szólás utáni szabadságot.

Manapság pontosan ez a nyugati gyakorlat. Szólhatsz, de ha nem úgy szólsz, ahogy "kell", akkor 
megnézheted magadat.

A legviccesebb: a szólásszabadság és m?vészi kifejezés totális hívei ennek tapsolnak. A legújabb: egyes
nyugati egyetemeken az orosz diákokat kirúgják, ha nem határolódnak el az orosz politikától.

_______________________________________________
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A sz?ke büszkeség

by maxval bircaman - csütörtök, december 15, 2022

https://bircahang.org/a-szoke-buszkeseg/

A sz?ke, magas, karcsú, világosszem?, hosszúhajú n? nagyon büszke.

Azt mondták a munkahelyen, ideiglenesen nem lesz 1 hétig homeoffice. Az ok: nem kóser, hogy a
munkatársak sose látják egymást, szóval legalább 1 hétig lássa mindenki a másikat.

Kellemetlen, de ki lehet bírni. Eleve ez a munjkahely jobb helyen van, átszállás nélkül elérhet? 35 perc
alatt.

Az egyik munkatárs román, s pont az el?bb leírt típus. S bár már 35 év körüli és van gyereke, úgy néz,
mint egy szépségkirályn?. Nem úgy néz ki, de úgy néz, látszik rajta a "na ugye gyönyör? vagyok!"
tekintet. Lesi, ki néz utána.

Jól ismerem a jelenséget.

Sok éve volt. Egyetemi szórakozás a 80-as évek stílusában. Az ötlet egy olasz-spanyol vetélked?b?l.
Páros játék, amolyan m?veltségi vetélked?. Jelképes nyeremények. De ez igazi csúcspont nem is a
nyerés, hanem a vesztés.
A két legkisebb pontszámot elér? versenyz?nek - csakis a 2 vesztes pár lánytagjának - be kellett mennie
egy-egy amolyan zuhanyfülkébe, majd közülük az egyikre ráeresztett egy "csap" megnyitéséból
nagyjából 15-20 liter vizet a nyertes versenyz?pár lánytagja. Amolyan korai ice bucket challanenge, csak
nem jéggel. Nyilván erotikus cél részben, részben meg vicces.

De hogy ki legyen a végs? vesztes a két vesztes közül, azt szavazás döntötte el. A közönség
nmegszavazta.
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Aztén a két vesztes csaj ott állt: egy büszke sz?ke lány, meg egy pont ellenkez? típus.

A sz?ke el?re mosolygott. Aztén a közönség "sajátosan" szavazott, a másik csajt akarta "eláztatni". Én
meg azonnal átláttam a helyzetet, pár méterr?l jól láttam a sz?ke döbbent arckifejezését "hát mi van
ezekkel, nem látják, hogy én vagyok a szebb?". Aztán kijött a zuhanyfülkéb?l tök szárazon, s láthatóan
nehezen rejtette csalódottságát. Neheztelve nézett a múzsámra, pedig ? csak a csapot nyitotta meg a
szavazás alapján, nem ? hozta a döntést. Mintha megkínáltak volna a társaságot, hogy választhatnak a
májkrémes és a kaviáros szendvics kozött, s a többség a májkrémre szavazott volna.

- A lányok biztos irigyek, a fiúk meg buzik! - gondolhatta.

csak illusztráció 

_______________________________________________

                            275 / 1.347



BircaHang - 01-01-2023
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

A tabudöntöget?

by maxval bircaman - csütörtök, április 14, 2022

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

A ballib megmondóemberek alaptípusa a valóságtagadó. Bármi is történik, ? jobban tudja - ez az
alapállás. Nagy szerencse, hogy a ballib megmondóemberek 95+ %-a ez a típus: így rendkívül könny?
harcolni ellenük, hiszen sose kell semmi újat kitalálni ellenük.

Érdekes ezért a kevés eset, amikor valami más történik.

https://www.youtube.com/watch?v=jxfZW4T3Avk 

Mér? ledob 3 bombát is.

El?ször is, azt mondja, a kormány nem csal a választásokon.

Aztán azt meri állítani, a Fidesz kampánya egyszer?en jobb volt.

S végül a szentségtörés: nem igaz, hogy csak Fidesz-propanda van a "mucsai" vidéken, mert ott is van
25-30 % ballib szavazó.

Egyébként egykor az ellenoldal, a nemzeti oldal pont ugyanilyen volt, úgy értem, nem mint Mér?, hanem
mint az alaptípus. Egykor, 1997-1998 között nagyon alapszinten ugyan, de részt vettem a magyar
politikai életben. Ekkori tapasztalatom: annak az oldalnak az emberei folyamatosan marhaságokat
beszéltek, s üdít? kivétel volt, amikor nem ez történt.
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Egyébként az aktív politikai részvételt éppen ezeknek a tapasztalatoknak a hatására hagytam abba
1998-ban. Azóta csakis közírói szinten politizálok, de sose vettem részt az íráson kívül semmiben: többek
közt semmilyen gy?lésre nem mentem el.

Aztán ugyanez ment 2002-2007 között. A Fidesz 2002-es és 2006-os választási bukása után mindig
összejöttek a fideszes megmondóemberek valóságtagadni. Akkor ennek f? helyszíne a Bayer-féle
Sajtóklub volt, jellemz?en a meghívott vendégek Bencsik András, Lovas István, Molnár Tamás, Tóth Gy.
László voltak, néha mások is. A legnagyobb butaságokat jellemz?en a nem tudom miért, de fideszes
körökben máig idolként kezelt, szerintem teljesen beszámíthatatlan és tehetségtelen Lovas mondta. Bayer
jellemz?en helyeselt neki, ezt tette Tóth Gy. is, a másik két résztvev? passzívabb és mérsékeltebb volt.
Emlékszem, a csúcsmagyarázat a fideszes vereségekre az volt, hogy minden volt MSZMP-tag és ezek
közeli rokonai mind kivétel nélkül a ballibekre szavaz, plusz még csalások is vannak. Kb. mint a ballib
"vidéki mucsai bunkó", "bejelentkezett egy címre ezer ukrán nyugdíjas" és "leállította Zorbán a szervert"
narratíva, csak kicsit másképp megfogalmazva.

Aztán valamikor 2007-2008 között valaki a Fidesz kampánycsapatában ráébredt a valóságra, azóta
folytatnak értelmes kampányokat.

Reméljük, a ballibeknél sose lesz ébredés. Ezt sikeresen megakadályozza saját törzsszavazói táboruk,
mely minden apró eltérést a kánontól árulózással és fideszesezéssel jutalmaz azonnal. Mér? esetében ez
már meg is kezd?dött.
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A tanártípusok

by maxval bircaman - kedd, október 11, 2022

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

Alsó és középszinten csak, a fels?fok egészen más terület.

Tapasztalatom a magyar, a szovjet/orosz, a kubai, s a bolgár iskolarendszerb?l.

Alapvet?en 5 típus létezik:

a "pedofób", mondjuk gyerekgy?löl?: utálja az egész világot, hogy ilyen szar munkája van, de
legalább van hatalma, szóval folyamatosan szívatja a diákokat,
a megcsömörlött pedofób: ? már annyira utál mindent, hogy szívatni sincs kedve, így egyszer?en
csak szabotálja a munkát, lásd óraadás helyett az "olvassátok el most a 125. oldalt" típus,
a kistudású: láthatóan nem ért a tárgyához, ezt simán leleplezik az adott terület iránt érdekl?d?
hatodikosok is, akik ezek után szívatni kezdik a tanárt kamukérdésekkel, hogy aztán a háta mögött
röhöghessenek a tanáron, a tanár lassan az alkoholizmusba menekül, aztán kirúgják,
a zseni: ? ért a tárgyhoz, csak azt hiszi, egyetemen tanít, s mélyen megsért?dik, hogy nem
mindenkinek az ? tárgya a kedvence, jellemz?en felmond, mert képtelen feldolgozni a helyzetet, s
ha mégsem, akkor kiválasztja a tárgy iránt érdekl?d? pár diákot, s csak nekik tanít,
az ideális tanár: ez a legritkább, tudja mit kell csinálni, s f? motivációja, hogy magyarázhat.

A pedofób típus volt a legrettenetesebb kisgyerekként, mert szabályosan terrorizálta a gyerekeket.
Jellemz?en középkorú, er?sen csúnyulásnak indult, szexmegvonásban szenved? n?, aki képes a
szirénánál is hangosabban üvölteni.

Fokozott alakja a fiatal, házas, kövér tanárn?, akinek valami súlyos családi baja van, s ezt a gyerekeken
veri le.

A megcsömörlött típust viszont imádtuk, mert az óráikon az égvilágon semmit se kellett csinálni.
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Egyik iskolámban voltam én és egy másik srác, akik földrajz-mániában szenvedtünk. ? jeles tanuló volt,
én kettes, s mindketten jóval többet tudtunk a tanárnál. A szívatás meg ment: a tanárunk egyszer azt
mondta kérdésre, hogy Pápua Afrikában van.

A zseniben volt egy nagyon sajátos esetem, egy gyakorlati foglalkozás tanár. Ami nagyon sajátos, mert a
gyakorlati az típikusan p?ttárgy, senki se veszi komolyan. De nem ?, ? komolyan vette. S körbevette
magát pár fúrni-faragó akaró gyerekkel, akiknek csillogó szemmel magyarázott az esztergagépr?l meg a
fúrásról. Mindenki más meg beszélgetett és várta az óra végét.

Ami közös minden típusban: határozottan állítja, hogy ? a munkája szerelmese és "professzionalista".

_______________________________________________

                            279 / 1.347



BircaHang - 01-01-2023
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

A technika visszahat az írásra

by maxval bircaman - szombat, március 12, 2022

https://bircahang.org/a-technika-visszahat-az-irasra/

Az ókorban, amikor csakis kézírás létezett, minden írás attól függött, mi az írás anyaga. Mezopotámiában
anyagtáblákat használtak, így vésni kellett, ezért az írásjelek különböz? vonalak. Egyiptomban meg
papíruszra írtak, így ott bonyolultabb alakzatok is lehetségesek voltak.

A modern korban, amióta nem kézzel, hanem valamilyen géppel írunk, immár az adott gép technikai
korlátai adják a f? kereteket. Aki van annyi id?s, mint elég, esetleg alig 10 évvel fiatalabb, az még
emlékszik, a 30-40 évvel ezel?tti magyar írógépek zöme nem tartalmazta az összes magyar bet?t: csak a
legdrágább gépeken volt meg mind az összes magyar bet?. 

A 44 magyar bet?b?l 35 az egyjegy? bet?, ez túl sok, nem fért el ennyi az olcsóbb gépeken, ezért
jellemz?en 3 bet? ki volt hagyva: az í, az ú, s az ?, ez a 3 legritkább. Ennek hatása: 3 nemzedék elkezdte
ezeket a bet?ket elfelejteni, hiszen írógépes írás esetében nem volt kötelez? e 3 bet? használata. Romboló
hatás. 

Amikor jött a számítógépes kor, az els? 10 év még rombolóbb volt: nem létezett egységes szabvány,
sokan nem tudták egymás szabványát elolvasni, így az egyezmány minden ékezet elhagyása lett. 

Kb. az ezredfordulókor lettek egységes szabványok, azóta az írás immár lehetséges a tényleges
helyesírásnak megfelel?en. 

A nem-latin bet?s nyelvek a baj még nagyobb volt a számítógépes kor els? évtizedében. Ott el se lehetett
olvasni még kb. se amit a másik írt, ha nem ugyanazt a kódolást használta, mint az üzenetet címzettje.
Plusz az egyes operációs rendszerek küdolása se volt kompatibilis egymással. Ráadásul az egyes
országok más-más kódolási hagyományt alkalmaztak: az oroszok és a többi ex-szovjet szláv nép a KOI-8
nev? kódolást kedvelték, Bulgáriában viszont MIK kódolás volt a divat, mondanom se kell, a kett? nem
kompatibilis. Aztán jött a Win-1251 kódolás, meg egy Macintosh-kódolás. Néha külön alkalmazásokkal
lehetett konvertálni, de sokszor semmi se segített. Sokszor csak annyit lehetett megállapítani, az eredeti
szöveg mivel volt kódolva, de elolvasni nem lehetett.
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Ennek az eredménye: az emberek elkezdtek latin bet?kkel írni elektronikus kommunikáció esetében.
Persze itt se volt egyezmény, milyen legyen a latin átírás, több verzió létezett, de így legalább el lehetett
olvasni az üzenetet. Egy példa: a bolgár ? - zs - bet? leírása lehetett z, zh, g, j, v - azaz 5 verzió (az els? 4
talán még valahol logikus, de a "v" az biztos teljesen abszurd, pedig van rá magyarázat: a Win-1251-ben a
latin V billenty? lenyomása adott ? -t). 

A helyzet az ezredforduló körül rendez?dött, amikor nyert teljeskör?en a Unicode k?dolás, mely 150
ezer bet?jelet tartalmaz, így immár óegyiptomiul is lehet írni vele hibátlanul, lásd ? ejtése "tjw", jelentése
- ez kitalálható - meg "madár". A telefonos SMS-eknél pár évig még ment a káosz, ott csak az
okostelefonok elterjedésével lett rendben a normális írás. Bár máig van egy nemzedék, mely az SMS-eket
latinbet?kkel írja, mert ezt szokta meg 30 éve - az én saját múzsám is ezen réteg tagja, képtelen voltam
rávenni, hogy térjen át a rendes írásra.

Most már csak abban van vita ki milyen billent?zetet használ: Bulgáriában a 60 év felettiek a bolgár
írógépek kiosztását preferálják, míg a 60 alattiak inkább a bolgár programozók kiosztását. A kett? teljesen
más, de ez mindegy, a kész eredmény ugyanaz. Kicsit olyan ez, mint Magyarországon a QWERZ- és a
QWERTY-tábor harca, csak a bolgár esetben nem csak 2 bet? van felcserélve, hanem szinte az összes, pl.
a QWERTY billenty?k a régi leosztásban ?????, míg az újban ?????. (Mondanom se kell, én az újat
használom, a régivel nem tudok írni, most is külön meg kellett néznem milyen a régiben a bet?k
elhelyezkedése. S magyarul meg QWERTY-s vagyok.)

A bolgár nacionalisták nagy bánata egy mellékkérdés. Bár a cirill ábécé ?shazája Bulgária - a
macedónok szerint meg Macedónia, de ez csak vicces apróság -, a török uralom miatt a cirill ábécé feletti
gondoskodás központja átkerült Oroszországba. Többek között, amikor megindult a nyomtatás, s
megjelent az igény a korábban túl díszes bet?alakok egyszer?sítésére, ezt Oroszországban végezték el a
XVII. sz. els? felében. Majd ez a reformált verzió immár onnan jött vissza a Balkánra, a bolgárokhoz,
montenegróaikhoz, szerbekhez, meg persze a románokhoz, akik a XIX. sz. második feléig a cirill írást
használták.

Szóval az eredetileg bolgár ábécé orosz reformverziója terjedt el Bulgáriában is. Az orosz reform egyik
fontos eleme pedig az volt, hogy a kisbet?k legnagyobb része a nagybet?k kicsínyitett verziója lett, a
sajátos korábbi kisbet?k pedig csak a kézírásban maradtak meg.

az 5 kivétel az orosz reformban: ezek a kisbet?k nem lettek a nagybet?k kicsinyített verziói 
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A bolgár álláspont viszont az: ez a reform szegényítette az írást, meg kellett volna hagyni a nyomtatott
kisbet?ket.

Íme az eltérések:

kisbet?k: orosz és bolgár verziók 

A gond itt az: a kódolás ugyanaz, s ezen nyilván nem is lehet változtatni, hiszen ez abszurd helyzetet
hozna. Csak megfelel? bet?készlettel lehet megoldani ezt, a neten pedig megfelel? honlap-beállítással,
ami nem is olyan egyszer? feladat.

Bár bolgár nacionalista nem vagyok, én is szebbnek tartom a bolgár verziót. S azt is használom, ha
lehetséges.

Íme egy bolgár vers az íráskép érzékeltetésére. A saját szerverem felett teljes úr vagyok, be tudom
állítani a kívánt bet?típust, a saját szerveremen tehát bolgár verziósak a bet?k, míg a blog.hu-n csak
vendég vagyok, így ott orosz verziósak lesznek a bet?k.

A bolgár verzió egyszer?en változatosabb, szebb a szemnek.

????????

??? ? ???????, ???????, ????????;
?????? ??? ? ?????? ? ?????,
?????????, ?? ???? ?? ???????:
???? ?????? ??? ??????? ?????.

??? ???? ???? ? ?? ???? ????????,
? ?????? ?????????? ????????,
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?? ?? ?? ??????: ???????? ????????
?? ?????? ?? ???? ?????? ????

? ???????? ?????????? ??????
?????? ? ????? ???????? ???
???? ????? ? ???????? ???????
?????? ????? ???????? ?????.

?? ???? ???? ????? ?? ?? ??????
?? ???????? ???????? ???.
????????? ???? ?? ?????????,
?? ?????? ?? ????? ??????.

(?????? ?????? - 1928 ?.)

Íme a két kép:

"bolgár" 

"orosz" 

Akkor már legyen lefordítva, nyersfordításban legalább:

Az erkély

Vas, k?, antik;
ilyenb?l ezernyi van a világon,
egyszer?, de befalazott:
ajtó nélküli erkély.

Ki tudja, mikor és ki építette,
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hirtelen feleslegessé vált,
de nem mindenkinek: a madarak nyugodtan
isszák a hideg es?t vázáiból

és négyzetes eresze
egy-egy es?s éjszakán összehoz
hosszú és boldogtalan elválás után
ismét két csavargót.

De napközben nem látja kintr?l
a járókel? üres szeme.
A tulajdonosok meg nem is sejtik
hogy a házuknak volt erkélye.

(Atanasz Dalcsev - 1928)

_______________________________________________
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A tisztelet és a vélemény határa

by maxval bircaman - péntek, január 28, 2022

https://bircahang.org/a-tisztelet-es-a-velemeny-hatara/

Még a 90-es években volt egy bolgár haverom, ? mesélt el egy tanulságos esetet. 

Az illet? egész életében keresztény hív? volt, el is határozta, pap lesz. Úgy vállalta ezt, hogy már
házas volt, s?t volt 1 gyereke (kés?bb lett még 2), s hát a papi szakma nem az, amib?l gond nélkül meg
lehetne élni. 

Aztán a teológiai szak negyedik évének végén kiábrándult a vallásból (az ortodox kereszténységb?l), ?
úgy látta, az ortodoxia nem felel meg annak, aminek szerinte lennie kellene a kereszténységnek. Maradt
az egyetemen, de immár úgy mint egy idegen. ? közben egy újprotestáns felekezet tagja lett.

Az ortodox teológia szakon persze van nem csak elmélet, hanem gyakorlat is, így pl. teljesen gyakorlati
tárgy is arról, hogyan megy egy istentisztelet. Azaz be kell menni templomba (a kar épületében is van egy
kis templom). Ismer?s tehát bemegy, de mint immár nem-hív? lazán álldogál, támasztva a falat,
demonstrálva, hogy ? nem ortodox. Aztán hirtelen mintha villám csapna bele, egy égi hang beleüvölt a
fülébe:

Te meg mit m?velsz?
Semmit, de én ezekben a küls?ségekben nem hiszek. - az ismer?s bátran beszélgetni kezd Istennel.
Leszarom miben hiszel, akkor se állhatsz így. Mit szólnál ha valaki bemenne a te mostani
gyülekezetedbe, s ott elkezdene azzal hivalkodni, hogy ? nem hisz a ti küls?ségeitekben? Szóval
vagy takarodj ki, vagy viselkedj emberi módon! Azt meg senki se várja el t?led, hogy ebben vagy
abban higgy is.

Ismer?s gyorsan felfogta. S azonnal megértette hibáját, majd javított magatartásán.

Viszont azonnal felmerült: lehet-e ezt abszolutizálni? Hiszen ha lehetne, az bármilyen demonstratív
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alakban kifejezett ellenvéleményt tilalmassá tenne. 

A kérdés nehéz, mert nehéz a határt megvonni. Végül arra jutottunk: ott ahol az érzelmi, lelki szál
túlsúlyban van, ott nem ildomos nem megadni a tiszteletet. Máshol viszont ennek semmi akadálya. Azaz
egy politikai gy?lést meg szabad zavarni, de egy vallásit sose: ha egy vallás ellen tiltakozunk, a kritika
más módját kell találni.

_______________________________________________
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A tolmács bizalmi munka

by maxval bircaman - szombat, október 01, 2022

https://bircahang.org/a-tolmacs-bizalmi-munka/

Régen elévült, megírható már. Meg hát eleve nem b?ncselekmény.

Egy id?ben jó megbízóm egy er?sen ex-titkosszolgálati hátter? bolgár üzletember volt. Akkoriban én
még 30 se voltam, ? meg 55 körül volt, szóval most 80 felett van, ha még él.

Nem az a tipikus ex-komcsi újgazdag volt. Utálta a luxust. ami szokatlan volt ezekben a körökben. A
valószín? ok: a különböz? ázsiai harcm?vészetek fanatikus híve volt, díjai is voltak, s 55 évesen még
simán gyakorolt: minden nap felkelt hajnalban, s egy órát gyakorolt a szabadban.

Egyébként kinézetre gyomorbajos, nélkülöz? könyvel? kinézete volt. Senki soha nem találta volna ki,
hogy a valóságban multimilliomos karatebajnok, aki valószín?leg egy egész csoport hulligánnal képes
lenne puszta kézzel megbirkózni.

? keresett engem. Akkor Szófiában laktam. Volt egy hirdetésem, hogy bolgár-magyar fordítást vállalok.
Felhívott, elmentem hozzá, adott 1 oldal szöveget, utólag kiderült, kamu volt, csak látni akart, megbízhat-
e bennem. Megcsináltam, fizetett, majd megkérdezte: lehet-e szó tolmács-eszkort szolgáltatásról. Mert
dolga van Budapesten, s tárgyalni akar, de ? csak bolgárul és oroszul beszél (Moszkvában végzett a KGB
Akadémián, még a 70-es évek végén), a partnerek meg magyarul és németül, meg angolul, s megbízható
tolmács kellene.

Megállapodtunk, jól fizetett, 3 napra az akkori bolgár havi átlagfizetésnél kicsit többet ajánlott.

Elmentünk, majd többször is. Azt, hogy pont mir?l tárgyaltunk, azt nem írom le, ez bizalmas infó
továbbra is, de semmi b?nös nem volt benne: szimpla kereskedelmi ügylet, persze nagy összegr?l volt
szó.
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Aztán máskor is mentünk. Még beszélgettönk is sokat, bár haverok sose lettünk, mindvégig 
csend?rpertuban voltunk: én magáztam, ? tegezett, viszont - ez vicces volt - "Marinov úr" alakban
szólított.

Bár hasznos tanácsot adott azért. Amikor pl. egy nagyobb összeget akartam áthozni Budapestr?l Szófiába
készpénzben, azt terveztem, megyek olcsón, busszal, mire ? "ne hülyéskedj, Marinov úr, költs egy
repül?jegyre", majd elmondta, ha bejelentem az összeget a Szerbiába való belépéskor Horgoson a határon
- ahogy ezt meg kellett tenni a szabályok szerint -. a határ?rök leadják azonnal az infót a haverjaiknak,
aztán a busz meg lesz állítva 40-50 km-rel arrébb, s ki leszek rabolva. Még azt is mondta, ha kell, vesz
nekem jegyet, s majd legközelebb levonjuk a megbízási díjamból.

Szót is fogadtam. S áthoztam a pénzt, pár ezer dollár volt, neki persze filléres összeg, de nekem jelent?s.

De az érdekes, ami miatt az egészet írtam.

Egyszer megkérdezi, tudok-e németül vagy angolul. Mondtam, németül nem, angolul közepesen. Mondja,
oké, akkor menjünk el Genfbe, egy napra, este megérkezünk, másnap délben vissza, mert kell
tolmácsolni. Én mondtam, dehát én nem vagyok angol tolmács, érteni értek elég jól, de a beszédem
közepes. ? erre azt válaszolta: neki a megbízhatóság a fontosabb, nem a tökéletes nyelvtudás, nem akar
más tolmácsot választani, mert azzal még egy ember tudna a dolgairól, míg engem már úgyis ismer, s
megbízhatónak bizonyultam.

Meg persze nekem az az el?nyöm is megvolt, hogy magyar útlevelemmel nem kellett vízum (neki meg
volt állandó vízuma, fene tudja hogyan).

A bolgár állampolgároknak csak a 2000-es évek elején lett vízummentes Nyugat-Európa.

Szóval mentünk Genfbe. Nyilván nem fogok részleteket leírni err?l se, de egy momentum van, ami miatt
ezt leírom.
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Az emberkének 3 helyen volt számlája, s az egyik bankba mentünk ezek közül. Úgy t?nik, ez volt
legkevésbé fontos számlája, alig pár százezer frankja volt ott.

Jön a banki alkalmazott, olasz lehetett, legalábbis olaszos akcentusa volt angolul, külön szobába leülünk,
majd lassan elmondja, hogy nagyon elnézést kér, de probléma van, mivel a bank úgy döntött, leépíti a
lakossági szolgáltatásait, s a kis számlák fel lesznek mondva. Kiderült: 1 millió frank alatt minden számla
kicsi.

Bolgár ember tudomásul vette, azt mondta, gondolkodik még, átviszi-e a pénzt máshová vagy megnöveli
az egyenleget 1 millió fölé. Távoztunk.

Kifelé odaszólt nekem "ezek a majmok teljesen elvesztették a kapcsolatot a valósággal, az egyenlegem
több, mint 20 évnyi svájci átlagfizetés, s ez nekik kevés - megértek a pusztulásra az idióta
operettországukkal együtt".

S ez volt az a pillanat, amikor a leginkább egyetértettem vele hosszú, pár éves együttm?ködésünk alatt.

1997 óta nem tudok róla semmit.

_______________________________________________
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A társasjáték ontológiája

by maxval bircaman - vasárnap, február 27, 2022

https://bircahang.org/a-tarsasjatek-ontologiaja/

El?re bocsátom: utoljára kb. 20 éve játszottam társasjátékot.

Mondjuk vegyük a Monopoly-t. Lehetne más is, mindegy. De a Monopoly-ra legalább emlékszem. A 
lényeg azonban: olyan játék legyen, melynek nincs közvetlen hatása a valós életre, azaz pl. nem lehet
erotikus játék vagy pénzes játék se, de teljesen valóságfüggetlen se lehet, azaz legalább annak az elemnek
meg kell lennie, hogy a nyertes örül, a vesztes meg szomorú, s mindkett? elismert tény a játékosok által.

A kérdés ilyenkor: mennyire veszi komolyan a játékot a játékos. A két véglet:

a túl laza játékos, aki oda se figyel az egészre, minden gesztusa azt jelzi, ennek az egésznek
semmi értelme,
a fanatikus játékos, aki a játékot a valóság fölé emeli.

Úgy vélem, az el?bbi a vallási fanatikus, utóbbi pedig a következetes liberális.

_______________________________________________

                            290 / 1.347



BircaHang - 01-01-2023
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

A többség szankcióellenes

by maxval bircaman - szombat, november 05, 2022

https://bircahang.org/a-tobbseg-szankcioellenes/

Hatalmas a felháborodás az ATV stúdiójában: már a ballib közvéleménykutatók szerint se azt gondolja a
magyarok többsége, amit pedig gondolnia kellene a ballib megmondóemberek szerint.

Szerencsére jelen van Tarjányi bizonytalanságkamuzási szakember, aki gyorsan elmagyarázza: a baj oka
az, hogy a magyar kormányzat nem követi a német és lengyel példát, s nem tilt be minden médiát, mely
mást mond a "helyes" véleményhez képest.

Erre már Brezsnyevék is rájöttek: el kell zárni mindenkit minden ellenvéleményt?l, s akkor az emberek
zöme majd el is hiszi, hogy nincs ellenvélemény. Ott még a külföldi rádióadókat is zavarták. 

Csodálkozom, hogy a németek és lengyelek még nem üzemeltettek be rádiózavaró tornyokat.

_______________________________________________
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A tömeg szava

by maxval bircaman - vasárnap, október 16, 2022

https://bircahang.org/a-tomeg-szava/

A napokban történt egy banális eset Szófiában, mely azonban kiválóan megvilágítja milyen kevés kell az
átlagember befolyásolásához, a közvélemény áthangolásához.

Az esemény, eredeti, legels? változatában, azaz a hír kezdetekor. Egy huszonéves fiatal megölt egy
negyvenéves taxist a városközpontban kés? éjszaka, dulakodás közben.

Íme az egyes számú narratíva. Valami hülyegyerek bulizás után, biztosan részegen és bedrogozva
belekötött a taxisba, majd annyira megverte, hogy az belehalt. Felháborító, hogy ezek a munkanélküli
fiatal majmok bármit megtehetnek, meg eleve hogy simán jogosítványt kaphat ilyen fiatal ember!
Szegény taxis meg nem elég, hogy éjszaka dolgozik, még bele is halt!

Jönnek az új részletek. Egy majdnem baleset volt a dulakodás oka, az egyik segítséget kért haverjaitól,
akik ki is mentek a helyszínre, s verték a másik felet. 

Mindenki levonja a következtetést: az ittas-drogos fél okozott majdnem balesetet, aki még tetézte is a
helyzetet, mert a drogos haverjait hívta telefonon, így egy egész banda ölte meg a taxist.

Persze a taxisok tiltakoznak a legjobban, meg a meghalt taxis rokonsága. Egyenesen blokád alá veszik az
illetékes kerületi rend?rkapitányságot, ahol a "korrupt rend?rök" "védik" a "szemét gyilkost".

Szóval a narratíva plusz er?re kap. Én pont akkor mentem egy taxival pont arra, láttam a saját
szememmel a blokádot. (Várok a szemm?tétemre, s nem vezetek kocsit mostanában, ezért voltam
taxival.)
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Aztán megjön 2 hír, ami csitítja a narratívát:

a "szemét gyilkos" kórházban van, súlyos sérüléseket kapott ? is, nincs is a kapitányságon,
gyanúsan sok a cigány a rend?rkapitányság körüli tüntin.

Nos, itt csend kezd kialakulni. Egyrészt a halott immár nem "szerencsétlen taxis", hanem "valami
cigány", másrészt ha gyilkolt is a srác, immár nem "semmirekell? hülyegyerek", hanem "bolgár fiatal",
plusz ?t is megverték, hiszen kórházban van, azaz nem is gyilkosság, hanem verekedés, mely elfajult, de
valójában nem a srác a hibás, egyszer?en mázlija volt, hogy nem ? halt bele. Ez tehát a
második narratíva.

Már csak taxis szervezetek szólalnak meg, nincs közfelháborodás. Semmi szolidaritás a tüntet?kkel, s?t
"menjenek ki a rend?rök, igazoltassák ?ket, biztos minden második tüntet? körözött b?nöz?", eleve
immár nem "dühös polgárok", hanem "összever?dött cigányok" tüntetnek.

Végül jön a vizsgálat. El?ször is kiderül, a taxis infarktust kapott, eleve szívbeteg volt, a kapott ütések
nem lehetnek okozói a halálának. Másrészt a taxis szabálytalanul haladt, a srác beszólt neki, mire a taxis
kiszállt, s megütötték egymást. A taxis sokkal er?sebb testalkatú volt, a srácot legy?zte, a földre került,
majd még hívta pár rokonát is, akik együtt ütlegelték ?t. A srác feltápászkodott, s összesen egy ütést
tudott leadni a taxisra. 

Bizonyíték: a srác barátn?je, aki vele volt, s tucatnyi arra haladó járókel?, plusz utcai kamerák.

Ja és senki se volt se ittas, se drogos.

Három nap után már nem téma az egész. Az egyetlen ami maradt: "ideje keményebb kézzel fellépni,
meg fell fékezni az egyre szemtelenebb cigányokat". A "drogos semmirekell?" ma már "szegény srác,
akit majdnem agyonvertek a cigányok", a halott meg nem "szegény taxis", hanem "balhés cigány, aki
megkapta, amit keresett". Immár a taxis se - annak a taxinak a taxisa, melyben utaztam harmadnap - is kb.
"a cigók h?zöngenek" stílusban kommentálta az ügyet.
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Ez a végs? narratíva. Mintha a japán Rasomon cím? filmet nézném. Csak ez valóság.

tiltakozás, amikor még szegény taxis volt 

_______________________________________________
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A történelem jó oldala

by maxval bircaman - péntek, június 17, 2022

https://bircahang.org/a-tortenelem-jo-oldala/

Több EP-képvisel? kérte levélben a magyar miniszterelnököt, hogy ne az ukránok élete árán valósítsa
meg saját politikai érdekeit, hanem álljon a történelem jó oldalára, a világ demokratikus országai és a
magyar nép mellé.

De mi is a történelem jó oldala? 

Valóban a nyugat-európai magállamok érdeke lenne a történelem jó oldala? Mikor ezen államok
szövetsége, az Európai Unió arra a mítoszra épül, hogy az egész világnak el kell fogadni az ?
értékrendjüket ahhoz, hogy az civilizáltnak min?süljön.

Ezek az értékek:

a liberális demokrácia: egy olyan rend, melynek alapja az, hogy az állam felett nincs hatalma az
embereknek, s az államnak meg nincs hatalma a saját elitje felett, ez egy sose látott, teljesen
abszurd rendszer,
a kapitalizmus: a harácsolás és kizsákmányolás törvényesített rendszere, melyben a felül lév?
kevesek bármit megtehetnek a többséggel, s még nem is tartoznak feléjük semmivel,
az intézményesített szellemtelenség eszméje, mely nem lát távolabb saját orránál.

A világ legnagyobb része számára mindezek negatív értékek, s éppenhogy tartózkodik ezekt?l.

Persze lehet azt mondani, hogy az er? és a jó ugyanaz, azaz a történelem er?s oldala mellé kell állni, mert
különben az eltapos minket. Csakhát aki ma er?s, az holnap gyenge lehet. Azaz már csak ebb?l a
megfontolásból se érdemes mindig lelkesen kiállni a nap er?se mellett.
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Én a magam életében azt érvényesítem, hogy vannak értékeim, melyek függetlenek a pillanatnyi
er?viszonyoktól, s ezekhez ragaszkodom. Persze nem eshetek át a ló másik oldalára, azaz nem
engedhetem meg magamnak, hogy értékrendemet minden körülmányek között érvényesítsem. Igenis akad
helyzet, hogy értékeimet feladom, mert olyan er?vel kerülök szembe, mely azonnal eltaposna, ha nem
hajtanék fejet el?tte. Lehetnék persze mártír, de ezzel semmit se érnék el. 

De minden ilyen esetben tudatában vagyok: értékeim megmaradtak, csak azok gyakorlását adtam fel, s
csakis er? hatására. 

Nyilvén országok szintjén a helyzet bonyolultabb: a nemzetközi kapcsolatok, a diplomácia alapja a
hazudozás és egymás átverése, így nem lehet soha ?szintének lenni. Továbbá jó helyzetértékel? képesség
kell, hogy meg lehessen állapítani, meddig lehet elmenni. 

Mindez a magánéletben sokkal egyszer?bb nyilván. De az alapelv mégis ugyanaz: sose szabad többet
megadni az er?nek, mint amennyi kényszer?en szükséges.

Ami a konkrét esetet illeti: nem szabad semmiképpen se az EP liberális néppárti kereszténydemokrata
héjáinak csapatába beállni és együtt vonyítani velük. Ezek egy zuhanó sóhivatal percemberei csak. 

_______________________________________________
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A történelem kereke forog

by maxval bircaman - péntek, április 22, 2022

https://bircahang.org/a-tortenelem-kereke-forog/

Annak idején a bolgár kommunista propaganda kedvenc idézete Georgi Dimitrov elvtárs egyik mondása
volt, mely szerint "A történelem kereke forog, s forogni fog a kommunizmus végs? gy?zelméig." - ezt a
lipcsei pere során jelentette ki igen bátran.

Aztán mindennek ez lett a végs? hivatkozása a kommunizmus bulgáriai bevezetése után, a legnagyobb és
legnyilvánvalóbb marhaságokra is ez lett az aduász. 

Mert annak pl. megvolt a többségi támogatása, hogy a nagy gyárakat, bányákat, bankokat államosítsák,
ezzel a nem-kommunisták zöme is simán egyetértett, de a sarki pékség, a cipészm?hely, meg az
egyhektáros zöldségtermel? földjének államosítása kérdésében már a meggy?z?déses kommunisták is
inkább ingatták a fejüket, hogy ennek mi is végülis az értelme. Ilyenkor megjelentek azonban a m?velt
aggitátorok és elmagyarázták, mindezt a történelem objektív törvényei írják el?, melyeket még maga
Marx fedezett fel 100 évvel korábban. S lehet, hogy pl. egy nagyon pici ideig rossz lesz - mert mondjuk
nem lesz hová vinni megjavíttatni a cip?t -, de ez ideiglenes jelenség, mert aztán minden csodás lesz a
végén. 

S tényleg, ezt nem a gonosz Sztálin találta ki, maga a jó Marx mondta ezt, lásd Kommunista kiáltvány:
"A proletariátus arra használja majd fel politikai uralmát, hogy a burzsoáziától fokról fokra elragadjon
minden t?két, hogy az állam, azaz az uralkodó osztállyá szervezett proletariátus kezében centralizáljon
minden termelési szerszámot és a lehet? leggyorsabban növelje a termel?er?k tömegét. Ez természetesen
eleinte csak a tulajdonjogba és a polgári termelési viszonyokba való zsarnoki beavatkozások útján
történhetik, tehát olyan rendszabályok útján, amelyek gazdasági szempontból elégteleneknek és
tarthatatlanoknak látszanak, amelyek azonban a mozgalom folyamán túlhajtanak önmagukon, és mint az
egész termelési mód átalakításának eszközei elkerülhetetlenek." (Karl Marx -Friderich Engels: A
Kommunista Párt kiáltványa, II. fejezet.).

Ezt a marhaságot persze átvette minden baráti népi demokrácia is. Annak idején a Havannai
Egyetemen nagy élményem 1986 tavaszáról, hogy a kötelez? marxizmus-leninizmus el?adáson egy bátor
hallgató felvetette, mi értelme van a nyilvánvalóan senkit ki nem zsákmányoló, nem t?kés utcai
cip?pucoló vállalkozás betiltásának, mire az okos el?adó el?vezette: az utcai cip?pucoló ugyan tényleg
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nem zsákmányol ki senkit, hiszen ? maga dolgozik saját magának, de mégis ? idegen elem a forradalmi
rendben, hiszen ? t?kés: birtokolja a munkaeszközeit, ez pedig igencsak veszélyes, hiszen az ilyen
látszólag ártatlan cip?pucoló bácsik egyike-másika meggazdagszik, majd immár er?s t?kés osztályt
alkotva ellenforradalmi érdekek hangoztatója lesz, szóval az utcai cip?pucoló bácsik végs?soron az
amerikai imperializmus alvó ügynökei. Látva válasza nem igazán lelkes fogadtatását, az el?adó
professzor hozzátette: amint a forradalom fejl?dik egyre gyorsabban, lesznek állami cip?pucoló
vállalatok, s ezeknek majd alkalmazottai lesznek utcai cip?pucolók, így végre lesz forradalmi cip?pucolás
az ellenforradalmi cip?pucolás helyett.

Amire azonban nem számítottam, a történelemkerék forgása megmaradt a kommunizmus bukása után.
Megint forgott, megint objektív törvények alapján, persze pont az ellenkez? irányban, de ennek oka meg
volt gyorsan magyarázva: immár nem a marxista áltudomány áltörvényeit nézzük, hanem végre az igaz
demokratikus és szabadpiaci folyamatok univerzálisan igaz és hibátlan törvényeit!

Ami rögtön felt?nt: ahogy annak idején a marxista "áltörvények", úgy az "igazi" szabadpiaci törvények is
kívül állnak a józan ész birodalmán.

1992-ben indult a nagy bolgár mez?gazdasági reform, lényege: a kommunista falugazdálkodás
felszámolása. Sokkal durvábban zajlott, mint a magyar reform ugyanakkor, Magyarországon azért volt
olyan tsz, mely megmaradt átalakulva és tovább termelt, meg akadtak nagyobb gazdák, akik képesek
voltak alkalmazkodni.

Szóval akadt egy tsz, mely kecskékkel foglalkozott. Többszáz állat, talán ezer felett, minden korban,
fenntartható módon: mivel a kecskét ma már els?sorban nem a húsáért tartják, könnyebb is itt elérni a
fenntarthatóságot, amint megvan a kritikus tömeg, minden megy el?re.

De hát jött a politikai váltás: a tsz tulajdonát vissza kell adni az eredeti tulajoknak, ill. ezek örököseinek.
A feladat azonban megoldhatatlan, csak úgy lehetett volna megcsinálni, hogy résztulajdon-
jogosultságokat adnak oda a jogosultaknak, de marad az egész objektum egyben mint gazdasági egység.
Ezt azonban a törvény nem tette lehet?vé, kizárólag "valós határokban" lehetett felszámolni a tsz-eket,
azaz konkrétan meg kell állapítani a tulajdonarányokat, majd ennek alapján szétosztani a földet és
mindent, ami rajta van. A résztulajdon-jogosultságok formájában való visszaadást - mely
Magyarországon jellemz? volt, lásd kárpótlási jegyek - a bolgár jogszabály politikai okokból tiltotta,
ugyanis az volt az akkori éppen antikommunista kormányzat félelme, hogy ezt majd kihasználják a
posztkommunista volt tsz-elnökök és tsz-párttitkárok: felvásárolják a tsz-tagok részjegyeit, majd ezzel az
övék lesz az egész volt tsz, mindenki más meg az ? bérmunkásuk lesz.
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Meglett az egyetlen lehetséges megoldás a konkrét esetben: eladni minden gépet, még az épületeket is
szétszedni, majd a végén egy délután leölni az összes állatot, húsként értékesítve.

A legtöbb volt tsz-tag eleve már régóta nem lakott helyben, nekik tök mindegy volt, kaptak így hirtelen
egy nagyobb - de nem túl nagy - összeget, meg papírt földtulajdonról. A helyben lakók meg hiába
mondták: akkor ezután mi lesz, mert munka ezután nem lesz nyilván, ha megsz?nik a kecsketenyészet. 

Annyit értek el, hogy aki akarta, elvihetett él? kecskét tulajdonrésze arányában, ez jellemz?en 1-2 kecskét
jelentett. Szóval végül 40-50 kecske megúszta a levágást, ezekb?l csendes kis háziállat lett helyi emberek
kertjében. Hiszen ez immár nem gazdasági tevékenységre alkalmas kecske volt, hanem 1-2 állat
családonként, amolyan "háztáji", mely jól jön, hiszen a tejét fel lehet használni a nyugdíjas család
céljaira. 

Mindenki aki nyugdíjas kornál fiatalabb volt meg elhagyra a helyszínt, beköltözött a városba. Azóta
persze ezek zöme meghalt, ahogy a megmenekült kecskék is rég elpusztultak természetes halállal. Szóval
ma a volt tsz falvai háborús díszletre emlékeztetnek: omladozó házak, köztük a nagy semmi, s néha-néha
pár botladozó aggastyán, akit valamiért ott felejtettek a gyerekei, unokái.

A kérdésre, hogy ez végülis mire volt jó, minek kellett egy jól m?köd? kecsketenyészetet tönkre tenni és
ezáltal a régió népességét elkergetni, a válasz: mert a szabad piac láthatatlan keze így akarta. S ki lenne
olyan elvetemült komcsi, hogy merne szembe szállni a szabad piac láthatatlan kezének törvényeivel? S
ráadásul ezt most nem zubbonyos kommunista pártagitárok magyarázták el, hanem diplomás, öltönyös
emberek, sokan nyugatiak, a Világbank és más hasonló intézmények nagyhír? szakért?i. Az meg kizárt,
hogy mindenféle falusi "bunkó" jobban értsen ehhez, mint a harvardi diplomás szakért?, akinek az óradíja
több, mint a bunkó tízéves jövedelme!

_______________________________________________
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A vadászgén

by maxval bircaman - péntek, július 22, 2022

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

Korábban is sejtettem: a vadászati vágy és az állatbarátság nem egymás ellentétei, hanem ugyannak a két
oldala. A napokban bellém villant mi is ennek a magyarázata.

Van sokféle elmélet az emberi faj korai történetér?l. Ami biztosnak t?nik: kb. 300 ezer éve van ember, a
szó mai értelmében, sz?ken véve, azaz kizárva a mára kihalt más emberfajokat. (Van olyan elmélet is,
mely szerint további 2 emberfaj nem halt ki, hanem beolvadt.)

A lényeg: eb?l a 300 ezer év csak az els? 100 ezer és az utolsó 10 ezer év nem zajlott
els?sorban vadászattal. Azaz az emberiség f? tevékenysége nagyjából az i. e. 200. évezred és az i. e. 8.
évezred között a vadászat volt. S közben nagyjából a 30. évezredt?l házasítva lett a farkas, megjelent a
kutya mint a vadász segít?je.

A vadász számára a kutya életbe vágó fontosságú. Képes ugyanis olyan helyzetben is megérezni a
veszélyt, amikor az ember nem. Azaz nagyon fontos társ. Ez pedig kialakít egy sajátos baráti viszony.

S ez annyira er?s volt, hogy megmaradt. Ma már kevés a vadász, de sokkal több a kutyabarát. Látszólag a
2 egymás ellentéte, hiszen az egyik egy állat megölése, a másik meg egy állat társnak tekintése.
Miközben mindkett? ugyanaz, a vadászat mellékterméke a társállat.

Az átlaghoz tartozom, azaz nem szeretem a vadászatot, de az állatokat igen, s leginkább a kutyákat.

a farkas-kutya mém 
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Ez azonban igyekszem elkerülni. Bár jelenlegi 2 kutyám "játtékkutya" kategória, azaz a legkisebb méret,
kategórikusan elvetek bármiféle kutyafodrászati szolgáltatást meg abszurd díszítést. Nyakörvön kívül
semmi díszítés, s télen ruha kimenéshez, amikor ez kell, de semmi vicceskedés: szerintem ez megalázó a
kutyának.

_______________________________________________
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A valóság kopog

by maxval bircaman - csütörtök, december 08, 2022

https://bircahang.org/a-valosag-kopog/

Az Öt m?sorban Hont óvatosan megpedzegeti a legfrissebb ballibbant tabu igazságtartalmát: a
"diáklázadást". De ezúttal még a betegesen antiorbánista Konok is kicsit besegít.

https://www.youtube.com/watch?v=Zq82HyDMxNU 

Valóban épületes sztori. 

Szerencsére az egész ballib marháskodást a ballibek buktatják meg. Saját hülyeségükkel.

Lassan minden megy a szokásos gigatünti üzemmódba: azaz kimegy id?nként 800 hivatásos tüntiz?, ezek
küzül a tanárok kivezénylik osztályukat is, kb. ahogy én voltam április 4-ét ünnepelni a H?sök terén
1978-ban. 

Aztán kint észlelik, hogy alig vannak, majd elkezdik egymást szidni "te miért nem vagy többen, szemét
mocskos fideszes?!".

Pár h?zöng? mélylibbant aktivista kamutüntije az egész. 
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A zártosztályság

by maxval bircaman - szombat, november 26, 2022

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

A kommunizmus legbizarrabb vonása volt, hogy bár hivatalosan az osztálytársdalom megsz?nt - a
marxizmus szerint ugyanis egyedül a t?ketulajdonhoz való viszony osztályképez? tényez? -, s?t káros
maradványai is lassan elhalóban voltak, valójában sokkal nagyobb tényleges osztálykülönbségek voltak,
mint egy liberális-oligarchikus parlamentáris rendszerben.

A legfejlettebb kommunista rendszerben, az oroszban volt ez a legabszurdabb módon jelen. Még a
vállalati üdül?k szintjén is volt szigorú különbségtétel: ki melyikbe jogosult menni, hivatali beosztása
szerint.

Magyarországon ilyen nem volt: csak a legfels?bb szint volt elkülönítve, rajtuk kívül egyetlen szint volt. 

Ami volt az a valuta szerinti elkülönítés: csak nyugatiaknak fenntartott létesítmények. Pl. él? magyar
ember nem szállhatott meg a budapesti Hiltonban, ez "valutás" szálló volt ugyanis. 

Valamilyen alakban ugyanez megvolt minden kommunista országban, az egyetlen Jugoszláviát
leszámítva, ahol a pénznem eleve konvertibilis volt, azaz csak a mennyisége számított, mint nyugaton, s
nem a min?sége.

A legfels?bb szint kiváltságai persze máig mindenhol léteznek, s jellemz?en pénzzel se vehet?k meg.
New Yorkban pl. vannak olyan épületek, ahol a szupergazdag se vehet lakást, csak ha el?zetesen
megszavazza a meglév? tulajdonosok többsége, hogy az új embert maguk közé engedik, "befogadják".
Ahogy vannak olyan elit klubok is, ahová nem vehet? meg a tagság, mert kizárólag ajánlás alapján lehet
bekerülni.

A kommunista és a liberális társadalom között a f? eltérés: az el?bbiben a hivatali/szociális státusz dönt
mindenben, az utóbbiban a pénz, s csak a legfels?bb szinten a szociális státusz.
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Kubában pl. a 80-as években lehetett bármennyi pénze egy kubainak, új autót akkor se vehetett. Új
kocsira csak bizonyos szakmák m?vel?i - pl. orvosok - és az államapparátusban dolgozók voltak
jogosultak adott szint felett, s ezek a tulajdonosok aztán csak más jogosultnak adhatták el az autót.

Bulgáriában új autóhoz kétféle módon lehetett jutni: a "magyar" módon, azaz Merkúr-típusú várolistával,
vagy azonnal valutával, csakis legális valutával. Viszont a továbbadás szabad volt, így az a sajátos helyzet
volt, hogy a használt autó ára magasabb volt, mint az újé: akinek nem volt ugyanis legális valutája, az
hajlandó volt a bolti ár 120 %-át fizetni frissen vett, alig használt autóért, hogy ne kelljen kivárnia a 3-5
éves várólistát.

Hogyan reagál a valamilyen módon privilegizált ember? Alapvet?en 3 módon:

büszke sikerére, kifejezetten villog a többiek el?tt,
nem foglalkoztatja a kérdés, adottságnak tekinti,
szégyelli helyzetét, él vele, de rossz a lelkiismerete.

Én mindig szégyelltem, s igyekeztem rejteni a tényt, hogy éltem helyzetemmel. A "villogókat" meg
mélyen sajnáltam, hogy nevetségessé teszik magukat.
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Agyatlan trollkodás

by maxval bircaman - péntek, február 25, 2022

https://bircahang.org/agyatlan-trollkodas/

Sokat elmond az amerikai elit tudásáról mivel próbáltak "trollkodni" az oroszok ellen. Íme ezzel a képpel:

Na most, ez kb. olyan - persze nem pontos a párhuzam -, mintha valaki a pozsonyi kastély vagy a
kolozsvári Szent Mihály-templom képével igyekezne "bizonyítani" lám, Szlovákia és Románia mennyivel
is fejlettebb, kulturáltabb országok, mint az elmaradott Magyarország.

Trollkodáshoz azért ismerni kellene legalább alapszinten azt, amivel trollkodunk. Íme tehát pár ismeret.

A XV. sz. el?tt egyszer?en nem létezett a szó mai értelmében vett orosz és ukrán. (Ahogy belarusz se.)
Az egyetlen önálló keleti szláv nép a ruszin volt, mely egyszer?en földrajzi és politikai okokból külön
volt a többi keleti szlávtól: hiszen a ruszinok a Kárpátokon túl (keleti szláv szemmel nézve) éltek,
ráadásul a IX. sz. végét?l magyar uralom alatt. 

A ruszinokat leszámítva azonban a keleti szlávok egységesek voltak, persze önálló törzsek alakjában,
önálló nyelvvel (nyelvjárással), de ezeknek nem feleltethet? meg egyik kés?bbi keleti szláv nép se: se az
orosz, se az ukrán, se a belarusz. A mai ukrán modern délibábos nemzetépítés persze igyekszik
kapcsolatot keresni az egyes szláv törzsek és a mai szláv népek között, de ez kb. olyan, mintha ma valami
Magyarországon az egyes honfoglaláskori magyar törzsekb?l akarná levezetni a mai magyar lakosság egy
bizonyos részét.

Az orosz állam megalapítása 862-ben történt. Azonban ez az „orosz” szó akkor még minden keleti-
szlávot jelentett, oroszul különbséget is szokás tenni ???? Rusz és ?????? Rosszija között - bár
melléknévként mindkett? ??????? russzkij -: a ???? a korai állam és a ?????? a modern állam. 
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Az eredeti „orosz” nevet az oroszok és a ruszinok tartották meg, míg a másik két keleti-szláv nép más
nevet "választott". (A ????? ruszin szintén a Rusz szó egyenesági leszármazotja. A középkori magyarban
a ruszinokat "kárpát-orosz" néven is emlegették.)

A 862-ben alapított Rusz lakossága kb. fele-fele arányban lehetett szláv és finnugor, vékony viking
uralkodó réteggel. Az orosz ?skrónika szerint két szláv és két finnugor törzs elhívta a viking Rurikot,
hogy uralkodjon felettük. Az állam központja Novgorodban volt, ez akkoriban jelent?s város volt, míg ma
kisváros – nagyjából félúton fekszik a mai Moszkva és Szentpétervár között.

Az új állam azonnal terjeszkedni kezdett, déli irányban a többi keleti-szláv törzs felé és keletre a finnugor
területek – a mordvák és marik földje – felé. 882-ben a f?város átkerült Kijevbe, innen az állam népszer?
neve: „Kijevi Rusz”.

Rusz gyengülni kezdett a XII. században, lassan kialakult 3 de facto önálló állam:

északon Novgorod központtal,
nyugaton Kijev központtal,
keleten pedig Vlagyimir központtal (jelenleg kisváros a mai Moszkvától kb. 200 kilométerre
keleti irányban).

A XIII. században mind a 3 államot meghódították a mongolok (lásd tatárjárás). Míg Magyarországon a
tatár (mongol) uralom ideiglenes jelenség volt, az orosz földeken a mongolok tartósan berendezkedtek.

A mongol uralom gyengülése, majd megsz?nése azonban másképp zajlott az egyes részeken. 

Keleten a vlagyimiri állam meghódította a novgorodi államot, a f?város át lett helyezve Vlagyimirb?l
Moszkvába. Ett?l kezdve az állam neve ??????? ????????? ?????????? - azaz Moszkvai
Nagyfejedelemség. Az állam hivatalos célja a kezdetekt?l az ?si Rusz állam visszaállítása volt, azaz a
még idegen hatalom alatt álló keleti-szláv területek "felszabadítása".
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Nyugaton viszont a mongol uralom végével nem sikerült az önálló államot visszaállítani, az felosztásra
került Lengyelország és Litvánia között. Ez a tény még inkább er?sítette azt a moszkvai elméletet, hogy
ezek az ? területeik idegen uralom alatt.

Tehát innen kezdve a folyamat lényege Moszkva terjeszkedése nyugat felé, ami orosz szemszögb?l
felszabadítás, lengyel-litván szemszögb?l meg nyilván idegen hódítás.

A XVII. század középére ez a terv 90 %-ban sikerült is, a legnagyobb siker az ukrán felkelés, Bogdan
(ukránul: Bohdan) Hmelnyickij vezetésével a lengyel uralom ellen, ami után a felkel?k 1654-ben
kimondták csatlakozásukat Oroszországhoz.

Ez manapság kissé zavart okoz a modern ukrán nemzetépítésben: hiszen egyrészt Hmelnyickij ukrán
nemzeti h?s, másrészt meg ? alapozta meg az orosz uralmat, mely nem háborús hódítás eredménye.
Szóval jellemz?en hosszú magyarázkodás övezi a témát. 

Aktualitása az 1654-es megállapodásnak: ennek 300. évfordulóján, 1954-ben lett átadva a Szovjetunión
belül a Krím Oroszországtól Ukrajnának, az "örök orosz-ukrán szövetség" jelképeként.

Az egyetlen további keleti szláv terület, mely ezek után se volt orosz uralom alatt az a mai Belarusz
legnagyobb része és Ukrajna nyugati sávja, ez lengyel maradt, majd a XVIII. végét?l fel lett felosztva
Ausztria és Oroszország között – az osztrák rész lett a Galícia nev? tartomány Lemberg (Lvov/Lviv)
székhellyel.

Ezt a területet már a Szovjetunió szerezte "vissza" a XX. sz. közepén: a Molotov-Ribbentrop paktum
egyik rendelkezése volt ez. Ma a terület északi része Belaruszhoz tartozik, déli része Ukrajnához.

Ezek után érthet?: a hagyományos orosz értelmezés szerint az ukránok és a belaruszok nem önálló népek,
hanem az orosz nép sajátos, területi csoportjai, akik az idegen uralom alatt sajátos, eltér? szokásokat
sajátítottak el. Ezt az elnevezés is mutatja: a belarusz jelentése "fehér orosz", míg az "ukrán" szó nem volt
használatban sokáig, helyette a "malorossz" - "kisorosz" - elnevezés volt divatban. Az „ukrán” név
gyakorlatilag csak a szovjet korban vált egyedülállóvá.
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Ahogy a hagyományos orosz értelmezés az is, hogy Oroszország az a korai Rusz modern szakasza. Ezt a
szovjet értelmezés is elfogadt, lásd a szovjet himnusz els? 2 sora: "???? ????????? ?????????
????????? / ???????? ?????? ??????? ????", azaz "Szabad köztársaságok megbonthatatlan szövetsége
/ Örökre összeforrasztotta a nagy Rusz", a "hivatalos" magyar fordítás szerint "Szövetségbe forrt szabad
köztársaságok /
A nagy Oroszország kovácsolta frigy" de ez nem adja vissza a "Rusz" szó jelent?ségét.

https://www.youtube.com/watch?v=g6DQWm2Vd4c 
? szovjet himnusz paródiája (de a szöveg az eredeti) - a szóban forgó rész 0:52-1:03 között 

A mai ukrán nemzettudat (mármint nem a délibábos nemzettudat, hanem a tényeket figyelembe vev?)
természetesen nem fogadja el a fenti orosz értelmezést. Helyette azt vallja, hogy a Rusz feletti mongol
uralom végével végérvényesen elkezd?dött a két önálló - orosz és ukrán - nép kialakulása, majd ez id?vel
stabilizálódott, így bár közös az eredet, de a mai oroszok és ukránok két külön nép immár 500-600 éve.

Ami pedig az államot illet?, a modern ukrán értelmezés is ez: Rusz ?si állam, mely nem volt a mai
értelemben se orosz, se ukrán, de mindkett?nek közvetlen el?dje, ez szétesett, majd lett 2 állam: nyugati
ukrán és keleti orosz, keleti orosz uralom alatt állt sokáig az ukrán rész, de ez utóbbi mindigis
rendelkezett egyfajta önállósággal, s íme 1991 óta ez az ukrán terület immár tartósan független.

De a lényeg: bármelyik értelmezést is fogadjuk el, egyik se alkalmas arra, hogy X-XII. századi kijevi
épületek képeib?l valahogy oroszellenes üzenetet lehessen faragni.

Szóval az amerikai "trollkodás" egyetlen eredménye: annak bemutatása mekkora barmokból áll az
amerikai elit.
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Amat?rség

by maxval bircaman - vasárnap, január 02, 2022

https://bircahang.org/amatorseg/

MZP módszere: túl kell licitálni a Fideszt.

M?ködésképtelen, mert egyrészt hiteltelen, másrészt öngól.

Lásd migránsszámlálás. A ballib keménymag felh?rdült, a fideszesek meg jót mulattak. Csak a ballib
periféria tapsol. Mert nem érti a politikai nyelv logikáját.

A szatírát keverik ugyanis a túlicitálással. Látszólag mindkett? alapja az eltúlzás, de míg az el?bbi
nevetségessé tesz,az utóbbi meger?sít.

Hiszen mi az üzenete MZP-nek ezzel: az, hogy a ballib migránspártiság rossz, míg a Fideszé jó, csak
lehetne még hatékonyabb. Ez persze mindenre jó lehet mint taktika, kivéve egy dolgot: a ballib
népszer?ség növelését.

Ez olyan mintha azt mondanám a múzsámnak, aki éppen sz?ke (ez csak feltételezés, mert nem sz?ke
természetesen), nem elég sz?ke a haja, ezzel próbálva rávenni, fesse magát feketére.

S lám, már Bolgár Gyuri bácsi is kezd szenilis lenni, lassan kezdi elveszteni egyébként jó intellektuális
képességeit, új mániája, hogy Orbánt elkezdte "a volt Soros-ösztöndíjas Orbán" néven emlegetni. Amivel
csak a saját tábor egy részét taszítja el.

amikor a múzsám éppen bosszantani akart, ezért sz?kére festette magát 
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Ami nehéz

by maxval bircaman - kedd, június 07, 2022

https://bircahang.org/ami-nehez/

Idegen nyelvekben mindig az a nehéz, amire nincs rendes szabály. Ha ugyanis van szabály, azt meg lehet
tanulni, s már csak gyakorlás kérdése az egész.

Ha viszont nincs szabály, nincs mit megtanulni, marad csak a magolás, értsd begyakorlás.

Jó esetben a szabálytalanságok száma kicsi. Mondjuk az angolban van kb. 200 szabálytalan ige, az összes
többi meg szabályos. A latinban viszont sokkal több a szabálytalan ige, mint a szabályos: egyetlen 
megoldás a gyakorlás.

A magyar igék jók a magyart idegen nyelvként tanulók számára, két kézen megszámolhatók a
szabálytalan igék: eszik, hisz, iszik, jön, lesz, megy, tesz, van, vesz, visz. Minden más magyar ige
ragozása szabályos, van pár igeosztály, ezek szabályai megtanulhatók.

A magyar igeragozás nehézsége nem a ragozás, henm az igeköt?k elhelyezése, itt csak szabályszer?ségek
vannak, nem teljes érték? szabályok. Lásd "nem mentem be" és "nem bementem". Ezt a magyar
diákoknak szóló könyvek "logikai hangsúllyal" magyarázzák, ami azonban semmit sem jelent egy
külföldi számára, ez majdnem olyan, mint mikor egy orosz ismer?söm azt állította, hogy ha sokat
gondolkodunk, akkor "rájövünk" az egyes orosz f?nevek nemére - persze marhaság, esetleg egy
anyanyelvi beszél?nél ez m?ködik (ott se), de idegennél nem.

A magyar f?nevek viszont sokkal nehezebbek. Csak 2 dologban, de ezek pontosan hatalmas nehézséget
jelentenek egy idegen számára. Ahogy az orosz, német, latin f?neveknél meg kell tanulni a nemet, a
magyaroknál a tárgy- és birtokos esetet! Ugyanis ezekre nincsenek pontos szabályok. Mondjuk ha egy
idegen megtanulja a magyar "ház" szót, azt érdemes "ház, házat, háza" alakban megtanulni, mert simán
lehetne "házt" és "házja" is a tárgyeset és birtokjeles eset. A magyar f?nevek kis része olyan, ahol
biztosan megjósolható a tárgyeset és a birtokjeles eset.
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A tárgyeset esetében az egyetlen biztos pont: ha magánhangzóra végz?dik a f?név, akkor a rag "t" - lásd
"kutya" - "kutyát". Itt már csak 2 alszabályt kell megtanulni: a szóvégi a/e helyére á/é kerül (a "kutya" az
egyik példa), s vannak egyes rejtett töv? f?nevek (mondjuk a "ló" töve valójában "lov").

A birtokjeles esetnél a helyzet még zavarosabb. Vannak szavak, ahol kötelez?en "a/e" van és van ahol
"ja/je", de csak a magánhangzó vég?ekre van teljesérték? szabály. S vannak szavak, ahol a magyarok
párhuzamosan használják a két alakot. A gond: mindez csak megszokható, de szabály nincs. 

A birtokjeles alakok külön érdekessége, hogy folyamatosan változik a használat. Ahogy az ikes ragozás
esetében, itt is nemzedéki eltérés tapasztalható.

Vannak ugyanis esetek, amikor a magyar nyelv különbséget tesz nem csak a birtok számát illet?en (azaz
az egy vagy több), hanem a birtokosok számát illet?en is. Lásd:

egy birtokos és egy birtok: "a szomszédnak van gyereke",
egy birtokos és több birtok: "a szomszédnak vannak gyerekei",
több birtokos és egy birtok: "a szomszédoknak van gyerekük",
több birtokos és több birtok: "a szomszédoknak vannak gyerekeik",

Na most, ez a megkülönböztetés elt?n?ben van, a 40 év alattiak alig használják. Számukra:

"a szomszédoknak van gyerekük" helyett: "a szomszédoknak van gyereke",
 "a szomszédoknak vannak gyerekeik" helyett: "a szomszédoknak vannak gyerekei".

Ezzel függ össze a következ?. A napokban láttam egy magyar média bulvárrovatában, hogy "Jelen volt
William és Harry a feleségükkel", majd az alcímben már "Jelen volt William és Harry a feleségeikkel" -
sajnos elfelejtettem lementeni, s már nem találom. Azaz ingadozó használat. Az utóbbi alak nevetést
eredményezett volna 30-40 éve, mert azt jelentette volna, Willaim és Harry többnej?ek. Ma már viszont
egyfajta aláhúzása annak, hogy Williamnek és Harrynek nem ugyanaz a felesége. Úgy t?nik, a volt
többbirtokos alakok jelentése egész más lesz lassan.
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Amikor a nemhivatalos közillem nem tetszik

by maxval bircaman - kedd, április 26, 2022

https://bircahang.org/amikor-a-nemhivatalos-kozillem-nem-tetszik/

A ballib jajjgatás egyik témája az öncenzúra jelenség.

Az öncenzúra pedig csupán azt jelenti, korlátozzuk magunkat, mert amit kimondanánk, azt nem szokás
kimondani. Ilyenkor vagy hallgatunk inkább, vagy igyekszünk ugyanazt enyhébben, esetleg sejtet?en,
szalonképesebben megfogalmazni.

A kérdés mindig az, mekkora az öncenzúra mértéke és mi az alapja. Ha a szalonképesség kritériuma
szimpla udvariasság, az ellen kevés ember tiltakozik. A ronda kollégan?nak akkor se mondjuk, hogy
ronda, ha ezzel sérül szólásszabadságunk, s ugyanígy teszünk vendégségben is, ha a felszolgált élet rossz.
De mondjuk azt már elfogadhatatlannak tekintjük, hogy ne mondhassuk ki egy közszerepl? n?r?l, hogy
ronda, vagy hogy ne írhassunk negatív étteremkritikát.

Ugyanez a közéletben. 20-30 éve például kötelez? volt támogatni "Európát", s tapsolni volt ill? az ahhoz
való csatlakozást. Mindenki ezt tette, még az akkori "széls?ségesek" is, ?k is a hivatalos narratíva
keretein belül fogalmazták meg kételyeiket. A f? er?k pedig egyformán Európa-pártiak voltak: persze a
korabeli jobboldali ezen valamiféle "kereszténydemokrata, konzervatív" Európát értett, a korabeli
baloldal meg valamiféle "modern, progresszív" Európát, de abban teljes egyetértés volt, hogy Európa az
jó dolog, s a felek is azzal vádolták egymást, hogy a másik nem eléggé Európa-párti. Olyan vélemény,
hogy nem kell Európa elfogadhatatlan lett volna, ilyet az akkori széls?bal és széls?jobb se engedett meg
magának.

Azóta sok id? telt el, ma már veszélytelenül lehet "Európa" ellen beszélni, ez nem jelent
szalonképtelenséget. Azaz drasztikusan megváltozott a közillem.

A poliitikánál mindig fontosabb a kultúrharc, ez ugyan elvontabb és er?sen elméleti, de pontosan ez
dönti el, mi legyen a politika korláta, mi a közillem. 
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A ballib eszme virágkora a 90-es évek voltak, amikor a közillemet sikerült úgy lesz?kíteni, hogy
gyakorlatilag semmi se fért bele, ami ne lenne ballib gondolat. Aki nem élt akkor, az ma nem érti, hogy
lehet, hogy ma olyan embereknek tapsol a ballib agytröszt, akiket akkor kivetett magából mint
szalonképtelen alakokat. Lásd pl. Jeszenszki Gézát (MZP-ül: Zelenszki Géza), mai szemmel szinte
hihetetlen, hogy 30 éve még kb. hétpróbás fasisztának volt min?sítva ugyanazon kör által, mely most
teljes mértékben elfogadja ?t, miközben Jeszenszki véleménye szinte nem változott id?közben.

Nyugaton a közillem folyamatosan sz?kül, egyre több olyan dolog van, amit "nem illik" mondani. Lassan
már a n? n?nek nevezése is rendszerkritikus, lázadó cselekedetnek számít. Az USA-ban ma már h?ssé
lehet válni azzal, hogy valaki direkt nem alkalmazkodik a homoklobbi elvárásaihoz. Ezzel szemben Kelet-
Európában a folyamat ellentétes: növekszik az illend?ség tartománya. 

S nemhogy növekszik, de magába kezdett foglalni olyan dolgokat, melyek tabuk a ballib eszmeiség
szemszögéb?l. S a legnagyobb baj ballib szemszögb?l: aki nem akar konfrontálódni, az ma olyan
dolgokat se mond, melyek szabad préda voltak korábban.

Kicsúszott a kontroll a kezükb?l, ami persze katasztrófa számukra. S az új konszenzus kritikája nagyon
nehéz számukra. Ez a hiszti alapoka.
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Amikor a törvényesség luxus

by maxval bircaman - kedd, szeptember 27, 2022

https://bircahang.org/amikor-a-torvenyesseg-luxus/

A kommunizmusból a kapitalizmusba való átmenet Kelet-Európában mindenhol káoszt eredményezett.
Egy id?re az államhatalom megsz?nt, de legalábbis er?sen lecsökkent.

Persze voltak fokozatok. Talán Szlovénia és Csehország voltak a legrendezettebbek, ott alig érz?dött a
folyamat. S az ellenkez? véglet meg a volt Szovjetunió és Albánia volt. A szovjet poszkommunizmusban
simán megesett, hogy pl. a rend?rök, katonák nem kaptak fizetést, mert még err?l se volt képes
gondoskodni az állam. Albániából meg legendás történetek jöttek, hogy pl. az állami gyár vezet?sége
leszereli a gyárban mindazt ami mozdítható, majd csónakokkal elszállítja Olaszországba, ahol a
bolhapiacon mindent elad - a spontán privatizáció legdrasztikusabb példája.

Magyarország persze a cseh-szlovén modellhez volt közelebb, míg Bulgária a szovjet-albánhoz, de csak
közelebb, mindenképpen mérsékeltebben. Szóval a magyar modell a rend volt, kisebb káosszal, a bolgár
meg a káosz, valamiféle renddel.

A magyar hirdetésekben ennek jele mondjuk a "számlát adunk!" szöveg akkoriban, miközben mindig
kellene számlát adni, de mivel senki se adott, így a számlaadás afféle speciális dologgá vált.

A bolgár káosz legviccesebb példája a Törvényességi Szerz?dés volt. Az ország posztkommunista
vezetése 1990-ben "fantasztikus" ötlettel állt el?: a lengyel kerekasztal-tárgyalások mintájára Bulgáriában
ne kerekasztal legyen, hanem megállapodás a társadalmi békér?l! 

Petar Mladenov bolgár államf? - a Todor Zsivkovot 1989 novemberében megbuktató 4- vagy 5-tagú
kommunista összeesküvés egyik tagja - ezzel a sajátos lépéssel akarta szerepét bebiztosítani. Kiállt a
nyilvánosság elé, felszólítva minden politikai tényez?t, dolgozzanak ki egy okmányt a békés átmenetr?l
és a törvényesség betartásáról, majd ?zt ünnepélyesen írják alá.
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Sokan már akkor mondogatták, ez enyhén szólva kb. paródia szint, hiszen ha egy országban külön
szerz?dést kell kötni a törvényesség betartásáról, az egyetlen dolgot jelent: ott nincs törvényesség. Meg
hát a törvényességet nem szerz?déssel hozzák létre, hanem azt kikényszeríti a hivatalos állami
er?szakmonopólium, s ez nem marxista tézis, mert lásd mondjuk Thomas Hobbes, a liberalizmus egyik
nagy el?djének munkásságát. 

De Mladenov elnök vakon ment el?re tervével. Közben a f? ellenzék is meglátta az egészben a saját
hasznát: nem mondtak semmit, s?t részt vettek az okmány kidolgozásában, majd az aláírási ünnepségen
nem írták alá! Végül a szerz?dést csak a volt kommunista párt és pár fantompárt írta alá, azaz az egész
nevetségességbe fulladt. Plusz Mladenov elkövette azt a hibát, hogy - él? adásban - nyíltan kimutatta
dühét, még oda is szólt az akkori f? ellenzéki szervezet elnökének "írd alá! írd alá!".

Végül Mladenov meg is bukott, 1990 júliusában le kellett mondania. Ebben ez az eset is közrejétszott,
bár a f? ok egy nagyobb botrány volt, kikerült róla ugyanis egy hangfelvétel, melyet úgy értelmeztek,
hogy a hadsereget szeretné bevetni az ellenzék ellen. Máig nem tudni, igaz-e ez a vád, a felvétel nagyon
rossz min?ség?, s kétféleképpen is érthet?: "inkább jöjjenek a tankokkal" vagy "inkább jöjjön Sztanko"
(magyarul is hasonlóan hangzik, de bolgárul végképp), Sztanko a parlament elnökének a keresztneve volt,
Mladenov közeli barátjáé.

? Törvényességi Szerz?dést persze elfelejtették gyorsan. Az immár magát megreformálni akaró ex-
kommunisták is megszabadultak t?le, csak a legelején volt az az ex-komcsi narratíva, hogy "lám, az
ellenzék polgárháborút akar", ez azonban Mladenov bukásával gyorsan feledésbe merült. Pedig annak
idején Mladenov még New Yorkba, az ENSZ-be is el akart küldeni bel?le egy példányt!

1990 augusztusa: az utolsó dísz?rség a szófiai Dimitrov-mauzóleum el?tt - 1990 augusztusában a múmiát
eltemették rendesen, 1999-ben pedig felrobbantották az épületet 
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Amikor el?ször meginogtam

by maxval bircaman - péntek, január 21, 2022

https://bircahang.org/amikor-eloszor-meginogtam/

14 éves koromig fanatikus nyugatimádó voltam, semmilyen kétség nélkül. Talán megbocsátható az
életkor miatt.

1981 nyarán jött az els? kétségem. Spanyolországban voltunk 3 napot, utazva Budapest és Havanna
között. Ekkor már túl voltam 1 évnyi kubai életen, azaz már beszéltem, értettem spanyolul. (Egyébként 6
éves korom el?tt a spanyol egyik anyanyelvem volt, de aztán 6 és 7 éves korom között elfelejtettem a
nyelvet, csak egyes számnevek és a kedvenc játékmackóm neve maradt meg bennem. Szóval amikor
kikerültem Kubába 1980 júliusában, újra kellett tanulnom a nyelvet.)

Spanyolországban nagyon nézegettem a lapokat, s ott szembesültem azzal, hogy az emberek 90 %-a nem
vásárol közéleti, politikai lapot. Hanem a leggyakrabban bulvársajtót. Akkor magyar bulvár még nem
létezett, így ezzel a m?fajjal el?ször spanyolul ismerkedtem meg. Nem kell ma már magyaráznom: a
bulvársajtó akkor is már a tökéletes agyöl? mechanizmus volt.

Én meg arra jutottam: miféle az a nyugat, ahol az emberek zöme önként hülyeségeket olvas?

A hülyeség kvintesszenciáját pedig az egyik spanyol bulvár hetilapban találtam meg. Spanyol államf?i
látogatás Latin-Amerikában a téma (azt hiszem, Peru volt az ország). A bulvársajtó ilyenkor jellemz?en
arról ír, mi volt a vacsorai menü, milyen cip? volt az egyik résztvev?n. Miután ez már mind lezajlott, már
mindez le lett írva, még kellett írni valamit, gondolom, még maradt üres oldal a lapban. Erre be lett téve
egy egész oldalas kép a spanyol királynér?l (az el?z?r?l, nem a mostaniról), amint álldogál egy láma
mellett. S alatta semmi cikk, csak egy sor "?felsége megismerkedett egy lámával".

Íme egy tipikus semmir?l nem szóló "cikk" az egyik spanyol bulvárlapban. Nem volt interjú senkivel,
semmi nem lett elemezve, csak egy éppen népszer? téma - Novak ?okovi? kitoloncolása Ausztráliából -
kapcsán valamit írni kellett: a szerz? hát leír valami röhejesen banálisat: "Jelena és a két fiú - Novak
?okovi? f? támasza miután kiutasították Ausztráliából". A cikk egyetlen alapja: nem jött hír arról, hogy
?okovi? megcsalná a feleségét vagy válni akarna, tehát biztos boldog családi életet él, azaz a család élete
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támasza.

Ez már tényleg az egykori szovjet sajtó kategóriája: "X elvtárs fogadta Y elvtársat, a találkozó meleg,
elvtársi légkörben zajlott lett, melynek során meg lett vitatva több kölcsönös érdekl?désre méltó kérdés".

_______________________________________________
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Amikor könny? választani

by maxval bircaman - szerda, február 16, 2022

https://bircahang.org/amikor-konnyu-valasztani/

A tavalyi év végén halt meg egy neves argentín publicista és filozófus, José Pablo Feinmann. Akinek ez a
vezetéknév kérdést vet fel: igen, az apja zsidó, aki Németországból menekült Argentínába még amíg
lehetett. Argentínában akinek német neve van, az vagy közép-európai zsidó származású, aki a háború alatt
vagy el?tt menekült, vagy náci származású, aki a háború után menekült oda - furcsa módon az argentín
kormányzat mindkét csoportot szívesen befogadta.

Alapvet?en baromira széls?balos ember volt, bár nem kommunista, se nem anarchista. Baloldali
perónista volt, ami egy sajátos argentín specialitás: eredetileg ez egy antikapitalista, de nem marxista
irányzat volt konzervatív társadalmi értékekkel (bár az utóbbi id?kben ez utóbbi már kevésbé igaz, ma
már a legtöbb balos perónista progresszívista). 

Hivatalos csatornája a YT-on ez. Minden kizárólag spanyol nyelv?. Gyakran néztem, hallgattam.

A perónizmus eredeti jelszava “se nem jenki, se nem marxista”, azaz semlegesség mind az USA-val,
mind a Szovjetúnióval szemben, továbbá se nem jobboldali (liberális), se nem baloldali (kommunista),
valamint a “három zászló elve”: társadalmi igazság, gazdasági függetlenség, nemzeti függetlenség. A
baloldali szárny marxistább volt, a szakszervezetekre támaszkodott, s nagyobb állami szerepet akart a
gazdaságban, míg a jobboldali liberálisabb, de szabadpiaci rendszer nélkül, azaz f? célja az argentín
nemzeti t?ke er?sítése volt.

Van egy rövid cikkem Argentína történelmér?l, íme itt.

A 2015-ös argentín választások kapcsán mondta Feinmann: könny? dolga van, mert nem kell kedvelnie
az egyik jelöltet, elegend? utálnia a másikat. Arra utalva, hogy középjobb liberális-konzervatív jelölt
annyira gusztustalan, hogy gondolkozás nélkül leszavaz f? ellenfelére.
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Valami hasonló a helyzet Magyarországon is 2022-ben. Csak abban kell reménykedni, a többség ne
Orbánt lássa gusztustalannak, hanem az ellenoldalt.

José Pablo Feinmann (Buenos Aires, 1943.03.29. - Buenos Aires, 2021.12.17.) 

_______________________________________________
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Amikor magyarázkodás van, akkor már kés?

by maxval bircaman - szerda, június 08, 2022

https://bircahang.org/amikor-magyarazkodas-van-akkor-mar-keso/

A mérséklet nem minden esetben érték.

Amerikai protestánsoktól ismerem legjobban ezt a jelenséget, mármint azoktól, akik igyekeznek még
ragaszkodni a keresztény elvekhez. Amint csökken az aktív egyháztagok száma, ez mindig vészharangot
kongat. Amerikában már tisztán túlélési szemszpontból is, mert a hív?k adományain kívül gyakorlatilag
nem kétezik más anyagi forrás, szóval ha lemegy a hív?k száma, a pénz is lemegy, s aztán az állások is
megsz?nnek. Nem lehet ugyanis mindent önkéntességi alapra tenni, így nem végezhet? teljesérték?
munka.

Szóval amikor lecsökken a hív?k száma, a jellemz? reakció a modernizáció. Lásd, ósdiak vagyunk, nem
alkalmazkodunk a korhoz, ezért nem jönnek az emberek. Aztán alkalmazkodunk, merészen
modernizálunk. Majd még kevesebb ember jön.

Meglep?, pedig nem az. Eddig legalább a hagyományh? kevesek eljöttek, de most már ?k se, mert nekik
meg nem tetszenek az újítások. A modernséget követel?k meg se eddig sem jöttek, s most se fognak, mert
nekik a teljes likvidálás lenne csak megfelel?, s minden ami ennél kevesebb, az még mindig maradiság.

Amíg egyes keresztények elfogadják a modernista, liberális, kereszténydemokrata nyelvezetet, annak
akarnak megfelelni, addig a kereszténység folyamatos visszavonulásban lesz. Ennek a nyelvezetnek az
elfogadásában ugyanis már benne van a vereség.

Lásd mondjuk az abortusz kérdését. Lásd az "én támogatom a n?k önrendelkezését, de" típusú
mondatok. Nos, ha az abortuszt már belekeverjük a n?i önrendelkezésbe, akkor ezzel már a kereszténység
ellen foglaltunk állást. A keresztény álláspont az, hogy a kett?nek egymáshoz nincs köze.

Mindig jobb a gyakorlatban engedményt tenni, míg az elvekben tett engedmény feltétlen rossz. Az
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ortodox keresztény teológia különbséget tesz akribea (???????? = pontosság) és oikonomia (?????????
= kezelés) között, az utóbbi azt jelenti a gyakorlatban: eltérünk egy nagyobb jó érdekében egy szabálytól
a gyakorlatban. 

A konkrét esetben: olyan nem állíthat egy magát kereszténynek tartó hatalom, hogy az abortusz
megengedhet?, de azt megteheti, hogy elfogadva a nem-keresztény közhangulatot az abortuszt nem
helyezi teljes tilalom alá. Mindez ugyanis a kisebb rossz. (Az oikonomia ugyanis mindig rossz, csak
kisebb rossz.) A nagyobb rossz az lenne, ha elkezdenénk relativizálni az abortuszt "b?n, de" alapon.

_______________________________________________
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Amikor nem kell spórolni

by maxval bircaman - vasárnap, július 24, 2022

https://bircahang.org/amikor-nem-kell-sporolni/

Aki feleslegesen spórol, az sok pénzt veszít.

Az alaphelyzet: az ember bemegy a közértbe, majd 1 darab zacskót kér - mert fizet?s -, pedig 2 kellene.
Eredmény: elszakad a zacskó, leesik a termékek egy része, rosszabb esetben eltörik valami. Pénzkidobás,
ráadásul el is pazarlódik egy termék. A pazarlás pedig b?n.

Ugyanez m?szaki termékben. Amikor a hülyegyerek megveszi a legdrágább telefont, de rendes tokra
már sajnálja a pénzt. Aztán pár hét, s a képerny?n csúnya felszíni repedések láthatók.

A f? telefonom már 2 és fél éves, de mintha új lenne. A megvételével együtt azonnal megvettem a hozzá
való eredeti tokot is. Persze drága, a tok árából venni lehetne egy olcsó telefont, dehát ha már egyszer
vettem valamit, legyen az normál állapotban. 

M?szaki terméknél általában a második vagy harmadik legjobbat szoktam venni, annak az ára a legjobb.
De ha nem lenne erre se pénzem, vennék egy még olcsóbbat, de azt is rendesen felszerelve.

Az olcsóval rosszul szoktam járni. Pár éve vettem egy teljesen noname tabletet, könyvolvasásra. 3 hónap
alatt elromlott az USB-je, nem lehetett tölteni többé. Eladtam alkatrésznek, s vettem egy Samsung
márkájút, 2 és félszer annyiért, máig m?ködik.

Egyedül a fejhallgatónál vagyok csúcsmin?ség-hív?: nagyon zavar a rossz hang. 

Egyszer valaki megjegyezte hogyan képes él? ember többszáz euróért venni fejhallgatót, olyan
paraméterekkel, melyek teljesen "feleslegesek" a hétköznapi életben, mire én megjegyeztem, "te 4 hónap
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alatt többet költesz cigarettára, én viszont nem dohányzom, s egy fejhallgató kitart 3-4 évig átlag". 

A mostanim 2 és fél éves és még mindig rajta van a "2022 legjobb fejhallgatói" 10-es listán, persze már
nem dobogós nyilván.

A csúcs-fejhallgatók egyetlen negatívuma: kissé veszélyesek utcán hordva, mert ha az ember elbambul,
nem hallja meg azokat a zajokat, melyeket pedig meg kellene, lásd hirtelen fékez? autó, sziréna, stb. 

A nagy fényképez?gépemhez van 4 darab objektívem, mindegyiken van semleges sz?r?, így ha bármi
sérülés lenne, csak a sz?r? sérülne, aminek az ára a tizede, mint egy objektívnek. (Tudom, a profi fotósok
szerint hülyeség a semleges sz?r? indokolatlan használata, mert nem engedi be az igazi fényt, de
szerintem ez marhaság.)

Igyekszem nem aktív lenni a fogyasztói társadalomban, de van pár dolog, amit nem tudok nélkülözni.

ez a korábbi fejhallgatóm volt, 2014-2019 között: Sony MDR-1RBT típus 
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Amikor nem volt még net

by maxval bircaman - szombat, január 29, 2022

https://bircahang.org/amikor-nem-volt-meg-net/

Bár az els? honlap már 1991-ben megjelent, 1995 el?tt szinte teljesen haszontalan volt böngészni, alig
volt valami. A honlapok el?tti világ akkor még sokkal érdekesebb volt: a Usenet és a levelez?listák.

S csak 2005-t?l jött el az igazi netes világ, amióta immár több infó van a neten, mint azon kívül.

Én nagyjából 1997-ig sokat leveleztem, mármint a hagyományos módon. Egy id?ben különféle
egyházakkal. S akkor még szokás volt válaszolni is. Mai szemmel szinte hihetetlen, de 5-b?l átlag 4-en
válaszoltak.

Persze volt aki csak udvariasan semmitmondó levelet írt, de olyan is, aki hív?szerzésnek fogta fel az
érdekl?dést, s küldött még könyvet is magáról. Íme pár érdekesebb példa. Megjegyzés: olyanoknak eleve
nem írtam, akiket eleve ismertem már személyesen, ezek a jehovisták és a mormonok voltak, s persze
azoknak se, akik közismertek voltak (katolicizmus, ortodoxia, reformátusok, evangélikusok).

Az adventisták azt mondták, látogassak el legközelebbi intézményükbe, megadták a címét, s ott többet
megtudhatok róluk. Egyszer el is mentem. Benyomásom: az adventisták fékezett habzású jehovisták,
félúton vannak egy dögunalmas, ásítós amerikai protestáns gyülekezet és egy fanatikus szekta között.

Ami igaz rájuk, az tulajdonképpen igaz minden protestánsra. Azaz jött egy bölcs ember, aki mindenkinél
mindent jobban tudott, ezért el?adta hogyan kell értelmezni a Bibliát. Aztán ennek hívei egyházat
alapítottak, s azóta vakon követni kell az adott bölcs ember értelmezését, minden más értelmezést pedig
üldözni kell, de legalábbis röhögve elvetni. Emellett pedig össze kell gy?lni minden hétvégén öltönyt
viselve, s közösen komolyan bólogatni.

Nyilván ez kés?bbi véleményem, akkor nem ezt gondoltam. Ha akkor is ezt gondoltam volna, eleve nem
leveleztem volna velük.
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Akkor elkövettem azt a hibát is, hogy nem béreltem postafiókot, hanem normál lakáscímr?l leveleztem.
Így akadt egyház, mely postai út helyett megjelent a helyszínen. Ezek az újapostoliak volt. 

Az újapostoliak egy marginális csoport - sokan nem is tekintik ?ket keresztényeknek -, de nem amerikai,
hanem német eredet?ek. Nagy sajátosságuk a guruszer? vezetés, a f? vezet? Jézus Krisztus földi
képvisel?je, de nagyobb hatalommal, mint a római pápa a katolicizmusban. Egyébként teológiájuk
tulajdonképpen f?sodrú protestáns, szociálisan konzervatívok (pl. nem lehetnek a papok homokosok, nem
lehet egynem? házasság, stb.), er?s angolszász puritanizmussal, lásd a legnagyobb b?n kb. a házasságon
kívüli szex. 

Na, ez utóbbi vicces helyzetet teremtett. A két újapostolista misszionárius kora reggel jött hozzánk. El?z?
este nálunk aludt a feleségem barátn?je. Szóval nagyot néztek a misszionáriusok, amikor két darab fiatal
csajjal találtak kora reggel a lakásomban.

A messze legunalmasabbak a darbysták (Magyarországon "testvérgyülekezetek" néven futnak, de
vigyázat: pl. Iványiék is így nevezik magukat, pedig ?k nem darbysták). Ezek a retteg? típusú
puritanizmus legkiválóbb képvisel?i. A hitélet lényege: állandóan lesni magunkat és hittársainkat, nem
sértettünk-e valamit a többezer szabályból. Aztán lehet vitázni órákig abszurd kérdésekr?l, pl. viselhet-e
keresztény n? cicanadrágot vagy reggel hányig szabad aludni, hogy az ne számítson lustaságnak.

Ha az adventisták fékezett habzású jehovisták, akkor a restaurációnisták (vagy resztoránusok - de ez
viccesen hangzik -, hivatalosan: Krisztus Egyházai) a fékezett habzású mormonok. Az alaplogika a
mormon - azaz hitehagyott lett az Egyház, így vissza kell állítani -, de a mormon vadhajtások nélkül.
Magukat protestantizmus elleni protestánsoknak nevezik: azaz a reformáció helyes dolog volt, de csak
félútig ment el, most folytatni kell.

Legkellemesebb tapasztalatom egyébként a metodisták voltak. Ha nagyon kellene, hogy proti legyek,
metodista lennék. A metodisták amolyan habozó protestánsok, még azt is lebegtetik, esetleg Luther
tévedett az apostoli lánc elvetésével. S?t még valami Szent Hagyományt is elfogadnak, ha nem is a
hagyományos formában.

Persze ?k is futóhomokra épültek, de mégis: talán a legnormálisabbak az egész protestantizmusban.
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Mivel pedig nincs biztos alapjuk, egy sor kérdésben álláspontjuk heterogén: vannak pl. metodista
gyülekezetek, ahol homokosokat esketnek, s lehet, hogy onnan száz métere meg van egy másik metodista
gyülekezet, mely hagyományos keresztény homofób állásponton van.

Többéves kutatásom eredménye: a protestantizmus abszurd tanítás, annak minden alakjában.

Jean-Luc Schneider f?apostol, Jézus Krisztus földi képvisel?je (újapostoli egyház) 
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Amikor nincs ársapka

by maxval bircaman - kedd, június 21, 2022

https://bircahang.org/amikor-nincs-arsapka/

Bulgáriában a nemzeti valuta de facto hiánya miatt szinte képtelenség magyar típusú ársapkát csinálni.

Formailag van bolgár leva, de rögzített az árfolyam (1 euró = kb. 1,95 leva), de a rögzítés miatt nincs
saját pénzpolitika, azaz pl. ideiglenesen se lehet pénzt nyomtatni valutafedezet nélkül. 

Így például az üzemanyag teljesen szabadáras most is.

íme a tegnapi árak az OMV-nél (azért ott, mert ez a hozzám földrajzilag legközelebbi benzinkút) 

itt 

Az engem érint? ár: normál dízel - 712 Ft/l. Szerencsére nekem alig kell üzemanyag, havi fogyasztásom
kb. 10 liter, mert hómofiszban vagyok folyamatosan, az irodába csak ételjegyosztásra szoktam bemenni,
meg ha meg akarják emelni a béremet, s emiatt alá kell írni az új szerz?dést.

Magyarországon az infláció jelenleg 10,8 %, míg Bulgáriában 13,4 %. Az EU-ban a legmagasabb az
infláció egyébként a ballib csodaországban van, Észtországban - 20,1 %, kiváncsi vagyok mi erre a ballib
hivatalos magyarázat: biztosan Zorbán elküldte a tanácsadóit Tallinnba, más okot nem tudok elképzelni.
Hiszen miért is lenne ott infláció, ha támogatnak minden oroszellenes szankciót, tisztességes verseny van
a gazdaságban, kicsi az állami bürokrácia, bevezették az eurót, s nincs korrupció?

https://www.youtube.com/watch?v=-1_eAnTS6ak 
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van egy saját videóm, melyen éppen elhaladok az illet? benzinkút mellett - pont 3 éve - már a zene miatt
is érdemes nézni, egyik kedvenc zeneszerz?m hallatszik a kocsiban 
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Amire várok

by maxval bircaman - péntek, március 11, 2022

https://bircahang.org/amire-varok/

Napok óta jönnek az egyre újabb és újabb cégek, melyek bojkottálják Oroszországot. Meglep? nevekkel
is, akikre nem számítottam, lásd Microsoft. A Google bezzeg ügyesen félbojkottál csak, azaz nem
bojkottál. Mint a staféta éhségsztrájk: én nem eszem 6 órán keresztül, aztán a szomszédom nem eszik 6
órán át, majd jön egy harmadik szomszéd, stb.

A nyomás hatalmas. Lassan kb. olyan lesz nem bojkottálni, mint nem kirúgni egy homofób
alkalmazottat. Játék a t?zzel.

Van azonban 2 cégnév, melyr?l eddig nem hallottunk még: a McDonald`s és a Coca-Cola. Hallgatnak
mint a sír. Ami egy szempontból jó jel: ez a 2 cég Amerika lelke, s ha ?k nem bojkottálnak, az azt jelenti,
az amerikai elit, de legalábbis annak egy része nem akar világháborút.

2015-2017 között a Coca-Cola alkalmazottja voltam, a kelet-európai régió szolgáltatási központjában,
Szófiában. Lásd err?l részletesen korábbi cikkemet. Én ugyan csak a magyar ügyfelekkel foglalkoztam,
de nyilván ismertem a többi 20+ ország ügyeit is valamennyire. Nos, a 2014-es krími "problémát"
legendás gyorsasággal úszta meg a cég: nagy hírverés nélkül, de szépen áthelyezték a krími
italforgalmazást Ukrajnából Oroszországba.

Majd amikor 2014 végén a Coca-Cola Krím nélküli országtérképet adott ki egy reklámjában
Oroszországban, s emiatt botrány lett, gyorsan kiadtak egy új reklámot a Krímmel. Szóval baromira 
rugalmas cég.

az eredeti térkép és a javított változat 

Titkokat nem akarok elárulni, de azt hiszem nem titok az az infó, hogy a kelet-európai régió bevételének
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fele Oroszországból jön. De ha nyomás lenne, lemondanának róla. Az viszont, hogy eddig ez nem történt
meg számomra - ismétlem - a béke jele.

Jelenleg a cég azzal próbál magyarázkodni, hogy jelent?s adományt küldött az ukrán Vöröskeresztnek.

Ha ebben közben változás áll be, akkor el lehet kezdeni félni az atomháborútól.

Arról persze jött hír, hogy a két cég is lépni fog, de ez még csak tervezet. Amire én várok, az a tényleges
bezárás. 

_______________________________________________
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Annak idején Peruban

by maxval bircaman - kedd, december 20, 2022

https://bircahang.org/annak-idejen-peruban/

Kisgyerekként Peruban éltem 3 évet.

Abban az életkorban, amikor az ember megtanulja a saját anyanyelvét. Emiatt én spanyol anyanyelv? is
voltam akkoriban. Más kérdés, hogy 6 évesen elkerültem a spanyol nyelvterületr?l, ami miatt teljesen
elfelejtettem spanyolul. Alig 1 év alatt sikerült eljutnom a totális nyelvvesztés állapotába, 7 évesen már
csak a spanyol számokra emlékeztem 1-t?l 15-ig (fene érti miért pont 15-ig), meg kb. 5-6 szóra, pl.
"málna", "barát", "mackó".

Annyi maradt, hogy Budapesten els? osztályosként logopédushoz járattak, mert spanyol hanglejtéssel és
pár spanyolos kiejtési sajátossággal beszéltem magyarul, ami miatt a szüleimet leszámítva senki se értett.
(Pl. a magyar "v" hangot bilabiálisan ejtettem, ami magyarul amolyan "így beszélnek a részegek" stílus.
Magyarul a "v" ejtése er?s légárammal zajlik az ajak és a fogak majdnem érintésével, míg spanyolul
gyenge légárammal, a két ajak egymáshoz közelítésével.)

Amikor 12 évesen ismét spanyol nyelvterületre kerültem, nulláról tanultam újra a nyelvet. S persze már
sose jutottam el újra az anyanyelvi szintig. 

Abban az id?ben, a II. vh. idejét?l a 80-as évek végéig az volt a perui helyzetkép politikailag, hogy az
amerikapárti jobboldal harcolt a nacionalista baloldallal, az elit és a középosztály az el?bbiek bázisa, az
utóbbiaké meg mindenki más. Ezt f?szerezte aztán a kommunista felkelés és az indián felkelés. A
kommunista felkelés 20 éven keresztül ment, a harcosok nagy része indián volt, bár a f?nök egy
színfehér, baszk szérmazású filozófiaprofesszor volt, aki a kommunista eszme maoista verziójáért
lelkesedett, Az indián felkelésnek is volt egy kommunista szárnya, de a nagyobb része mérsékeltebb volt,
s - ellentétben a maoistákkal - szinte sose támadtak civileket.

A perui hadsereg fontos politikai tényez? volt, S ellentétben több környez? országgal, a perui hadsereg
inkább nacionalista volt, azaz baloldali. Amikor mi kimentünk, az éppen az egyik katonai puccs - 1968 -
után volt, melynek hatására Peru meger?sítette kapcsolatait a szovjet tömbbel, azaz Magyarországgal is.
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Az akkori magyar kereskedelmi kirendeltségen 3 tisztvisel? volt, ami abszolút rekord, az átlagos
akkoriban az volt, hogy a régióban a magyar Külker csak egyszemélyes képviseleteket tartott fenn: ez a
nagy szám tehát az ország fontosságát jelezte.

Aztán egyébként 1975.ben megromlottak a kapcsolatok, mert egy másik katonai frakció megdöntötte az
el?z?t, s az újak mérsékeltebbek voltak, többet között javítani akarták a kapcsolatokat az USA-val.

De ez most csak a háttér érzékeltetésére.

Az ország úgy néz ki, hogy van 3 régió: a Csendes-óceáni partvidék, az Andok, s az Andok "mögötti" -
attól keletre fekv? - Amazonasz-vidék. A partvidék az ország kevesebb, mint 10 %-a, de ott él a lakosság
60 %-a. 

A partvidék fajilag fehér és fehér-indián keverék. Országos szinten a fehérek a lakosság kb. 10 %-a, a
fehér-indián keverék kb. 60 %. S a partvidék jellemz?en spanyol nyelv?, a fehér-indián keverék emberek
rendszerint csak spanyolul tudnak.

Az indián lakosság aránya országosan 25 %, s a hegyvidéken és az amazonaszi részen többségben
vannak. Még egy olyan kis rész is van, aki nem beszél spanyolul.

Amikor mi ott éltünk a 70-es években, még hétköznapi jelenség volt a spanyolul nem tudó indián. Ma
már ez ritkaság, Az oktatás fejl?dése automatikusan csökkenti az indián nyelvek szerepét. 

A fejl?dés mindenképpen azt jelenti, hogy az indián spanyolul kezd beszélni. Máig teljesen így van. A
jogi helyzet nem számít: hivatalosan a két legnagyobb indián nyelv hivatalos a spanyol mellett, a
valóságban minden spanyolul van, a két indián hivatalos nyelv - az ajmara és a kecsua - kb. olyan, mint
Írországban az ír, azaz kb. foklór státuszt élveznek, mindenki nagyon büszke rájuk, de a val?s .életben
"magasabb" hekyzetben senki se használja ?ket.

Persze a kecsua még így is er?s, máig a legnagyobb beszélt indián nyekv az egész amerikai kontinensen,
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s tényleg léteznek falvak, ahol beszélik családi szinten. S a presztízse is nagas, hiszen ez volt az Inka
Birodalom hivatalos nyelve.

Viszont a kecsuának máig tartó hatása van, Az andoki spanyol nyelvjárás (Perun kívül még Ecuador és
Bolívia is) területe szinte teljesen egyezik az eredeti kecsua vidékkel. A spanyolban van a ll bet?, ez
kísértetisen hasonlít a magyar ly-re: eredeti kiejtése "ly" (ahogy ez a magyarban volt 200 éve, ma már
csak a palócban maradt meg), de ma csak a közép-spanyolországi és az andoki nyelvjárásban ejtenek
"ly"-t, mindenhl máshol az "ll" és a "y" bet?k azonos hangot jelentenek. S az andoki furcsaság oka: a
kecseuában is van "ly" hang. Szóval míg pl. egy kubai gyerek nem tudja hallás után eldönteni mit kell
írni, ll-t vagy y-t, ezt be kell magolnia, addig egy perui gyereknek ez nem probléma.

De az indián helyzet pontosan ez: a kiemelkedés egyenl? a kultúravesztéssel, s az eredeti kultúra
folklorizálódik. A spanyol kultúra elutasítása meg együtt jár az írástudatlansággal.

A helyzet egyébként sokat javult. De magyar szemmel most is hihetetlen eltérések vannak. Míg
Magyarországon a fels? 10 % szintje az alsó 10 % szintjének kb. a 8-szorosa, addig ez Peruban 30-szoros.
Fajilag kb. az mondható, hogy minden indián szegény, de a szegények zöme nem indián. S a fehérek
felülreprezentáltak az elitben, bár önmagában lehet valaki fehérként szegény is.

Ma is így van, de amikor ott voltunk még inkább így volt, Gyakorlatilag párhuzamos társadalmak
vannak. Ha valaki legalább középosztálybeli, már nem élhet úgy, ahogy a többség, S vannak íratlan
szabályok, melyeket nem lehet nem betartani. Pl. cselédlény tartása. A középosztálynak van cselédlánya,
akár kell, akár nem. Nem tartani olyan, mint öltöny nélkül menni hivatalos ünnepségre vagy belepisilni a
szök?kútba. Nem veszik komolyan azt, akinek nincs legalább 1 cselédlánya.

S a latin-amerikai sajátosság: a pénz számít csak. Azaz ha egy indián meggazdagodik, simán megnyílik
el?tte a legelitebb klub is. Ahonnan meg a fehér koldust simán seggberúgva kidobják.

Amikor kimentünk 1970-ben, el?ször egy emeletes házban éltünk, a portán gépfegyveres ?rök voltak.
Aztán kertes házba költöztünk, itt már szóltak nekünk, kell cseléd, mert komolytalan, hogy egy külföldi
diplomata cseléd nélkül él. Pedig nemigen akadt sok cselédmunka, kis ház volt, A cselédlány f? dolga az
volt, hogy velem beszélgetett. Én voltam 4-6 éves, ? meg 12 évvel id?sebb. Egynyolcad fehér, hétnyolcad
indián lány voilt - ezt ? maga hangsúlyozta "nem vagyok indián, mesztic vagyok!" -, kb, amolyan id?sebb
n?vérként fogtam fel. Magyarul is tanítottam.
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Ami a legfurcsább volt: mi mint egyszer? kelet-európaiak a peru elit részei voltunk. Annyira a helyi
80-85 %-nyi szegény réteg felett álltunk.

https://www.youtube.com/watch?v=AMKr90k6HeA 
perui fehér-indián énekesn? kecsua nyelv? dal 
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Annácska süketel

by maxval bircaman - hétf?, február 14, 2022

https://bircahang.org/annacska-suketel/

A Partizán 60 jó m?sor, bár a legutóbbi adást Annácskával nagy megpróbáltatás volt végignézni.

https://www.youtube.com/watch?v=rSjfm7grW14 

A m?sor jó oldala: vágatlan, s az interjúalany kénytelen spontán lenni, azaz azt adja, ami bels? valója.
Ez ellen csak igazi profik tudnak fellépni, pl. Gyurcsánynét ezzel se lehetne legy?zni, ? már ugyanis egy
igazi profi európai politikus, aki álmából felriasztva is képes 20-25 mondatot mondani bármir?l, ráadásul
mindig hibátlanul és teljes összhangban a liberális eszmével.

Anna tulajdonképpen egy n?i Fekete-Gy?r, csak Fegy?r mint minden átlagos heteroszex férfi, képtelen
hitelesen félrebeszélni: amikor Fegy?r ööözne vagy furcsán vakarná a fejét, akkor Anna el?veszi a n?i
bájait, s teljesen spontánul halandzsázik.

Mindehhez járul az óvónénis hanghordozás, mintha közönsége kissé fogyatékos hülyegyerekekb?l állna.
Annácska gyakran felnevet röviden, ennek oka minden esetben a "buta" kérdés kinevetése. 

Az üzenet: mi mindent tudunk, sose hibázunk, igyekszünk nektek egy kis világosságot csempészni sötét
agyatokba, de hát még ezt se értitek. Tudjuk, merjük, tesszük!

Feln?tt az új SZDSZ/Fidesz-es fiatal nemzedék. Annak idején a 90-es évek elején pont így beszéltek az
SZDSZ és Fidesz emberei. 

A ballib keménymag egy nagy része nem kedveli a Momentumot. Pont ezért: hasonlítanak a korai
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Fideszre. S mivel a korai Fidesz aztán "áruló" lett, logikus a következtetés: esetleg ez lesz a
Momentummal is. Ez nyilván nem zárható ki, de a téma szempontjából lényegtelen is.
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Antinacionalizmus

by maxval bircaman - hétf?, május 09, 2022

https://bircahang.org/antinacionalizmus/

A klasszikus liberalizmus nacionalista. S?t, a liberalizmus alkotta meg a nacionalizmust. A
nacionalizmus jelentése: az ember sok csoportidentitása közül kiemelkedik az etnikai hovatartozása, ez
messze a legfontosabb minden más identitásához képest.

A liberális nacionalizmus f? oka: a liberalizmus megjelenésekor a f? ellenség a kereszténység volt,
márpedig a kereszténység globalista eszme, ahol a f? identitás a vallási hit, s hozzá képest az etnikai
hovatartozás fontos ugyan, de másodlagos. 

A premodern eszme szakrális, így természetszer?en antinacionalista is volt.

A liberalizmus akkor sz?nt meg nacionalista lenne, s lett globalista, amikor az ellenség megsz?nt: miután
a premodern szakralitás eszméje marginális lett, már nem volt miért harcolni ellene. Így immár a
liberalizmus is globalista lett.

Sokan nem értik, hogyan lehetett a liberális Kossuth nacionalista, míg a szintén liberális Károlyi meg
globalista volt. Pedig a magyarázat nem valamiféle sajátos magyar furcsaság, hanem egyszer?en Kossuth
korában ez volt a liberális f?sodor, míg Károlyi korában meg már az.

A liberalizmus globálissá válásával lehetett a nacionalizmus immár önálló, antiliberális er?. S?t, a
liberalizmusnak két f? rendszerkritikája van: a marxista és a nacionalista. S míg a marxista
rendszerkritika egyetértett a nacionalizmus elvetésével, csak másfajta globalizmust akart, addig a
nacionalista rendszerkritika éppen a nacionalizmus hiányával kritizálta a liberalizmust. A nacionalista
kritika legélésebb formája természetesen náci eszme.

A liberálisok fontos tévedése, hogy minden nem-marxista rendszerkritikát nacionalistának hisznek. Pedig
a liberalizmus leghatározottabb ellenzése nem csak a liberalizmust ellenzi, hanem annak mindkét modern
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kritikáját is: a marxizmust és a nacionalizmust is. Miért? Mert a liberalizmus nem kritizálható hatékonyan
ugyanarról a szellemi alapról, melyb?l a liberalizmus is származik, így csak az alap elvetése hatékony,
azaz az egész modernitást kell ellenezni, nem csupán annak a liberális verzióját. 

Mi akik ellenezzük a modernitást természetesen a nacionalizmust ugyanúgy ellenezzük, mint a
marxizmust és a liberalizmust is. Az eltérés az, hogy nyilván ezek között a nacionalizmus és a marxizmus
kisebb rossz, mint a liberalizmus, de semmi több.

Az, hogy antimarxisták vagyunk nem gátol meg bennünket abban, hogy meglássuk a marxizmus értékes
elemeit. De ez ma már lényegetlen, csak elvont elméleti kérdés, hiszen ma már a marxizmus egy halott
eszme.

A nacionalizmus viszont nem halott. Él és virul. Így hozzá még fontosabb a viszonyulásunk.
Természetesen ellenezzük az eszmét. Különösen abszurd, amikor az ember ismer több nemzeti identitást,
s észleli: egymást kizáróan mondják ugyanazt. De eleve: nem felismerni, hogy a nacionalizmus a
modernitás eszköze hatalmas tévedés.

Viszont hiba az elméletet keverni a gyakorlattal. Nyilvánvaló, hogy a liberális globalizmus ellenében a
nacionalizmus egy hatékony eszköz. Így lemondani róla kb. olyan mint meggy?z?déses pacifistának
lenni, amikor éppen l?nek ránk - ez öngyilkosság. 

Olyan ez, mint a disznóölés: az átlag húsev? is viszolyog t?le, az a pillanat nem kellemes, amikor a
disznó rádöbben, most meg fog halni - pár másodpercig a disznó retteg, s aztán még 15-20 másodpercig
halálhörög. Viszont ha senki se vállalkozna soha a disznó leölésére, akkor ropogós szalonna nélkül
maradnánk, ami tényleg nagy veszteség lenne. Valahogy ilyen a nacionalizmus eszköze is: marhaság, de
m?ködik. S amíg csak eszköz, semmi gond vele. Gond akkor lenne, ha a disznóölésb?l célt csinálnánk
eszköz helyett.
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Ateista heherészet

by maxval bircaman - péntek, október 14, 2022

https://bircahang.org/ateista-hehereszet/

A Klub Rádióban vidámság, a két jóbarát, Para-Kovács guru és a magyar ateisták f?bonca mindenben
egyetértenek. Itt most a guru boncol, a bonc meg gurul.

https://www.youtube.com/watch?v=xTLR6n5DLnc 

Jó a hangulat, hahotázva konstatálják, hogy a magyarok 98-99 %-a ateista, köztük a történelmi egyházak
vezet?sége.

A módszer: mindig úgy határozzák meg ki a hív?, hogy kijöjjön a prekoncepciójuk.

Egy valamit nem értek: ha a magyar lakosság szinte teljes egészében ateista, akkor a gonosz, cigány
Zorbán miért tartja fenn a KDNP "kamupártot" és a kamu álkeresztény egyházakat, hiszen ezzel
val?jában csak magának árt. Ha komolyan vesszük a ballib érvelést, akkor Zorbánnak masszív ateista
szövegeket kellene nyomnia, hiszen az a népszer?. Hülye ez a Zorbán, hogy magának csinál bajt?

Persze el?jön a legbutább ateista érv: hinni fogok Istenben, ha bizonyítják. Ez kb. olyan, mint azt
mondani: elhiszem az elektromos áramot, ha majd zölden világítva nyávog.

Egyébként meg ami biztos, hogy semmiképpen se szeretnék a ballib keresztény eszményképnek 
megfelelni.
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Az a csúnya szavazó

by maxval bircaman - szerda, november 23, 2022

https://bircahang.org/az-a-csunya-szavazo/

A ballib beszélget?s m?sorok egyik alapvet? paradoxonja ez.

Ha az életszínvonal az országban éppen jó, s?t növekszik, akkor a ballib megmondóember azt mondja:
hülye a szavazó, mert csak a saját zsebét nézi, képtelen az orránál távolabb látni. Mert ez egy ilyen
szolgalelk? jobbágynép, aki mindig a nagyúr kegyességére számít. Bezzeg nyugaton, ahol az öntudatos,
független polgárság eredetiben olvas Senecát és plurálisan gondolkodik, ott simán félreteszi saját önös
érdekeit, s a közösség érdekében a fenntartható jöv?re szavaz!

Ha viszont válság van, akkor a ballib megmondóember azt mondja: ezek a hülye szavazók képtelenek
saját érdekeiket nézni, képtelenek még a saját zsebükre is figyelni! Mert ez egy ilyen fanatikus
mentalitású nép, aki focidrukker módra viselkedik, kitarta csapata mellette akkor is, ha az veszít. Bezzeg
nyugaton, ahol az öntudatos, független polgárság eredetiben olvas Senecát és plurálisan gondolkodik, ott
képtelenség a szavazót átverni, mert az sose teszi félre saját érdekeit, nem hajlandó ködös és zavaros
ígérgetések miatt lemondani saját jólétér?l!
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Az adat

by maxval bircaman - kedd, január 11, 2022

https://bircahang.org/az-adat/

A legjobb dolog, melyet a negyedik m?szaki forradalom hozott az az adatkezelés rendkívüli könnyülése.
(Els?: a mez?gazdaság megjelenése, második: a fémfeldolgozás kezdete, harmadik: az ipar kezdete,
negyedik: informatika.)

A legels? PC-számítógépem merevlemeze - ez 31 éve volt - 120 MB-os volt, ez akkoriban egyébként
nagynak számított, akkor a legtöbb számítógépben 40 MB volt a szokásos.

Jelenleg a telefonomban van egy 128 GB-os memóriakártya, s van még egy ugyanekkora a tabletemben
is. Az asztali számítógépemben pedig 2 merevlemez van, az egyik 1,5 TB, a másik 1 TB nagyságú, s van
még egy 4,5 TB-os küls? merevlemezem is.

Vicces belegondolni: de a telefonomban ma több mint 1000-szer annyi adat fér el, mint az 1991-es
számítógépemben.

A telefonomban vannak a hangoskönyvek és a zenék, s egyes letöltött m?sorok, melyeket nem akarok
onlájn hallgatni/nézni. A tabletemben meg a könyveim. A legértékesebb dolgokat lementem a küls?
merevlemezre is, minden más ideiglenes, azaz megnézés/elolvasás után törlöm az adott eszközr?l. Néha
onlájn is nézek dolgokat, de ez ritkább, csak nagyon friss dolgok esetében csinálok így.

Ha nem lennének ezek a szokásaim, kb. meghaltam volna az unalomtól, amikor nemrég 23 napot voltam
kórházban.

A nagy liberális óriáscégek mindent elkövetnek, hogy megnehezítsék a felhasználókat. A YouTube pl.
még a fizetett el?fizet?i státusszal se teszi lehet?vé a letöltést, a fizet?s felhasználók egyetlen komoly
el?nye a reklámmentesség. Egyébként a reklámmentesség és a letölthet?ség elérthet? ingyen is, csak ez
egy állandó harc: a YouTube folyamatosan "javítja" algoritmusát, hogy blokkolja a m?köd?
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lehet?ségeket, miközben mások meg újabb és újabb megoldásokat találnak ki az algoritmus kikerülésére.

Ami a hangoskönyveket illeti, itt a probléma az, hogy valakinek ki kell fizetnie a felolvasás fáradságos
munkáját. Jó esetben ezt a különféle vakokat egyesít? szervezetek csinálják (a magyar hangoskönyvek
kétharmada ilyen), rosszabb esetben ez profit tevékenység. Ez utóbbi esetben kell azonban egy kritikus
tömeg, mely hajlandó fizetni, mert ellenkez? esetben senki se fog ilyet csinálni. Bolgár hangskönyvek pl.
szinte nem is léteznek, mert olyan mérték? az ingyenes letöltés, hogy képtelenség a hangoskönyvgyártást
profitszerzésre használni.

Ami pedig az elektronikus könyveket illeti, ott a helyzet jobb, ma is másodlagos ez az olvasási forma.
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Az akciókamera

by maxval bircaman - kedd, augusztus 09, 2022

https://bircahang.org/az-akciokamera/

Pár éve jelent meg az akciókamera mint kategória. 

Nagyjából 15 éve. Az els? ilyen kamerák nevetségesek voltak: az egész rezgett, plusz rendkívül röviden
lehetett velük filmezni. Plusz a felhasználók még ki is röhögtették magukat, hogy a kamerát fejpántra
tették.

Nagyjából 5 éve jutott oda az iparág, hogy az akciókamerák elértek a használható szintre. Engem persze
az egész nem érdekelt, mert utálok sportolni, viszont ezeket a kamerákat sportolók kezdték használni, pl.
biciklisták, gördeszkások, stb. 

Aztán megjelent egy váratlan kategória: a kutyatulajdonosok, akik a kutyájukra rögzítették a kamerát,
majd visszanézték, milyen volt a kutya játéka/sétája kutya perspektívából.

Ekkor kezdtem meglátni az eszköz értelmét. Nagy, normál géppel ugyanis kényelmetlen videózni, mert
pl. nyílt utcán az embereket ez zavarja, kimennek a képb?l, vagy ha nem is mennnek ki, elkezdenek
természetellenesen viselkedni. Szóval pici eszköz kell, ami nem kelt felt?nést, amit az átlagember akár
még mobiltelefonnak is vél. Meg kell állandó m?ködés, valamint testre rögzíthet?ség, plusz valamilyen
stabilizációs szoftver. Ez 2017-ben lett meg.

Idén eldöntöttük elmegyünk nyaralni, nem voltunk nyaralni 2012 óta. Így megszületett a döntés:
akciókamera kell a dokumentáláshoz. Immár 3 hete tesztelem a gépet, még csak a víz alatti képfelvevést
nem próbáltam, mert bár hivatalosan vízhatlan a gép (ajánlják könny?b?vároknak is), rettegek vízbe
tenni.

S mivel rettegek az objektívek karcolodásától is, természetesen tettem rá lencsevéd?t. Emiatt talán a
fény csak 95 %-os, de megéri ez a kis veszteség, mert nagyobb baj lenne a lencse tönkremenése.
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Szerintem marha jó dolog, megéri. Én persze - szokásomhoz híven - az elavult modellt vettem meg, mert
annak a legjobb az ára mindig. A telefonommal is így tettem: akkor vettem meg a Samsung S10-et,
amikor kijött az S20-as, s emiatt mindenhol drasztikusan levitték az S10 árát.

Az egyetlen hátrány: az eleme kb. 45 percig bírja, aztán lemerül. Szóval érdemes felszerelkezni több
tölthet? elemmel, ha az ember órákig használná. Ja, s egy elem újratöltése 2 óra!

Tesztként a jelenlegi lakásom környékén való mozgást örökítettem meg az utókornak. Egykor ezek 
fontos kordokumentumok lesznek. Íme egy videó, majdnem eredeti, enyhén vágtam csak meg. A látható
furcsa mozgások oka: pórázon vezetem az egyik kutyámat közben, s az id?nként meg-megáll, félreránt,
szagolgat.

https://www.youtube.com/watch?v=T2bPaxNbMZI 

Ez egy, helyi mércével, közepes környék Szófiában. Budapesti példával azt mondanám, olyan 
Zugló kategória, azaz se nem szegény, se nem gazdag rész. Persze rosszabb Budapestnél, alapvet?en
Bulgária kb. a 15-20 évvel ezel?tti Magyarország szintjén van.
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Az elfajzott m?vészet

by maxval bircaman - vasárnap, július 17, 2022

https://bircahang.org/az-elfajzott-muveszet/

Néha a normalitás teret nyer a liberális világban. Sajnos kevésszer, de éppen ezért meg kell becsülni a
kevés ilyen alkalmat.

Mivel Hitler ezt a témát kisajátította, nem szabad beszélni róla. Pedig létezik. Ez az elfajzott m?vészet,
mely valójában álm?vészet.

Szóval kellemes meglepetés volt a HVG cikke Damien Hirstr?l, aki egyébként - nem vicc! - a
leggazdagabb brit "m?vész". Az illet? természetesen nem m?vész, ill. ha ? m?vész, akkor a pornórendez?
is az. S?t a pornórendez? nagyobb m?vész, mert ? legalább valamilyen természetes folyamatot mutat be,
a nemi vágy állatias kielégítését. Ezzel szemben Hirst tevékenységének lényege állatok értelmetlen
megölése, feldarabolása, s vérrel locsolkodás.

Ami meglepett: a HVG nem pozitívan ír a perverz majomról, s?t a ballib törzskommentel?k nagy része is
így áll a kérdéshez.

Atya Isten, mi ez a fasizálódás? Mi ez a m?vészelnyomás? - kérdeztem volna, ha a HVG nem
tiltott volna el már évekkel ezel?tt minden létez? kommentelési lehet?ségt?l.

Rögtön eszembe villant egy régi eset. 23 évvel ezel?tt, 1999-ben történt. Akkor Hirst példaképe, az
osztrák Hermann Nitsch Magyarországon rendezett kiállítást. Nitsch agya talán még Hirsténél is
betegebb, de a lényeg ugyanaz: állatok darabolása és vérrel fröcskölés. Nála a plusz Hirsthez képest a
kereszténységgyalázás, pl. disznókat feszített keresztre. (Az ok valószín?leg az lehet, hogy Hirst zsidó,
míg Nitsch nem az, így Hirst nem akar beleesni a "zsidó kereszténységet gyaláz" skatulyába, míg a
formailag katolikus és fajilag árja Nitsch esetében nincs ilyen fék.) Szerencsére az illet? idén megdöglött,
sajnos túl sokáig élt, de bíztató, hogy már nem él. A nagyon káros alakok halálával mindig kicsit jobb
lesz a világ.
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Annak idején el?ször Semjén Zsolt tiltakozott a kiállítás ellen a politikai szerepl?k közül. Akkor Semjén
nem volt vezet? politikus, helyettes államtitkár volt csak. Azonnal el lett mondva múltban rekedt, álszent,
maradi, ostoba alaknak: lám ilyenek az elavult kereszténydemokraták, akik nem hajlandók feln?ni a
modern nyugati kereszténydemokráciához!

Az igazi botrány azonban akkor tört ki, amikor valamelyik média megkérdezte az akkori
kultuszminisztert, Hámori Józsefet, mi az álláspontja a Nitsch-vitáról (Hámori volt Semjén közvetlen
f?nöke), mire ? azt találta mondani "most hallok el?ször róla, a botrány el?tt a nevét se hallottam, nem
ismerem tevékenységét". Erre aztán jött a hatalmas támadás: miféle kultuszminiszter az, aki nem ismeri a
világ egyik legnagyobb él? m?vészét, s erre még büszke is?

S jöttek tucatjával a cikkek, hogy Nitsch mekkora progresszív alak, mekkora tehetség, s mindenki
mucsai fogatlan bunkó, aki ezt képtelen átlátni.

S persze Nitsch ellenzése kódolt antiszemitizmusnak is lett nyilvánítva, ami nehezen érthet?, mivel
Nitsch nem zsidó. Ennek bizonyítása meg az volt, hogy a kiállítás emlékkönyvébe egy Nitsch-ellenz?
beírta: "Soros, vigyázz! Kurva anyádat, Demszky!".

Szóval ismerjük el, ez fejl?dés mégis.

_______________________________________________
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Az ellenzék k?kemény

by maxval bircaman - szombat, április 30, 2022

https://bircahang.org/az-ellenzek-kokemeny/

Ez nem a Brian élete. Ez a ballib ellenzék.

Szóval nagyjából a következ? kép alakult ki. Az egész ballib ellenzék keményen harcolni fog a
parlamentben Zorbán diktatúrája ellen. Arról viszont sajnos nem született megegyezés, hogy ki hogyan
fog szinte parrizánharcot folytatni a parlamentben.

Az egyik párt úgy, hogy nem megy el az alakuló ülésre, csak másnap megy be. A másik meg bemegy,
esküt tesz, de eskü után elhagyja a termet.

A többiekr?k még nincs hír. De igyekszem megjósolni a maradék 4 párt magatartását.

Lesz egy nagyon radikális rész, mely egész 72 órát fog várni az alakuló ülés után. S olyan, mely bemegy
megalakulni, s aztán nem hagyja el a termet, de dühösen fog nézni az ülés alatt. Aztán lesz aki aznap nem
mosakszik, s mosdatlanul esküszik fel az alkotmányra. Végül olyan is, mely bemegy, nem néz dühösen,
nem bojkottál, de aztán minden második héten tiltakozásképpen nem használja a parlamenti vécéket.

Minderr?l egy régi, de igaz történet jut eszembe: Havanna, 1984, KGST-csúcstalálkozó. Apám részt vett
a zárt üléseken is. S mesélte: egyik nap a keletnémet delegációvezet? felállt és 4-5 percen keresztül egy
teljesen sablonos, semmitmondó beszédet tartott, benne közhelyekkel, a korabeli sablonokkal, lásd "éljen
a testvéri barátság", "éljen a Szovjetunió", stb., azonban mindezt mérgesen nézve, üvöltve adta el?. Apám
se értette, s végül esélye lett megkérdezni a magyar delegáció vezet?jét - aki Marjai József volt, Kádár
bizalmasa és nemzetközi gazdasági f?embere -, mégis mit jelent ez a keletnémet produkció, mire ?
elmondta "a szovjet elvtársak nem támogatták Honecker egyik ötletét, ezért nagyon durcisok, ezt akarták
érzékeltetni".
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Az els? csalódás

by maxval bircaman - szombat, december 31, 2022

https://bircahang.org/az-elso-csalodas/

Nemzedékem els? nagy csalódása volt az eset. 1983 októbere.

Addig nemzedékem alaphangulata a nyugatimádat volt, persze spontán módon, nem ideológialag
megindokolva. Mi akik a 60-as években születtünk abban n?ttünk fel, hogy nyugat=jó és kelet=rossz, s
történelmi balszerencsének éltük meg, hogy mi a keleti táborba kerültünk a világháború eredményeként.
Így alakult, nem lehet semmit tenni ellen, hiszen minden próbálkozás - 1953, 1956, 1968 - elbukott. 

Persze a nyugat se hibátlan, lám eladtak minket, de mégis az a jó világ. Ebben hittünk. S nagyon kevesen
voltak, akik másban hittek.

Ez a hangulat az egész keleti táborban megvolt. Múzsám mesélte, mekkora döbbenetet váltott ki, amikor
Bulgáriában 1979-ben bemutatták a mozikban a Capricorn One cím? amerikai filmet - az átlag bolgár
kommunista propagandának hitte azt. (Aki nem ismeri: ez egy amerikai sci-fi krimi, a lényege: Amerika
embert akar küldeni a Marsra, de kiderül, nincs meg az ehhez szüksége technikai háttér. Viszont politikai
okokból ezt Amerika nem vallhatja be, így szimulálják az egész Mars-küldetést, hamis képekkel,
videókkal. Majd a 3 ?rhajóst a CIA meg akarja ölni, ne maradjanak elvarratlan szálak.) Az átlag bolgár
azt mondta: ez képtelenség, Amerika rendes ország, nem csinál ilyet. 

1983 októberében hatalmas csapás volt erre a naív hitre ami történt: az USA megtámadta Grenadát,
majd ott leváltotta a kormányt, azt neki tetsz?re cserélve. Közben nevetséges okokra hivatkozva, kb. az
1968-as csehszlovákiai bevatkozás szelllemében, lásd "behívtak minket", "náci bandák",
"internacionalista segítség", s a többi mágikus marhaság.

A dolog háttére: a volt brit gyarmat Grenada 1974-t?l független állam, az Amerika vezette regionális
együttm?ködés oszlopos tagja. Egyébként az egész ország Budapest méret?, 100 ezres lakossággal,
gyakorlatilag egy közepes sziget és körülötte pár kis sziget Trinidad-Tobago és St. Vincent-Grenadines
között, a lakosság 99 %-a volt néger rabszolgák leszármazottja, s van kb. 1 % fehér és indián.
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Aztán 1979-ben marxista katonatisztek veszik át a hatalmat - vezet?jük Mauirice Bishop, aki egyébként
nem is született grenadai volt, hanem arubai bevándorlók gyereke, aki kés?bb, londoni tanulmányai során
lett marxista -, s elkezdenek jó kapcsolatokat kialakítani els?sorban Kubával és Nicaraguával, majd az
NDK-val és a Szovjetunióval.

A grenadai marxista kormányzat nyíltan sose szakított a nyugattal, pl. a monarchiát se számolták fel (az
ország formális államf?je II. Erzsébet angol királyn? maradt), de mindenképpen lépéseket tettek az
amerikai és brit gazdasági hatalom visszaszorítására, s sok szociális intézkedést léptettek életbe. Szóval
nem egy hisztérikusan amerikaellenes kormányzatot kell elképzelni, hanem inkább amolyan mérsékelten
szuverenista célokat: a grenadai kommunisták nyilván ismerték Allende esetét, hiszen 6 évvel utána
kerültek hatalomra, s óvatosak voltak emiatt, nem akarták provokálni Amerikát, inkább meg akartak
egyezni vele, csak Grenada számára kicsikarva el?nyöket.

Amerika azonban hisztérikusan reagált. Megpróbálták el?ször bels? szövetségeseikkel megbuktatni a
kormányzatot, majd amikor 1983-ban belharcok indultak a grenadai vezetésben, azonnal léptek. 1983.
október 25-én megtámadták Grenadát, s 4 nap alatt gy?ztek, amerikabarát kormányzatot kinevezve.

Mit is mondtak akkor a korombeliek? Az általános vélemény: "ezek ugyanolyanok, mint az oroszok".

a régión belüli elhelyezkedés 

Azóta persze sok id? eltelt már Grenadában. Ma már a többség pozitívan értékeli az 1979-1983 közti
kommunista irányítást. 2009-ben Grenada nemzetközi repül?terét átnevezték Maurice Bishop
Nemzetközi Repül?térré. A vicces ebben: annak idején 1983-ban az USA erre a repül?térre hivatkozott
mint közvetlen ürügyre, az volt a hivatalos amerikai állítás, hogy Kuba és a Szovjetunió Grenadában
gigantikus katonai repül?teret épít, ahová majd százával fognak leszállni a szovjet bombázók, az egész
régiót kommunistává alakítva, míg a grenadaiak végig azt mondták, ez egy normál polgári repül?tér, amit
egy kanadai cég épít.

a repül?tér ma, Grenada délnyugati csücskében (Google m?hold) 
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Az els? nagy hiszti

by maxval bircaman - szerda, január 19, 2022

https://bircahang.org/az-elso-nagy-hiszti/

Személyesen átélt els? nagy hisztim Diana brit "hercegné" halála volt 1997-ben.

Addig Dianához semlegesen viszonyultam, bár kicsit azért idegesített, de ez nem érte el ezt a határt, hogy
meg is utáljam ?t. Csak halála után kezdtem gy?lölni, akkor se az ? hibájából, hanem agyatlan rajongói
miatt.

Volt pár hét, amikor a rajongói tábor egyenes tömeghisztériás extázisba esett.

Persze minden komolyabb celeb halála megrázkódtatást okoz a rajongók között. Ez végülis normális. Pl.
meghal egy zenész celeb, ez nyilván megérinti zenéjének kedvel?it. Ugyanez egy politikus esetében. 

Diana hercegné f? el?zményei Grace Kelly monacói hercegné és Marilyn Monroe voltak, mindketten
eredetileg amerikai színészn?k. Volt rajongótáboruk, melynek volt egy érvényes oka: a színészn?ség. A
kés?bbi felturbózott extracelebség persze már bulváros volt, de akkor is volt egy valós alap.

Ezzel szemben Diana volt az els? "celeb mert celeb" típus, tulajdonképpen soha semmit se tett, egyetlen
nagy tette, hogy megházasodott egy híres emberrel, majd összeveszett vele és elvált t?le. Ha nem lett
volna a házassága, soha senki se tudta volna, hogy egyáltalán létezik.

Annak idején, 1981-1984 között gyakran szembesültem a spanyol bulvársajtóval, néha beléjük is
lapoztam. Nagyszer? ez nyelvtanulásra, a bulvárlapok minden nyelven kiváló nyelvtanulási segédeszköz,
ugyanis világos, egyszer? t?mondatokat alkalmaznak, "nehéz" szavakat mell?zve, ráadásul sok a kép,
szóval mint egy profi alapfokú nyelvkönyv külföldieknek. Nyelvtanuláshoz pont ez kell: bugyuta
szövegek. Egy normál nyelvkönyv is ilyen, emlékszem els? latin nyelvkönyvemre, ahol a leírt helyzetek
alapján mintha súlyos agybetegek beszélgetnének egymással, dehát pont ez kell alapszinten a
nyelvoktatásban. Idézek emlékezetb?l
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Ancilla in mesa rosam albam ponit. (A rabszolgan? fehér rózsát tesz az asztalra.)

- Quid in mesa est? - interrogat dominus dominam.

- Interroga ancillam - domina respondet.

Dominus ancillam interrogat:

- Responde, ancilla, quid in mesa est?

- In mesa rosa alba est - ancilla respondet.

Aztán megy a sztori tovább orrvérzésig, a család hosszú percekig egy fehér rózsáról beszélget.

Meg még egy hasonló, hogy a bátor római katonák Egyiptomban vannak, s beszélgetnek egymással,
amikor éppen nem harcolnak. Itt az egyik megkérdezi a másikat egy nagy és széles folyó partján állva
"Num nomen huic fluvii Nilus est?" (Ugye ennek a folyónak Nílus a neve?) - azért ezt a helyzetet
elképzeltem már akkor: ha egy egyiptomi római katona ennyire nem tudná hol van, a hadiorvos rég
alkalmatlannak nyilvánította volna.

Szóval visszatérve a témára, Diana volt az els? nagy semmiért híres ember. Aztán amikor meghalt,
mégiscsak ki kellett találni valamit miért ilyen fontos személy ?. S jöttek a vadabbnál vadabb elméletek, a
kedvencem: a királyn? így bosszúlta meg, hogy Diana segített Tony Blairnak megnyerni a választást - az
állítás nagyjából minden szava marhaság.

Mir?l is jutott eszembe? Hát a római macskabaszó Geri esetér?l. Figyelem a szekta fejl?dését, egyre
súlyosbodik az állapotuk. Íme csak néhány jellemz? megjegyzés, kiválasztottam az 5 legjobbat:

"Tegnap volt az els? nap, hogy nem sírtam. De ma megint sírok."
"Hideg és fájdalmasan üres lett Gerg? nélkül a világ. Nem lehet ezt ép ésszel felfogni."
"A világ sötétebb, szürkébb és ridegebb, mióta nincs köztünk."
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"Január 2. óta folyamatosan sírok."
"El sem akartam hinni, hogy ez igaz lenne. Csak akkor vettem tudomásul mikor Gyurcsány Ferenc
posztjában olvastam a megemlékezést."

Viszont arról eddig még egy macskabaszó-rajongó se számolt be, hogy sétálva a parkban, egy fa Geri
arcát vette fel, majd beszélt hozzá. Nem vicc, tényleg voltak ilyen Diana-rajongói beszámolók annak
idején!

_______________________________________________
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Az els? színes forradalom

by maxval bircaman - hétf?, január 17, 2022

https://bircahang.org/az-elso-szines-forradalom/

A most éppen megbukott kazahsztáni kamuforradalom egy a sok közül.

Kevesen tudják, de az els? kamuforradalom Bulgáriában volt 1990-ben, és én át is éltem személyesen. 

Kamuforradalom vagy színes forradalom - így nevezzük azokat az eseményeket, melyeket külföldi er?k
szerveznek egy adott országban, idegen érdekek mentén.

A dolog háttere röviden a következ?. Az els? parlamenti választáson az id?köben magát Bolgár
Szocialista Párttá átnevezett kommunista párt abszolút többséget szerez, elnyerve a mandátumok 54 %-át,
második helyen az antikommunista er?k laza szövetsége végzett 36 %-kal, harmadikon a török kisebbségi
párt 6 %-kal, utolsó helyen a posztkommunistákkal szimpatizáló Agrárpárt 4 %-kal. 

Gyakorlatilag tehát a lakosság a szocialisták és az ellenzék között választ. A választás azonban sokkal
több, mint választás a volt kommunista diktatúra támogatásáról és ellenzésér?l. A szocialisták a
mérsékeltebb er?, az ellenzék a radikálisabb, ez is segíti a szocialistákat. Ezen kívül míg az ellenzék
határozottan nyugatpárti, a szocialisták inkább harmadikutasok, ezzel sok embert tudnak magukhoz
csábítani. A szocialistákat er?síti még az is, hogy az “oroszkérdésben” semlegesek vagy oroszpártiak,
míg az ellenzék egy része hisztérikusan oroszellenes, ami sok oroszpárti és antikommunista ember
számára a szocialistákat szimpatikussá teszi. A bolgár nacionalisták is egyértelm?en a szocialisták mellé
állnak, ?ket tekintve nemzetibb er?nek, a szerintük túlságosan “nyugatmajmoló” ellenzékhez képest.

Így érthet? az a magyar szemmel furcsa helyzet, hogy tök ugyanazok a nyugati befolyásközpontok, mint
a Soros Alapítvány és hasonlók, melyek Magyarországon mindig a "baloldalt" támogatják, Bulgáriában
mindig a "jobboldal" mellett állnak ki.

Ezek a választási eredmények azonban ellentmondtak a szovjet-amerikai megállapodásoknak, melyekkel
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a volt szovjet befolyási övezet átkerül az USA-hoz. A bolgár szocialisták ugyanis ekkor még a
semlegesség mellett állnak ki, s nem támogatják egyértelm?en a nyugati értékeket, a NATO-tagságot
egyenesen ellenzik. 

Így a szófiai amerikai követség és egyéb nyugati szervezetek (els? helyen a Soros Alapítvány)
finanszírozásával megkezd?dik a Szófiai Egyetem elfoglalós diáksztrájkja, valamint más utcai akciók.
Segíti ?ket, hogy el?kerül egy kompromitáló anyag Petar Mladenov szocialista elnökr?l, így az
kénytelen lemondani. 1990 augusztusában a szocialista többség? parlament, Lukanov javaslatára az
ellenzék vezet?jét, Zselju Zselevet választja meg új köztársasági elnöknek, hogy ezzel biztosítsa a
nyugalmat az országban.

?szt?l a gazdasági helyzet súlyosan romlik. A készül? árliberalizáció miatt az áruk elt?nnek az
üzletekb?l, sosem látott áruhiány jelentkezik, bevezetésre kerül a jegyrendszer az alapvet? élelmiszerekre.
A kormány bejelenti az ország cs?djét a külföldi hitelez?k felé. 

Szóval 1 évvel kés?bb már a volt antikommunista ellenzék nyer az el?rehozott választásokon.

Töredelmesen bevallom, akkor én még a "másik" oldalon álltam, azaz támogattam a diáksztrájkot is, De
már akkor furcsállottam azt a demokrácia-koncepciót, mely szerint ha az emberek "hibásan" szavaztak,
akkor meg kell dönteni a hatalmat, majd az emberek többsége által nem támogatott kormányt kell
hatalomba emelni. Hiszen tényleg ez volt: a diáksztrájk eredetileg a választási eredmények ellen indult! 

Felmerült bennem: minek választani, ha annak eredménye úgyse számít? Ez engem a marxista
szövegekre emlékeztett, mely szerint az objektív tudományos igazság el?ttünk van sziklaszilárdan, azt
csak elfogadni lehet. Dehát ha van ilyen igazság, akkor meg minek szavazni róla? A kommunista
rendszerben nem is kellett szavazni róla, szóval végülis volt bels? koherencia! De hát nekünk azt mondta
a nyugat, nyugaton szabadság van és szabad választás... Szóval hogy is van ez?

Ez elindított bennem egy bels? szellemi folyamatot, de odáig azért akkor nem jutottam, hogy az akció
ellen forduljak, csak éppen aktív támogatóból lassan passzív támogatóvá lettem, ahogy ezt
Magyarországon mondják "csipesszel az orromon" támogattam a tüntet?ket.
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Kés?bb egyébként alaposan meg lettek vizsgálva a választási eredmények, s összesen 1 azaz egy
mandátum esetében jöttek el? adatok, melyek szerint a választáson olyan csalás volt, mely befolyásolhatta
az eredményt. A vicc: éppen egy ellenzéki képvisel? volt az illet? mandátum kedvezményezettje. De
persze ennek akkor már semmi hatása nem lett, a sztori már végigment, a módszer aljas, de rendkívül
hatékony, kb. így történik, s ez most nem elmélet, mert a saját szememmel láttam:

megindul valamilyen teljes abszurd tiltakozás egy kicsi, de kiválóan szervezett csoport által, oly
módon, hogy az súlyosan nehezíti sokak életét (itt konkrétan a Szófiai Egyetem központi épülete
lett elfoglalva, a vizsgaid?szak végén, sokan nem tudtak emiatt vizsgázni, aki pedig már
vizsgázott, nem tudta átvenni papírjait),
a hatalom nem mer keményen reagálni, ezzel legitimálja a teljesen törvénytelen akciót,
a hatósági de facto legitimáció a tüntetés mellé vonz sokakat, akik elvileg támogatták a célokat,
de visszariadtak annak módszereit?l - eredmény: immár nem 20-30 f?s keménymag tüntet, hanem
többszáz diák,
mivel nincs hatósági akció, ki kell provokálni az elégedetlenek ellenreakcióját, ilyen mindig akad
(pl. valaki dühös lesz, mert nem tudja intézni papírjait), s ha ilyen akad, mindig lesz agresszív
fellépés is - itt is volt, pár dühös ellentüntet? diák megvert egy sztrájkolót vagy fejbe dobták egy
sörösüveggel, erre már nem emlékszem tisztán,
hatalmas hírverés az er?szak miatt, lásd "a komcsik verik a diákokat!", minden létez? nyugati
média és az eseménnyel szimpatizáló bolgár média beszámol róla, a nyugati követségek
felszólítják a bolgár kormányt, tartózkodjon az er?szaktól, megjelenik a helyszínen az amerikai
nagykövet és fényképezkedik a tüntet?kkel (az ilyen fényképeken az összes tüntet? mind
szemüveges bölcsész srác és fotómodell kinézet? diáklány, sose ver?legény kinézet? áldiák, aki
ténylegesen zömmel jelen van),
a hatalom teljesen sarokba van szorítva, tárgyalni próbál, a tárgyalásokon azonban a tüntet?k
egyre teljesíthetetlenebb követelésekkel állnak el? (lásd a Brian életében a Júdeai Népfront
követelése Pilátushoz: "72 órán belül bontsa le a Római Birodalmat"),
megint hírverés: "a komcsik nem hajlandók engedményekre!",
a hatalom kapitulál - hívei is a hatalom ellen fordulnak annak gyengesége miatt.

Személyes elem. A múzsám is az áldozatok közé esett, neki is éppen akkor kellett volna papírjait
átvennie. Odamegyünk azért hátha lesz valami. S 30 méterre meglátjuk az egyik korai vetélytársamat, aki
udvarolt a múzsámnak. Lassan kiderül: ? a diáksztrájk kettes számú vezet?je! El?ször bizalmatlan "ti
ellentüntet?k vagytok?", aztán megnyugszik. Amikor megtudja, hogy mi már házasok vagyunk, s?t van
kisgyerekünk is, végleg lenyugszik. Aztán barátságos akar lenni "gyertek beviszlek titeket, hogy
intézkedni tudjatok", aztán amikor áthaladunk a blokádon, mely ?t úgy engedi át, mint tábornokot a
katonai ?rség, még oda is szól a múzsámnak "látod, tisztelnek engem itt!", értsd "engem kellett volna
választanod, nem ezt a lúzert".

Aztán még is kérdeztük a srácot, hogy vannak ott bent napokon keresztül, nem kényelmetlen-e. ? meg -
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nem is odafigyelve, hogy talán ezt nem kellene elmesélni - erre legyint "naponta több furgon jön,
hordozható ágyak, teljes felszerelés, az amerikai követségr?l még viszkit is hoznak minden este, annyi a
kaja és pia, hogy nem tudjuk elfogyasztani".

Ma már persze közismert liberális elv, hogy csak az a választás demokratikus és szabad, melyen a
liberálisok nyernek, minden más csak álválasztás, rosszabb esetben diktatúra. De akkor ez még nem volt
közismert 1990-ben.

Érzésem szerint a magyar taxisblokád ugyanabban az évbem valami hasonló lehetett. Csak ott a végén
leszólhatott a New York-i f?nökség az SZDSZ vezérkarának "ti mit m?veltek? meg akarjátok buktatni azt
a kormány, mely minden kívánságunkat teljesíti? meg vagytok ti bolondulva?".

Ami a személyes elem folytatása. A nagyurak sose feledkeznek meg h? embereikr?l. Az említett
ismer?sünk a tüntetés vezérkarából még ugyanabban az évben az USA-ba távozott ötéves ösztöndíjjal
tanulni, majd hazatérte után profi politikus lett, parlamenti képvisel?, pár évig miniszter is volt. Ma már
nem aktív politikus, de van 3 szállodája a Fekete-tenger partján, s éli a visszavonult többszörös
milliomosok unalmas életét. Baromira megéri, legalábbis anyagilag, a nagyurak szolgálatában állni, ezt
alá kell húzni.

Direkt nem írtam se nevet, se képet nem tettem fel, nehogy személyes bosszúnak nézzen ki. (Bár mit
bosszúlnék meg, mikor máig velem van a "csaj" - ha lehet így nevezni egy már 50+ éves n?t -, nem
vele...)

Ami meg engem illet, 22 éves voltam, a diáktüntetés alatt lettem 23. S sajnos nem voltam elég okos
ahhoz, hogy mindazt átlássam, amit kés?bb már megértettem.

korabeli propagandakép: mintha a sztrájkoló diákok halálosan kimerülve az egyerem udvarán aludnának 
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Az emberev?k immár holokauszttúlél?ket falnak fel

by maxval bircaman - péntek, április 22, 2022

https://bircahang.org/az-emberevok-immar-holokauszttuleloket-falnak-fel/

Amikor egy propagandagépezet elkezd egyre er?sebben bulvárosodni, az biztos jele annak: a gépezet
m?ködtet?i nem biztosak magukban.

A hír, hogy egy 91 éves holokauszttúlél? is meghalt Mariupolban pontosan ilyesmi. A két adat között
ugyanis semmilyen kapcsolat nincs. 

Ha pedig mégis lenne kapcsolat, az pont az ukránok számára lenne kedvez?tlen. Ukrajnában ugyanis a
zsidók likvidálását a világháború alatt nem német, hanem els?sorban ukrán egységek hajtották végre.

Az ukrán propagandista persze profi. Hiszen tudja, a mai nyugat kedvenc történelmi tragédiája a zsidó
holokauszt. Így aki ezzel kapcsolatos az áldozatai oldalon, az kiemelt tiszteletet élvez, aki meg az
ellenoldalon, az kiemelt megvetést.

Volt ilyesmi a szovjet propagandában is. Ha egy b?nöz?r?l valami nagyon-nagyon csúnyát akartak
mondani, elmondták, hogy áldozatai között volt egy háborús veterán is. A fiatal munkakerül? huligán, aki
soha semmit se tett le az asztalra, képes volt kezet emelni arra az id?s emberre, aki életét kocláztatta
hazája védelmében! Micsoda gazember! Szóval ez plusz 5 év munkatábor, s még jól is járt, mert golyót
érdemelne - ha élne a nagy Sztálin, ? saját kezüleg eresztett volna ólmot a mocskos pofájába!

Javaslatom még hírre: egy ukrán terhes anyát élve felfaltak az oroszok, kisgyermeke szeme láttára -
természetesen Putyin közvetlen utasítására, erre bizonyíték is van, egy lehallgatott telefonhívás Putyin és
a kannibál osztag között! Még fel lehetne kérni Korózs Lajost is, ? nagyon ért ehhez a m?fajhoz.

_______________________________________________
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Az EU második legszegényebb helye Magyarország

by maxval bircaman - vasárnap, december 25, 2022

https://bircahang.org/az-eu-masodik-legszegenyebb-helye-magyarorszag/

Az ilyen statisztikák tipikusan semmit se mondanak.

Érdemes a kamuadatokat tanulmányozni. Pl. "megtudhatjuk" bel?le:
- messze a legjobb az élet Kelet-Európában Litvániában van,
- Románia lehagyta nem csak Zorbánisztánt, de a liberális bezzegállam Észtországot is,
- de még a nyugati adatok is "b?zlenek", lásd azonos az életszínvonal Németországban és Svájcban.

Szerintem az adatok úgy születtek, ahogy pár éve egy ismer?söm dolgozott egy bulvárlapnál. A feladata
az volt, hogy átnézett angolnyelv? paranormális kamuhíreket, majd ezekb?l szerkesztett valamit, pl.
"4-méteres óriás terrorizálja a lakosságot Guatemalában". Aztán egy nap plusz feladatot kapott, ? lett a
lap asztrológusa. Hozzá is fogott, csinált 12 pársoros "elemzést" olyan "Ma fontos esemény fog Önnel
történni. Ne habozzon élni a lehet?séggel, de legyen körültekint?." stílusban, aztán randomnumber
generátorral számokat hozott létre, a 12 leírást szétosztva. Így lett meg a különböz? állatövi jegyek napi
"horoszkópja".

De az is lehet, hogy ez egy "független" jelentés. Értsd: Soros gazda alapított 2 céget, aztán az egyiket
megbízza az EU, s az aztán a másikra hivatkozik. Mindig érdemes megnézni a "független" adatsorok
forrásait, szinte minden esetben valamilyen hasonsz?r? "független" szervezet áll a lánc végén.

Egyébként az ilyen jelentések hasznosak. Jól mutatják mi a nagyurak pillanatnyi kedve, éppen kit
szeretnek és kit gy?lölnek. Más értékük nincs.
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Az expatság el?zménye

by maxval bircaman - szombat, február 05, 2022

https://bircahang.org/az-expatsag-elozmenye/

Az expat a bevándorolt és a hivatalos kiküldött közti állapot alanya.

? nem hivatalos - állami - képvisel?, de nem is olyan, aki az új országban le akarna telepedni. Hanem a
tartózkodását ideiglenesnek szánó személy.

A kommunizmusban - legalábbis a magyar verzióban - még az expat is hivatalos kiküldött volt, de csak a
szó tágabb értelmében. Hiszen nem lehetett csak úgy neki indulni egy másik országba ideiglenes, de
tartós ottlét céljából. A vendégtanárok is engedélyt kaptak ehhez, de még a magánösztöndíjasok is.

Mégis ez egy eltér? csoport volt a hivatalos állami kiküldöttekhez képest.

Amikor Kubában éltem 1980-1986 között, a legnagyobb ilyen expat közösség a szovjet volt
természetesen. Összlétszáma - családtagokkal - az 50 ezres szám körül volt. Ennek 60 %-a Havannában.

Talán legjellemz?bb vonásuk a célország bojkottja volt, ezek az emberek egyszer?en megtagadták a
beilleszkedést Kubába, ennek legdrasztikusabb jele a spanyol nyelvtudás teljes hiánya volt. Persze nem is
volt erre szükségük, a munkahelyük szovjet volt, a baráti közegük pedig a hasonsz?r?ek. A gyerekeik se
tanultak meg spanyolul, mert szovjet iskolába jártak.

A mai nyugati expat közösségek szinte teljesen ugyanígy m?ködnek. Zárt gettóvilágot alkotnak:
nemzetközi iskolák, saját klubok, az angol nyelv teljhatalma. Amikor helyi szolgáltatás kell,
kétségbeesetten keresnek angolul beszél? fogorvost, autószerel?t, gyerekóvót, stb.

A mai helyzet talán csak annyiban rosszabb, hogy ma egy nyugati expat és egy helyi lakos között
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nagyobb az életszínvonalbeli eltérés, mint annak idején egy szovjet expat és egy átlag kubai között volt.

S amikor a f? szabály megtörik, nagy a meglepetés.

Még pár éve volt. A büszke holland expat Szófiában él, nagy nemzetközi cég vezet? beosztású embere.
Annyira idegen volt neki minden ott helyben, hogy - bár angolul tárgyalt a hivatalos találkozókon -
felbérelt kísér? tolmácsot. 

Aztán legközelebb 2 évvel kés?bb találkoztam az illet?vel. Persze angolul szóltam hozzá, hiszen tudtam,
csak hollandul és angolul tud. Mire ? elkezd folyamatosan beszélni bolgárul. Nem teljesen tökéletesen
ugyan, de jobban, mint amennyire én beszélek angolul. Döbbenet, mi történt ezzel az emberrel, vajon
hogyan adta fel fels?bbrend?ségét, hogy képes volt "helyi nyelvet" tanulni (igen, ez a fels?bbrend?ség
egyik idegesít? jele, még a nyelv nevét se mondják ki, hanem "helyi nyelv" alakban nevezik meg). 

Ennek csak egy magyarázata lehet, gondoltam, s ? meg is er?sített ebben: 1 éve feleségül vette a kísér?
tolmácsát. Hozzá is tette viccesen: nincs jobb nyelviskola az ágynál.

Azóta a holland átállt az ellentáborba: most már ? szörnyülködik a "sok hülye külföldin", aki elmegy élni
évekre egy országba, aztán nem tanul meg semmit az ország nyelvéb?l.

_______________________________________________
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Az ezermárkás

by maxval bircaman - vasárnap, március 27, 2022

https://bircahang.org/az-ezermarkas/

Vannak speciális munkahelyek speciális bels?, bizalmas procedúrákkal.

A szovjet KGB-ben az új alkalmazottakat azzal a rendkívül egyszer? módszerrel sz?rték meg, hogy a
rend?rséggel letartóztattaták ?ket, koholt vádak alapján - általában huliganizmus volt a vád, pl. a teljesen
ártatlan alkalmazottat meggyanúsították, tömegverekedést okozott egy kocsmában. 

Aki aztán el?jött azzal a rend?rök el?tt, hogy ? KGB-s, hívják fel a f?nökét, az majd tisztáz mindent, az
azonnal be is tették a "megbízhatatlan" kategóriába, hiszen miféle jövend? titkosszolga az, aki még a saját
rend?rség el?tt is összeroppan és elárulja kilétét? Az ilyeneket nem rúgták ki egyébként, de KGB-n belül
a karrierjüknek vége lett, s sose kerülhettek kapcsolatba titkos anyagokkal. Maradtak örökre kisegít?
személyzet, adminisztrátori munkakörben. Tudni kell, hogy - a közhiedelem ellenére - a szovjet KGB
nem csak kémelhárításból és kémkedésb?l állt, hanem olyan volt mint az amerikai CIA, FBI, s a
Határ?rség egyszerre, szóval ezrével voltak olyan állások a szervezetnél, melyekben nem volt
semmilyen titkosszolgálati tevékenység.

Egy nagy európai bank - esetleg több is, nem tudom - pedig az pénztárosat és minden pénzzel dolgozó
alkalmazottat tesztelt kissé hasonló módon.

A próbaid?s alkalmazottnál megjelent egy kamuügyfél, jellemz?en id?sebb hölgy vagy úr, kifejezetten
gazdag küls?vel, aki átadott az alkalmazottnak 8 darab ezermárkás bankjegyet, majd felszólította az
alkalmazottat, "ezt a 7 ezer márkát tessék elhelyezni a számlámon", vagy olyan verzió is volt, hogy az
ügyfél a "7 ezer márka" átváltását kérte más valutára.

A gazdag küls? fontos elem, mert szegény embert az átlagember nem szereti átverni, ebben az emberek
nagy többsége lelkifurdalást érez, viszont egy kimondottan gazdagnak kinéz? embert már az átlagember
is hajlamos megszabadítani "felesleges" pénzét?l, hiszen "ha egyszer olyan hülye, hogy azt se tudja
mennyi pénz van nála, akkor meg is érdemli".
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A teszt célja pontosan ez volt: a banki alkalmazott figyelmezteti-e az ügyfelet hibájára, vagy inkább
elteszi a saját zsebébe az egyik ezermárkást. Veszélytelen m?velet, a legkeményebb ellen?rzés? banknál
se motozzák az alkalmazottakat, ha senki se jelent pénzhiányt, szóval a pénztárosn? beteszi pl. a
bugyijába a bankjegyet, a hímnem? pénztáros meg pl. a zokinijába - a lebukás veszélye kb. nulla.

Aki figyelmeztette az ügyfelet, az alkalmas lett a jöv?beli banki munkára. Aki pedig eltette a "nyert"
pénzt, azt elbocsátották próbideje végén. Semmi eljárás, semmi egyéb szankció, azaz az ilyen alkalmazott
tényleg nyert 1000 német márkát, de munkáját elvesztette. Minimális költség egy nagy banknál egy-egy
alkalmazott tesztelésére.

Nyilván a történet 2002 el?tti, amikor még létezett német márka. Gondolom, most az 1000 frankos
svájci bankjegy lehet már a tesztpénz. Az 500 eurós bankjegy - ez a legnagyobb euró bankjegy - értéke
ma túl kicsi lenne, hiszen ezer svájci frank az majdnem ezer euró.
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Az független ami kizárólagosan az övék

by maxval bircaman - szombat, november 26, 2022

https://bircahang.org/az-fuggetlen-ami-kizarolagosan-az-ovek/

Az független ami az övék, s ami egyben kizár minden ellenvéleményt.

Dánia és Anglia fontolgatja a kilépést a FIFA-ból, mert az nem akarja engedni a meccseken a focival
nem kapcsolatos megnyilvánulásokat. 

Mi lenne ellenkez? esetben? Mondjuk ha valaki a mi oldalunkról kitalálná, hogy ezentúl minden
úszóversenyen keresztet kell vetni medencébe ugrás el?tt. Röhögés, nevetségessé tétel. S még igazuk is
lenne, mert tényleg minek kellene keresztet vetni kötelez? jeleggel egy sporteseményen. S ha mondjuk
valaki "le az ateista hamis tanokkal!" feliratot akarná viselni? Elmondanák neki, teljes joggal, ez nem
hittérít? esemény, hanem úszóverseny, máshol küzdjön az ateizmus ellen.

Ugyanez a Twitter ügye. A platform lazított a cenzúrán, ez felháborodást kelt a progresszív körökben.
?k ugyanis olyan "szólásszabadságot" akarnak, melyben más nem szólalhat meg. Hiszen az
ellenvélemény nem legitím vélemény, hanem "visszaélés" a szólásszabadsággal.

Ez a f? elvi különbség a két oldal között. A liberális/progresszív oldal mindent ki akar sajátítani, az
ellenvéleményt nemcsak ellenségesnek állítja, hanem egyenesen nemlétez?nek. Lásd a mai magyar ballib
konszenzust, mely szerint a nem-ballib médiák nem médiák, a nem-ballib újságírók meg nem újságírók.
Ahogy a szakért? is csak az, aki velük egyetért, mindenki más kontár. Meg csak a ballib humorista igazi
humorista. Az ellenvélemény nem is ellenvélemény, hanem a rendszeren kívül álló illegitím valami. A
magyar 2010 el?tti világ pont ez volt: a nem ballib megnyilvánulások egyszer?en ignorálva voltak.
Amilyen a mai nyugati világ is.
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Ezzel szemben az ellenoldal, a mi oldalunk sose viselkedik így. Mi a legellenszeves véleményt is
elismerjük véleményként.

A ma él? legnagyobb orosz filozófus, Alekszandr Dugin mesélte pár éve. Moszkvában nyilvános vitát
akart szervezni liberálisok és antiliberálisok között. Felkereste a legismertebb orosz liberális
szervezeteket. A baj akkor kezd?dött, amikor Dugin azt mondta, legyen a helyszínen 200 néz?, fele-fele
arányban. Amire a liberálisok azt mondták, ez igazságtalan lenne, hiszen "mellettetek van az egész
államhatalom, a médiák nagyobb része, ez a látszólagos egyenl?ség leplezné ezt". Dugin azt mondta, oké,
akkor ti hívhattok 150 néz?t, mi meg 50-et. Az se volt jó, de a 180:20 arányt is még "igazságtalannak"
mondta a liberális fél. Kiderült: csak akkor vállalják a vitát, ha mind a 200 néz? az övék, azaz képesek
teljesen kisajátítani a teret. Dugin megkérdezte, viccelnek-e, de erre teljes komolysággal azt a választ
kapnta "mi a racionális, tudományos, szakszer? tényeket képviseljük, ti meg a propagandát és a ferdítést,
indokolatlan tehát, hogy ti részt kapjatok, mert ha részt kaptok, akkor az már egy propagandaesemény
lesz, nem vita".
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Az ideológia átveszi a tudomány szerepét

by maxval bircaman - hétf?, augusztus 29, 2022

https://bircahang.org/az-ideologia-atveszi-a-tudomany-szerepet/

A meterológus m?botrány kapcsán ismét megjelent az ?si ballib érv, mely szerint borzasztó, hogy az
ideológia átveszi a tudomány szerepét, mert a XXI. században nem ideológiák kellenek, hanem
racionalitás és tudás.

A tézis alapja a liberalizmus egyik legnagyobb hazugsága. E szerint egyrészt vannak a borzalmas
szubjektív eszmék mint vallás, de politikai eszmék is, másrészt meg van a tiszta racionalitás, a valóság
tiszta és tudományos felfogása. 

A liberális üdvtörténet szerint az el?bbit?l haladunk az utóbbi felé, a progresszió lényege, hogy egyre
inkább hátérbe szorul az ideológia, s egyre inkább átveszi a helyét a tudományosság. Lásd, az ?sember
még azt hitte, a Felh?isten mérges, ezért dörög az ég, így imádkozott hozzá, legyen végre vidám, hogy ne
mennydörögjön, ma viszont tudjuk, mindez csupán egy meterológiai jelenség, melynek oka puszta fizika.

Ezt a marxizmus is használta egyébként annak idején, de nem a marxizmus találta ki, a marxisták csak
átvették a felvilágosodáskori tézisekb?l. Persze a marxizmus legalább nem tagadta magáról, hogy
ideológia lenne, a marxisták szerint ideológiák harca zajlik, s a marxizmus az elnyomottak ideológiája,
egyszer?en csak az elnyomottak képviselik a normalitást, a racionalitást. Lásd, az ?skorban
kommunizmus volt, majd lassan ez elferdült, így lett osztálytársadalom. (Természetesen ?skommunizmus
sose létezett, semmi bizonyíték rá, s?t minden éppen arra mutat, mindig volt magántulajdon. Még egyes
majomfajtáknál is megfigyelték a magántulajdon nyomait.)

A liberális verzió alattomosabb: e szerint a liberalizmus nem ideológia, hanem maga a racionalitás
kisugárzása, amolyan ideológiamentes ideológia. Az ember, e szerint, természetes sz?zi állapotban
liberális. Persze aki ilyet állít, az valószín?leg még sose látott kisgyerekeket.

De mi is a valós helyzet? Három dolgot kell megjegyezni.
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Egyrészt nem létezik tiszta racionalitás, ez alapvet? filozófiai képtelenség. A dolgok magukban nem
adottak, azokat mindig meghatározza az értelem, márpedig mivel ez történik, mindez mindig szubjektív. 

Erre a legjobb példa egy olyan banális dolog, mint a szín. Minden egészséges emberi szem azonosan látja
a színeket, erre vannak kutatások. Mégis teljesen kultúrafügg? ki milyen színt "lát". 

Vannak ?skori szinten él? népek Ausztráliában és Pápuában, melyek összesen 2 színt látnak: feketét és
fehéret, s minden sötét és világos színt a fekete, ill. a fehér árnyalatainak fognak fel. Az ellenkez?
végleten meg vannak nyelvek, ahol 12 alapszín van. A magyarban pl. 10 alapszín van: a magyar
sajátossága, hogy a pirost felosztja sötétre és világosra (vörös és piros), miközben a kéket nem osztja fel,
ellentétben mondjuk az orosszal, ahol külön szó a sötétkék és a világoskék. S a magyar számára nem
alapszín a rózsaszín és a narancssárga se.

A lényeg: racionális alapon nem mondható meg hány szín van, mert lehet bármennyi, teljesen szubjektív
ez a kérdés. Egyszer?en nem létezik "tudományos" szín.

Másodsorban. még ha létezne is tiszta racionalitás, abból semmi se következne. Maradva a fentinél: ha
lennének is természetesen adott alapszínek, az nem jelentené, hogy az embereknek így kellene ?ket
használniuk. Kb. mint az, hogy a "napkelte" szó se irracionális, pedig tudjuk, a Nap nem kel fel, a Föld
fordul el.

Harmadsorban pedig, maga a liberalizmus, még ha el is fogadnánk, hogy az alapja a racionalizmus, akkor
is csak a racionalitás egyik lehetséges értelmezése lenne.

Persze a valóságban a liberalizmus egy ideológia, semmi más. S - mint minden más ideológia -
szubjektív: axiómákon és bizonyíthatatlan következtetések alapszik.

Ideológiamentes tudomány egyszer?en nem létezik. Sokan ezt könnyedén felismerik a humán tárgyaknál,
csak a legelvadultabb liberálisok hisznek pl. olyanban, mint ideológiamentes közgazdaságtan. De
valójában a reál tudományok esetében se más a helyzet, ott is ideológikus az alap, ott a "tudományosan"
csak az értend?: "megfelel a szubjektíven megállapított alapszabályoknak".

                            371 / 1.347



BircaHang - 01-01-2023
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

_______________________________________________

                            372 / 1.347



BircaHang - 01-01-2023
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

Az intézményrendszer

by maxval bircaman - vasárnap, január 30, 2022

https://bircahang.org/az-intezmenyrendszer/

Az intézményrendszer, meg a fékek és ellensúlyok - ez az egyik kedvenc liberális marhaság. Sokan
legyintenek rá, mások meg elhiszik. De kevesen néznek a dolog mögé.

Minden intézményrendszer alapvet? célja: az adott politikai rend védelme, hogy azt nehezen lehessen
megváltoztatni, s?t egyáltalán ne lehessen megváltoztatni. Ha egy adott rendszerben jelen van a
demokratikus elem, az csupán azt jelenti: az adott rendszer keretein belül van mozgástér, de kizárólag a
kereteken belül.

Az egyik liberális büszkeség: lám az amerikai rendszer annyira stabil, hogy jöhet ugyan egy 
rendszeridegen elnök - lásd Trump -, a rendszer marad, azon nem képes lényegileg változtatni senki.

De mit is jelent ez valójában? Azt: az emberek akarata nem számít, hiába akarnák a rendszert
megváltoztatni, ezt megakadályozza maga a rendszer.

Persze lehet ennek örülni. Ha pl. abban hiszünk, hogy egy adott rendszer a lehet? legjobb, így
megváltoztatása szükségszer?en rosszabb rendszert eredményezne, ezért még a népakaratot is korlátozni
kell, nehogy a "buta nép" rosszul dönysön. De elhazudni mindezt nem szabad.

Az ?szinte liberálisok ezt be is vallják: hogy a liberális demokrácia a demokrácia egy korlátozott alakja,
s a korlátozások alapját a liberális elvek képezik: azaz a népnek nincs joga ezeket az alapelveket hatályon
kívül helyeznie.
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Az oligarcha és a kliens

by maxval bircaman - hétf?, április 25, 2022

https://bircahang.org/az-oligarcha-es-a-kliens/

A kapitalizmus két f? verziója: a szabadpiaci és az állami változat.

A szabadpiaci természetszer?en oligarchikus. Az állami pedig természetszer?en klientúrás.

Az "oligarcha" szóval ma vigyázni kell. A ballib félrebeszél? lexikon szerint jelenleg jelentése: nagyon
gazdag ember, aki nem ballib elkötelezettség?. Valós jelentése viszont: nagyon gazdag ember, aki
vagyona révén meghatározó politikai hatalmat birtokol.

A szabadpiaci típusú kapitalizmusban az állam kicsi, gyenge, a gazdaságban a szerepe minimális, ennek 
következménye, hogy a gazdaságilag sikeres emberek képesek szinte teljhatalmat gyakorolni a
gazdaságban. S mivel az állam eleve nem aktív a gazdaságban, ezt a hatalmat semmi se korlátozza, csakis
maguk a szabadpiaci folyamatok. Bárki is szerzi meg a pénzemberek körén kívülr?l a politikai hatalmat,
az csak részhatalom lesz. Ezért is mindegy, hogy a politikai rendszer demokratikus-e vagy sem, egyik
esetben sincs a társadalomnak komoly beleszólása a politikába.

Ezzel szemben a klientúrás kapitalizmusban az állam er?s, aktív szerepl?je a gazdaságnak, s?t állami
jóváhagyás nélkül nem is lehetséges gazdaggá válni. Ennek következménye: a gazdagok függnek az
államtól, nem az állam a gazdagoktól. Ebben az esetben már számít, hogy a politikai rendszer
demokratikus-e vagy sem, hiszen ha az, akkor a mindenkori választott kormányzaton keresztül a
társadalomnak komoly beleszólási joga van a politikába.

Összegezve: semmilyen kapitalizmus se garantál automatikusan demokráciát, de ha a társadalom
demokratikus, akkor egy klient?rás típusú kapitalizmus sokkal nagyobb népszuverenitást biztosít, mint a
másik 3 fennmaradó kombináció.
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Az orosz Károlyi

by maxval bircaman - hétf?, szeptember 05, 2022

https://bircahang.org/az-orosz-karolyi/

Most hogy meghalt Gorbacsov, érdemes elmagyarázni a sokak által nem értett jelenséget: hogyan lehet
valaki ennyire népszer? külföldön és ennyire népszer?tlen belföldön.

A legjobb magyar párhuzam Károlyi Mihály. De még ez is pontatlan, mert a magyar társadalom liberális
része számára Károlyi máig h?s. 

Vele ellentétben viszont Gorbcsovnak nincsenek hívei Oroszországban. A mai orosz társadalom kb.
egyharmadát kitev? kommunisták számára egyértelm?en maga a Sátán, mert beférk?zve a rendszer
vezetésébe azt szétverte, megsz?ntette az ország kommunista jellegét, visszállítva a kapitalizmust. Jó
esetben számukra Gorbacsov jóakaratú dilettáns volt, rosszabb esetben a nyugat fizetett ügynöke.

Azonban az antikommunista kétharmad számára is ellenség Gorbacsov. Ez a kétharmad 2 nagy és 1 kis
részre oszlik. 

A nacionalisták számára Gorbacsov ?si orosz területek elveszt?je. A Szovjetunió 15 - s?t 19 - országra
bomlása ugyanis ezt is jelenti orosz szemszögb?l. A közhiedelemmel ellentétben ugyanis a Szovjetunió
nem úgy lett, hogy egyesültek korábban létezett országok, hanem Oroszország lett felosztva közigazgatási
egységekre, jellemz?en olyan határokkal, melyek nem képviselték az orosz érdekeket - ennek persze
addig semmi jelent?sége nem volt, míg az ország egy volt, de 1992 óta ezek immár országhatárok,
melyek miatt 20 millió orosz került külföldre.

Az orosz harmadikutasok - nevezzük így a "sajátos orosz út" híveit - számára Gorbacsov még nagyobb
ellenség. Szétvert egy történelmileg kiforrt egységet, majd a maradékot átadta a nyugatnak, ez akkor is
fennáll, ha azóta - Putyinnak köszönhet?en - ez a kár csökkent.

S még a kisszámú orosz liberális tábor számára se példakép Gorbacsov. Mert egyrészt nekik nem volt
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elég liberális, másodsorban pedig meggondolatlan reformjai vezették oda, hogy ma minden 10 oroszból
átlag 9 a totális káosszal és a szemtelen lopással azonosítja a "liberalizmus" szót.

Személyes emlékem, hogy 17 éves voltam, amikor Gorbacsov lett a f?nök. Éppen érettségi el?tt voltam
egy szovjet iskolában. S akkor még a nyugat se ismerte fel mi fog történni. Anatolij Dobrinyin volt
szovjet ENSZ-nagykövet írja az emlékirataiban, hogy sok tárgyalás úgy ment, hogy jöttek a nyugatiak a
követeléseikkel, szépem felépítve a tárgyalás tervét, mire Gorbacsov "asztalt borított", eleve többet
ajánlott, mint amit a nyugati fél álmodott - el?ször a nyugat azt hitte, itt valami trükközés zajlik, mire
rádöbbentek, Gorbacsov tényleg egy idióta. Amint persze erre rájött a nyugat, szépen át is verték
Gorbacsovot, de ez egy másik kérdés.

Ami megdöbbent?: Gorbacsov még zuhanása alatt is - az 1991. augusztusi puccskísérlet és decemberi
lemondása között -, amikor már alig maradt hatalma, is folyamatosan hitt a nyugatnak, miközben már
mindenki látta mi zajlik. Ezt is Dobrinyin írja.

Tulajdonképpen egyetlen valós érdeme: nem lett atomháború a szovjet összeomlás káosza alatt. Amint
észlelte, hogy a hatalom kiment a kezéb?l, gyorsan lemondott, átadva az atomirányítást Jelcinnek, azaz
nem konzultálva senkivel, pedig elvileg ez az összes szovjet tagköztársaság kompetenciája lett volna.
Persze akkor ezt a nyugat is er?sen támogatta, nem akartak 15 vagy 19 atomhatalmat, pont jó volt, hogy
csak 1 maradt az 1 helyén. 

Ezért is marhaság a mai ukrán sírás, hogy ?k bezzeg lemondtak az atomfegyverzetükr?l. Valójában sose
volt nekik atomfegyverzetük, egy pillanatra se állt az ukrajnai atomfegyverzet a kijevi hatóságok
ellen?rzése alatt. S a nagy USA meg szólt is az ukránoknak, hogy igenis írjanak alá mindent ami a
"lemondással" kapcsolatos. Így is lett: el?bb átvette Jelcin az irányítást az "ukrán" atomfegyverek felett,
majd az ukránok ünnepélyesen lemondtak róluk. 
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Az országnév "változik"

by maxval bircaman - hétf?, június 06, 2022

https://bircahang.org/az-orszagnev-valtozik/

Nyilván nem arról van, amikor egy ország neve ténylegesen is megváltozik, ez szuverén döntés kérdése
ugyanis. Lásd amikor a volt belga Kongó 1971-ben Zaire lett, majd 1997-ben ismét visszavette a Kongó
nevet. (Egyébként a Zaire név alatt legalább nem volt meg a máig létez? "két Kongó" probléma.) Vagy
még: amikor Fels?-Volta neve Burkina Faso lett, vagy amikor Nyugat-Szamoa elhagyhta nevéb?l a
"nyugat" részt, s ennek tükörpéldája, amikor meg Macedóniából Észak-Macedónia lett. S sok hasonló.

Ezek a fenti esetek nyilván átmennek idegen nyelvekbe is.

A kérdés akkor releváns, amikor a név a valóságban nem változik, hanem az illet? állam más nyelvekben
létez? nevére akar hatni.

Ugyanez a márkaneveknél teljesen megszokott. De egy ország neve nem cégnév, egyetlen ország se
rendelkezik hatalommal a nyelv felett, s végképp nem minden nyelv felett. 

Kicsiben ez az átírás kérdése, azaz x nevet hogyan kell leírni y nyelven. Kinek a joga err?l dönteni, a név
birtokosának vagy y nyelv felhasználóinak. Nyilvánvaló, hogy az utóbbi. 

Mondjuk a koreai Daewoo cég neve onnan ered, hogy az eredeti név ?? - ennek ejtése az eredetiben kb.
"teu", de a cég a hagyományos latin koreai átírást használja, így lett daewoo, ez viszont - alkalmazkodva
az amerikai normákhoz - "dajvu" alakban lett ejtve, azaz ez így sajátos direkt félreejtés. A megszokott
magyar ejtés pedig már az amerikai ejtés magyarosítása, furcsa középkori-latin beütéssel, azaz "dévu".

Eddig nyilvánvaló. De mi lenne, ha holnap a koreai kormányzat felszólítaná Magyarországot ezentúl a
"Korea" szó legyen magyarul pl. "Corya". Abszurd, nem? 
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Az persze senkit se gátol, hogy a saját nevét úgy írja le, ahogy akarja, de ez nem lehet másra kötelez?.
Ilyen még Magyarország is csinált 1989-2012 között, amikor az ország hivatalos neve "Magyar
Köztársaság" volt - ennek az angol fordítása "Hungarian Republic" lenne, de a magyar kormányzat
helyette minden angol nyelv? okmányban a "Republic of Hungary" alakot alkalmazta.

Néha a kérdés politikai. Az NSZK neve magyarul a korabeli nyugatnémet okmányokban mindig
"Németországi Szövetségi Köztársaság" volt, miközben a normál magyar verzió meg "Német Szövetségi
Köztársaság". 

Viszont van pár modern eset, ahol egy adott ország egyenesen követeli, hogy más nyelvek
alkalmazkodjanak hozzá. Íme egy nem teljes gy?jtés:

Elefántcsontpart 1986 óta harcol nevének lefordítása ellen, s megköveteli az eredeti francia név
Côte d'Ivoire használatát,
a legismertebb eset Grúzia, mely a grúz-orosz háború (2008) óta küzd a "Grúzia" név ellen,
helyette a "Georgia" verziót akarja,
a Zöld-foki-szk. 2013 óta követeli, az ország neve csak eredeti portugál változatában legyen
használva minden nyelven, azaz Cabo Verde, s ne legyen lefordítva szó szerint,
2019 óta Hollandia is azt kéri, az ország nevének idegen verziói ne a Holland névb?l, hanem a
Nederland névb?l legyenek: itt az ok teljesen racionális, akkor van szó, hogy eredeti értemében
Hollandia az csak a mai ország nagyjából délnyugati része, majd ez a név elterjedt az egész
területre, de ez félreértésekre adhat okot
2020-es eset Szváziföld: az ország megköveteli az Eswatini nevet, mely az ország szvázi nyelv?
neve.

A magyar ezekr?l az esetekr?l nem szokott tudomást venni. Az egyetlen kivétel Grúzia, de itt is az esetek
90 %-ában a "Grúzia" verzió van használatban magyarul. A magyar kormány hivatalosan a "Georgia
(Grúzia)" kett?s alakot használja, nemhivatalosan meg a "Grúzia" alakot. Az ok itt nylván tisztán
politikai: a 2008-as háború alatt a Fidesz a grúz oldalt támogatta, ezt a névhasználatban is kifejezve, aztán
a Fidesz már kormányon jó kapcsolatokat épített ki Oroszországgal, de már visszás lett volna a nevet
illet?en is visszatáncolni, így lett a dupla alak. Manapság az er?sen oroszellenes magyar médiák
ragaszkodnak a "Georgia" alakhoz egyébként.

A mai nemzetközi nyelv az angol. Ennek rossz oldala, hogy hatalmas idegen hatás éri az angolt. Mivel
mindenki a nemzetközi használatot nézi, s ez az angolt jelenti, így ott sokszor mindez a marhaság átmegy
a tényleges használatba is.
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Az otthoni számítógépek fejl?dése

by maxval bircaman - szombat, szeptember 24, 2022

https://bircahang.org/az-otthoni-szamitogepek-fejlodese/

A saját példámon. Pont 30 éve van saját számítógépem, mármint ha csak a pc-t tekintjük annak, mert
nem-pc gépem korábban is volt. A pc el?tti korban több tábor volt: Commodore, Amiga, Atari, Spectrum,
Apple II.

Magyarországon a Commodore és a Spectrum volt a legelterjedtebb, míg érdekes módon Bulgáriában az
Apple II. Annyira, hogy Bulgáriában még gyártották is az Apple II klónját, a Pravec nev? gépet - Todor
Zsivkov Pravecben - ez egy Szófia környéki volt falu, ma már város - született, innen a gép neve. A kései
bolgár kommunizmusban Zsivkov mániája a számítástechnika volt, így hatalmas számokban ment az
informatikai képzés is.

Én a Spectrum tábor tagja voltam egyébként.

De a pc az egy más világ.

A 90-es években még a macintoshok sokkal fejlettebb voltak a pc-knél, voltak is jócskán viccek, ezeket
els?sorban mac-felhasználók találták ki a pc-seken röhögve. Pl.:

Mi az, felszállásra készül? repül?gép hangja a szobában?
Semmi különös, bekapcsoltak egy pc-t.

Meg a Windows/Linux el?tti korról is voltak viccek, mondjuk:

A macen egy ikont behúzok egy másik ikonhoz, hogyan kell ugyanazt megcsinálni egy pc-n?
Egyszer?. Csak a villodzó sötét képerny?n beírok egy 8 szóból álló parancsot, s már kész is.
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Persze fordítva is voltak viccek, pl.:

Hogyan kell kicserélni egy kiégett Macintosh-villanykörtét?
Sajnos ez nem lehetséges, új csillárt kell venned.

Szóval úgy kezd?dött, hogy minden baromi drága volt, de a memória végképp, mind a tárhely, mind az
operatív memória. Az els? pc-ket eleve merevlemez nélkül árulták.

Az enyémen 120 MB merevlemez volt, s mindenki hüledezett 1992-ben "Atya Isten, mekkora!", s volt 4
MB RAM-om, ami szintén hatalmasnak számított, az átlag 2 MB volt, de sokan csak 640 KB-os géppel
voltak.

Lassan mentem felfelé, az els? pentiumos gépem 1996-ban lett. S az els? Intel Core gépem meg 2010-ben
lett.

Alapvet?en mindig igyekeztem kb. a mésodik-harmadik szinten lenne a csúcshoz képest.

Ebben a hónapban csináltam a legutóbbi fejlesztést. Átálltam a 7. generációs Intel Core-ra. S - alig merem
leírni - 64 GB RAM-ot telepítettem, ez kb. 16 ezerszer több RAM, mint az els? gépemen 30 éve. Nagyon
viccesen hangzik.

S megléptem a nagy lépést, vettem egy 1 TB-s ssd-t. Azt mondták, ez hatalmas gyorsulást eredményez.

Miért is? Kezdett idegesíteni, hogy a PhotoShop indulása 2 perc, aztán meg minden kattintás 10
másodperc. Még a LightRoom is er?sen akadozott.
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Alapvet?en a gépemet íráson kívül kép-és videószerkesztésre használom.

Most árulom a régi alkatrészeimet, teljesen jó minden. Ha az ember csak netezni és írni akarna, minden 
szuper lenne.

Ami a legfurcsább számomra: a mostani alapkonfigurációkban nincs cd/dvd. Annyira elterjedtek az usb-
memóriaegységek, hogy opcionális lett a dvd. Engem persze személyesen nem zavar, van küls? dvd-
íróm/olvasóm. De mégis valahogy sajátos hír ez.

az els? pc 1981-ben - én ilyet el?ször 1984-ben láttam Nyugat-Berlinben egy üzletben, az ára számomra
elérhetetlen volt, olyan 4 ezer márka körül, ugyanakkor egy rendes Spectrum megvehet? volt 400
márkáért 

Kiderült mindeközben: ma nem is olyan egyszer? egy gépet sz?z állapotból m?ködésbe hozni.

20-30 éve ez még baromi egyszer? volt. Kicsik voltak a különbségek. Nem volt hol tévedni.

Most órákat szenvedtem. Mind hardver, mint szoftver szinten. Ugyanis nagy upgrade esetében szeretek
mindent nulláról kezdeni. Összesen nettó 10 órába telt az egész. S ha nem lenne valamilyen ismeretem a
témában, nem tudtam volna megoldani.

Szoftver szinten a tudásom a 10-szerese a hardveres tudásomnak. Én vagyok az amerikai vonatkozó vicc
él? példája, hogy:

Hány programozó kell egy kiégett villanykörte kicseréléséhez?
Egy se. Ez hardver probléma.
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Szóval azon például harsányan röhögött volna egy hardveres szakember, hogy bedugom a hdmi-kábelt az
alaplapra, majd hosszasan gondolkodom miért nem ad jelet. (Megoldás: a videókártya hdmi-kimenetébe
kell dugni, nem az alaplap hdmi-kimenetébe.)

De most örülök, mint majom a farkának: a Windows most kb. 1 perc alatt teljesen feláll kikapcsolt
állapotból, korábban 7-8 perc volt.

A legkomikusabb az volt, hogy olyan biztonsági intézkedéseket csináltam tavaly több támadási
próbálkozás után a bérelt szerveremen - bircahang.org -, hogy sikerült most kizárnom saját magamat is:
nem engedett ugyanis a szerver belépni, mert idegen támadásként értékelte a rendszer az ismeretlen új
gépr?l való belépési kísérletet.

Még jó, hogy csináltam egy kiskaput. A telefonszámomra küldött kóddal ki lehet kapcsolni a védelmet.
Kikapcsoltam ideiglenesen, megcsináltam a módosításokat, majd visszakapcsoltam.

Szóval aki meg akar hekkelni, annak el?ször el kell lopnia a telefonomat vagy valahogy hozzá kell férnie
a telefonszámomra küldött üzenetekhez.

_______________________________________________
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Az SZDSZ örök

by maxval bircaman - csütörtök, június 09, 2022

https://bircahang.org/az-szdsz-orok/

A magyarságtól szabad és független jómadarak szellemisége olyan, hogy nélkülözhetetlen. Bármilyen
alakban is, de mindig jelen vannak.

Sajátos magyar vonás egyébként az öngy?lölet. Persze marginálisan mindenhol van ilyesmi, mondjuk jó
példa erre az USA progresszív értelmiségének fehér része, aki a négereknél háromszor hangosabban áll ki
a BLM mellett. Különösen vicces típus a progresszív amerikai zsidó értelmiségi, aki magát palesztín
kend?be burkolva éjjel-nappal Izrael ellen harcol.

Mindenhol jelen van tehát, de sehol se olyan hangsúlyos, mint Magyarországon. Talán még
Oroszországban létezik ez a jelenség er?sebben: ott a nagyvárosi orosz értelmiség egy része az életét tette
fel az orosz értékek elleni küzdelemre: annyira elvakultak, hogy még az ország nevét se hajlandók
kimondani rendesen, helyette annak gúnynevét mondják ?????? (Rosszija) helyett ????? (Raska).

A jelenséget már a XIX. század végén megmagyarázta Augustin Cochin francia történész. A modernitást
egy kicsiny szellemi elit szervezte meg szerinte, utalva ezzel a korabeli felvilágosodási eszmét terjeszt?
különféle vitaklubokra. Ezek jellemz?je, hogy mélyen megvetik a nagy többséget, mely nem hajlandó a
"világosságot" befogadni. A kis elit ezért missziójának tartja, hogy felvilágosítsa, "felszabadítsa" az
ostoba népet, mely arra is képtelen, hogy saját érdekeit felismerje, akár er?szak is indokolt ezért. Hiszen
ez jó er?szak, mely az ostobákat felszabadítja saját maguk alól!

S aztán mi van, ha már minden jogot megkapott a nép, s ezzel mégse él? Mert van általános szavazati jog,
szervezkedési jog, vannak felvilágosult pártok. S a nép mégse ezekre szavaz. 

A jelenség ismert a mai magyar közéletb?l: a magyar genetikusan alattvaló, mucsai bunkó, veleszületett
fasiszta rasszista.  
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Szerencsére mindig akadnak éles liberális eszmék, akik még ezen is átlátva megtalálják a baj gyökerét. S
most idézek: "A fél XIX. századi magyar irodalom fasiszta h?börgés, Vörösmarthy Mihály pl.
dísztagkönyvet kapott volna az NSDAP-ben a Szózatért." - a szerz?t nem írom meg, mert nem érdemli
meg. Akit név szerint kritizálok, azt tisztelek is, mert az ellenségszámba vétel a tisztelet egy fajtája. Ez
viszont nem ellenség, hanem nulla. Ezzel a típussal nem a vita vagy a jog eszköze szükséges, hanem a
pofánverés és agyagba döngölés.

Én egyébként mégis örülök az ilyeneknek. Minél több marhaságot gágognak, annál kisebb az esélye,
hogy ez a típusú emberszabású valaha is hatalmat kap a kezébe ismét.

bevallom, nekem egyik se túl szimpatikus, de ha nagyon kell választani, a jobb oldalon lév? kicsit
kevésbé riasztó pofa 

_______________________________________________
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Az ukrán Nagy Imre

by maxval bircaman - hétf?, október 17, 2022

https://bircahang.org/az-ukran-nagy-imre/

Valóban Zelenszkij az ukrán Nagy Imre?

Hogyan is lett az eredeti Nagy Imréb?l Nagy Imre? Úgy, hogy szembefordult gazdáival. Akik ezért
megölték ?t.

Nagy Imre egész karrierja arról szólt, hogy kiszolgálta a szovjet kommunista vezetést. Aztán szakított
ezzel élete utolsó 2 évében, s bátran kiállt f?nökei ellen. Amiért halállal fizetett. (Most hagyjuk azt, hogy
egyes adatok szerint nem is a szovjet vezetés akarta leginkább megölését, hanem Kádár. A kérdés
szempontjából mindegy, hiszen a korai Kádár a szovjet vezetés jelképe volt.)

Zelenszkij sose fordult szembe f?nökeivel. Ha majd ezt megteszi, azaz szembemegy washingtoni
gazdáival, s azok bosszúból megöletik, akkor ? lehet az ukrán Nagy Imre. 

Addig semmiképpen. Jelenleg ? az ukrán Kádár, annak is korai verziója.

_______________________________________________

                            387 / 1.347



BircaHang - 01-01-2023
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

Az unalmas barlangtörpék hülyesége

by maxval bircaman - hétf?, szeptember 26, 2022

https://bircahang.org/az-unalmas-barlangtorpek-hulyesege/

Én személyesen utálom a fentezi m?fajt, de a múzsám szereti nagyon. Így hát letöltöttem neki az új
Gy?r?k Ura világegyetem részt, az idén kiadott sorozatot.

Azt el?re tudtam, hogy én elalszom rajta, s már éppen aludni készültem, amikor felriasztott múzsám
megjegyzése "hát, ez nagyon szar".

Szóval ? se akarja nézni.

Én egyébként nem tapasztaltam a látott kb. 25 percben semmi újat, ugyanaz a Gy?r?k Ura stílus. Amat?r
színészek iszonyú rossz játéka, mindenki vagy gonosz vagy jó.

A gonoszok életcélja gonosznak lenni. De err?l született jó paródia a Monthy Python jóvoltából.

A jók meg még nevetségesebbek. Átszellemült arccal néznek el?re, s marhaságokat mondanak. Ilyen
"alattam a pince, felettem a padlás, de ha fejre állok, akkor felettem lesz a pince, s alattam a padlás, ez a
létezés nagy rejtélye" típusú álbölcsességeket, melyek elmondásakor láthatóan a színészek nehezen tartják
vissza röhög?görcsüket.

Egyik kedvenc filmem, Peter Sellers f?szerepléséval a Being There - ott külön kiadták az elrontott
felvételeket. Nagyon jó az a rész, ahol a szerepe szerint csendes elmebeteg és 0 körüli intelligenciával
rendelkez? Sellers egy hosszú, teljesen abszurd monológot ad el? - nos, ezt 15-ször kellett felvenni, mert
a színész folyton elröhögi a szöveget.

De az a film jó, az új Gy?r?k Ura meg szar. Még a fentezikedvel?k szerint is.

                            388 / 1.347



BircaHang - 01-01-2023
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

_______________________________________________

                            389 / 1.347



BircaHang - 01-01-2023
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

Az árulás bére

by maxval bircaman - szombat, június 11, 2022

https://bircahang.org/az-arulas-bere/

Mindenki talán még emlékszik Marina Ovszjannyikova orosz újságíróra, aki 2022. márcis 14-én él?
adában az egyik orosz tv-csatornán fellépett egy plakáttal az Ukrajna elleni orosz támadást ellenezve.

Az utótörténet bizarr.

Március 27-én egy orosz bíróság elítélte Ovszjannyikovát, jelképes büntetést kiszabva rá. Áprilisban
állást kapott a német Axel Springer SE-t?l, majd Berlinbe költözött.

Ovszjannyikova azonban nem állt bele a teljes oroszellenes kampányba, csak a háborút ítélte el. Pár hét
ujjongás után ezért megritkultak hívei. 

El?ször csak ukrán szervezetek, majd azokkal szimpatizáló más szervezetek is lassan "leleplezték"
Ovszjannyikovát, hogy ? valójában a putyini propagandagépezet ravasz munkatársa!

ukrán tüntetés Berlinben: az Axel Springer bocsássza el Ovszjannyikovát 

Pl. olyanokat mondott, hogy az átlag orosz nem felel?s a háborúért, hogy az orosz és az ukrán baráti
népek, meg hogy az ?t támadó ukránok valójában akaratlanul Putyint segítik.

íme legnagyobb b?nei 
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Most ott tart az ügy, hogy az ukrán Mirotvorec feltette ?t a halállistájára mint háborús b?nöst, igen,
ugyanarra a listára, melyen Orbán Viktor is szerepel.

íme a "kijavított" kép róla 

Ez van...

_______________________________________________
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Az éjszakai m?szak

by maxval bircaman - kedd, március 01, 2022

https://bircahang.org/az-ejszakai-muszak/

Egy ideje 4 m?szakban dolgozom. A munka maga dögunalmas és teljesen abszurd. Nem fogom
részletezni, mert tiltja a munkaszerz?désem - persze azonnal megszegném, ha lenne ennek bármi értelme.
De nincs, ezért nem szegem meg. Amit elárulhatok: informatikai segédmunka, az egyik vezet? világcég
háttérfeladatait látjuk el éjjel-nappal, az év minden napján.

Amikor 8575 tiket vár az emberre, s csak 9 dolgozó van a m?szakban. Ez egy vallomás most.

A magam részér?l minden áldott munkanapomon azt kérdezem magamtól, mi a fenének nem mondok fel
azonnal. Persze a válasz gyorsan megérkezik: mert a munka nem túl nehéz, s az átlag felett fizet. A
telephely Bulgáriában van, s megkeresem a bolgár nettó átlagbér 2,5-szeresét. Ami hatalmas összeg,
Magyarországon se rossz havi nettó félmilliót keresni úgy, hogy ki se mozdul az ember otthonról. Néha
még szégyellem is magamat, amikor pl. látom a közeli Lidlben a pénztárost, aki fele ennyit keres, sokkal
stresszesebb munkával. Reálisan nézve, ? nálam 3-4-szer többet dolgozik, mégis csak feleannyit keres. 

Dehát nem én m?ködtetem ezt a szemét kapitalista rendszert, s abban reménykedem, nem túl nagy b?n,
hogy én a rendszeren belül a proletárarisztokrácia része vagyok. 

Mert az vagyok: a munkáltató valós összegre jelent be, már ezzel a fels? 10 % része vagyok, s sose késik
a fizetés!

Egyik nap délutános voltam, ez azt jelenti, hogy éjfélkor vége a munkaid?nek. Jellemz?en ellen?rizni
szoktam az aktuális helyzetet, nem mert munkamániás vagyok, hanem szimpla kíváncsiságból.

S ekkor vettem észre 23:50-kor, hogy 8575 tiket van függ?ben. Persze ilyenkor elkerülhetetlen a
káröröm: de jó, hogy nem vagyok éjszakás! De racionálisan mégis: az ember sajnálja a kollégákat, akik
éppen éjszakások.
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Aki nem sajnálja a kollégáit, abb?l meg hamar f?nök lesz.

El?z? munkahelyemen mindenki csodálkozott, miért nem jelentkeztem f?nöknek, pedig korban és
rangban kellett volna. Bár nem akarom elítélni azokat akik jelentkeztek, én ezt nem lennék képes
erkölcsileg elfogadtatni magammal. A hivatalos magyarázatom az, hogy nem vagyok alkalmas vezet?nek,
a valós ok pedig az, hogy nem tartom ezt összeegyeztethet?nek erkölcsi elveimmel. 

Plusz el?ttem van saját apám példája, aki mind a kommunista, mind a kapitalista rendben középvezet?i
státuszt ért el, miközben mindkét rendet mélyen megvetette. S mindkét rendszerben tovább is mehetett
volna: a kommunistában lehetetett volna miniszterhelyettes, a kapitalistában meg banki igazgatósági tag
(a kett? kb. azonos). 

Az a röhej, hogy csak 40 éves koromban kezdtem el tisztelni apámat, hogy egyik rendszerben se élt a
lehet?séggel. Már halott immár 5 éve, de most kezdtem megérteni, hogy ateista létére mennyire er?s
természetes erkölcsi érzéke volt.

Persze nem kés?, látja a túlvilágról mit írtam most.

_______________________________________________
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Az érettség 3 lépcs?foka

by maxval bircaman - szombat, február 12, 2022

https://bircahang.org/az-erettseg-3-lepcsofoka/

Tapasztalatom: 3 olyan megpróbáltatás van az emberek életében, melyek sajnos nem tud a nagy többség
sikerrel átmenni.

Az els? kivétel, ezen szinte senki bukik meg. Ez 6-8 éves kor között van. Amikor a gyerek rádöbben, nem
szégyelni való az ellenkez? nem tetszése. Amikor én ebben a korban volt, els? általánosban a fiúk nagy
többsége még leplezett bármilyen érdekl?dést a lányok iránt, míg harmadikban már senki se leplezte.
Ezen a próbatételen az emberek átjutnak, gyakorlatilag csak a fogyatékosok buknak el.

A második lépcs?fok az elithez tartozás büszkesége, de legalábbis vágya. Ez kamaszkortól indul, s van
akinél halálig tart. Az alapállapot: a mindenki más fölé emelkedés vágya. S ha sikerül, akkor büszkeség
érzése. 

A felemelkedés megtörténte indifferens. Aki alul maradt, de vágyakozik valami másra, az ugyanúgy
része, mint a büszke felemelkedett. 

Kevesen ismerik fel: megalázóbb fent lenni, mint lent. Egyszer?bb és jobb fázni a szeles es?ben egy
megállóban várva a buszra, mint kényelmes autóban elsuhanni a megálló el?tt.

A harmadik a legnehezebb. Ez a jó és a szenvedés elválasztása. Hív? keresztényeknél is látom,
szenvedésnek, lemondásnak, önkínzásnak élik meg a jó megcselekedését. Kevesen jutnak el oda: a jó
megcselekedése önérdek.

_______________________________________________

                            394 / 1.347



BircaHang - 01-01-2023
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

Az öngyarmatosító kelet-európai progresszív

by maxval bircaman - vasárnap, június 12, 2022

https://bircahang.org/az-ongyarmatosito-kelet-europai-progressziv/

A progresszívek eleve marhaságokat hangoztatnak. Jellemz?en álbaloldaliak, azaz a kapitalizmus elleni
harcot lecserélik mindenféle valóságidegen célra, lásd küzdelem a magukat tölgyfaként meghatározó
hímn?k önálló vécézésének jogáért, s hasonlók.

De legalább elmebeteg gondolataikat ?k maguk eszelik ki drogozós partikon. 

A progresszív kelet-európai ehhez képest egy fokozottabb habzású ökörség: ?k maguk kitalálni se
mernek semmit, nehogy véletlenül eltérjenek a központban, pl. New Yorkban megálmodott kánontól. Így
egyszer?en meglesik mi van nyugaton, majd azt másolják agyatlan módon.

Pl. tüntetést szerveznek kelet-európai városokba a négerek hátrányos megkülönböztetése ellen, mert
éppen BLM-divat van nyugaton. Az meg nem számít, hogy Kelet-Európában történetesen nincsenek
négerek. Aztán "meglepi" van, hogy a tüntire összesen 25 ember megy el, ?k is mind a nyugatról pénzelt
"civilek" fizetett alkalmazottai.

A Mérce friss cikkét meg lehet könnyezni, annyira vicces.

Harc valamiféle "neoliberális" lakáshelyzet ellen. Amolyan, ahogy "Móricka elképzeli" alapon. A
szervez?k valami filmben láthatták, hogy zsíros t?kések többezer lakást birtokolnak, a nép meg ezekben
él. Aztán "a tulajdonviszonyok osztályalapú és rasszizált története" - a szervez?k hozzáálmodtak még
valami faji alapú szegregációt is, elfelejtve, hogy nálunk ilyen nem létezi,, dehát nyugaton állítólag van,
szóval nálunk is kell, hogy legyen.

Van még "a munkásosztály módszeres kisemmizése és kitelepítése" is, miközben Magyarországon a
lakáshelyzet egészen más. A magyar lakáshelyzet az, hogy a lakások 90 %-a a bennük él? tulajdonos
egyetlen ingatlana. Továbbá Magyarországon a bérlakás ritka, valójában mindenkinek vagy van saját
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lakása, vagy ha még nincs, akkor erre törekszik.

Vicces még: "az állami lakások tömeges privatizációja az antikommunizmus nevében" és "a közösségi és
szociális lakásállomány leépítése" - teljesen valóságidegen dolgok.

Ez a két pont a magyar álbalos progresszívek mániája egyébként. A múltkor szintén kiválóan mulattam
Gulyás Marci Botka-interjúján. Marci kötelez?en szembesíti a szegedi polgármestert: miért építette le a
"szociális bérlakásokat" a "baloldali" Szeged. Mire Botka teljesen korrekten és türelmesen elmagyarázza
mintha elmefogyatékosoknak magyarázna - lásd itt 15:01-t?l -, hogy a kérdés hülyeség, a valóság nem is
ez, hanem eleve kvázitulajdonok lettek privatizálva, s ezek az ingatlanok csak jogilag voltak
önkormányzati tulajdon, ténylegesen semmilyen jogosultsága nem volt az önkormányzatnak, azaz nem
elherdálás zajlott, hanem a semmi eladása valamiért, egy természetellenes helyzet normalizálása.

Valójában a magyar lakáshelyzet egyetlen valós problémája a bankok túlhatalma az ingatlanzálogoknál.
Ezért talán lehetne harcolni. Persze ez a pont egyáltalán nem szerepel az ELMO harci tervei között.
Lehet, hogy az ELMO név az "ELMefOgyatékos" szóból van?
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Az új szivárvány

by maxval bircaman - csütörtök, május 12, 2022

https://bircahang.org/az-uj-szivarvany/

A szivárvány hagyományos 7 színe: piros, narancssárga, sárga, zöld, világoskék, sötétkék, lila.

A homokosok kissé leegyszer?sítték, kihagyták a világoskéket. Az ukránok is egyszer?sítettek: csak a
sárga és a világoskék maradt.

zászlófejl?dés 

Manapság az ukrán zászló lobogtatása minden progresszív elme szent kötelessége. Egyenesen
nevetséges, hogy egymás után rakják ki magukra nem-ukrán intézmények.

Jóslatom, hamarosan minden haladó er? arról lesz megismerhet?, hogy 3 zászlót fog lobogtatni:
szivárványost, európait, s ukránt. Ami végülis jogos, hiszen ebben a kontextusban mindhárom az
emberellenesség és abnormalitás jele.
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Az újszülöttnek minden vicc új

by maxval bircaman - vasárnap, január 16, 2022

https://bircahang.org/az-ujszulottnek-minden-vicc-uj/

Az újszülöttnek minden vicc új, ahogy az ostoba propaganda is.

1992-ben aki már 14 éves volt, az most 44. Azaz aki 43 éves vagy fiatalabb, annak be lehet adni a 
legújabb szakállas ballib marhaságot.

Az 1991-ben megszervezett, de 1992-ben leginkább aktív Demokratikus Charta korabeli suttugó
propagandájának egyik kulcseleme volt, hogy a "horthysta" Antall nem fogja átadni a hatalmat, s?t nem
lesznek választások 1994-ben, s ha lesznek is, azok elvesztése után az MDF nem fogja átadni a
kormányzati hatalmat a választásokon gy?ztes er?nek.

Ennyire nincs eszük, képzel?erejük, hogy most tök ugyanazt ismétlik?

_______________________________________________
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Az ?rület eluralkodása

by maxval bircaman - szombat, augusztus 06, 2022

https://bircahang.org/az-orulet-eluralkodasa/

Gyerekkoromban még a 70-es években a 4. születésnap volt a felöltözködési korhatár a strandokon.
Azaz a 4 éves kort betöltött gyerekek már jellemz?en fürd?ruhában voltak, míg az az alattiak meg
meztelenül. 

Mindez teljesen természetesnek számított, annyira, hogy aki nem tartotta be, azt megszólták. Mert akkor
is akadtak renitensek, akik pl. a 2 éves kislányukra normál n?i kétrészes fürd?ruhát adtak: az ilyenekre a
többség azt mondta "kínozzák szegény gyereket".

Aki nem tartotta be a szokást, az is mindig higiéniai okokra hivatkozott, sose esztétikaiakra, lásd "a
kislány nemi szervét ne érje közvetlenül a víz", ezek így jellemz?en nadrágot adtak a kislányokra, de
fels?t ?k se. 

Aztán amióta eljött - nagyjából 15-20 éve - a pedofil hisztéria, immár hatalmas lett a nyomás. Ma már
felel?tlennek számít mindaz a szül?, aki engedi a kisgyerekét meztelenül szaladgálni a strandon. Az
indoklás: ezzel veszélynek teszi ki a gyereket az ott rejt?zköd? pedofil vadászok számára.

A tények senkit se érdekelnek, hogy pl.:

a pedofilok aránya átlag 0,1 %, ezek nagyobb része is passzív, szóval egy átlag strandon nagyobb
eséllyel találkozunk fecskével, mint pedofillel.
a pedofilokat jellemz?en nem 0-3 évesek érdeklik, hanem 6-12 év körüliek,
aki pedofil, azt egy fürd?ruhás gyerek ugyanúgy felizgat, mint egy meztelen.

A jellemz? magyarázat: ma sokkal könnyebb fényképezni, mint 15-20 év. Szinte teljesen rejthet? gépek
is vannak olcsón, míg korábban mindenki észrevette azt, aki fényképez. Mintha komolyan azt kellene
hinni, hogy a pedofil képgy?jtemények onnan származnak, hogy emberek kémkamerákkal járják a
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strandokat.

Én a magam részér?l a legnagyobb bajnak azt látom, hogy ma az számít felel?snek, aki nem lát azonnal
szexuális objektumot egy kisgyerekben.

Ez az a kép, melyért 3 napra letiltott a Facebook pár éve, íme a link - azért csak link, mert ha betenném a
képet magát, a Google letiltaná ezt a cikket a keres?motorjából. A képen egyébként én vagyok 1968
tavaszán, kb. 8 hónapos koromban.

_______________________________________________
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Baleset Matanzas után

by maxval bircaman - szombat, augusztus 20, 2022

https://bircahang.org/baleset-matanzas-utan/

Kubában egyetlen autópálya sincs. A legnagyobb utak is magyar szóval autóutak, azaz nincs vagy csak
részben van fizikailag elválasztva a két irány. Ill. most már épülnek igazi autópályák is, részben készen is
vannak, de amikor én ott éltem a 80-as években, még ilyen nem volt.

Kubáról tudni kell, hosszú keskeny ország. Az ország területe kb. mint Magyarországé (15 %-kal
nagyobb). Kuba valójában egy szigetcsoport, mely 1500+ szigetb?l áll, de ezekb?l 95 % lakatlan, s a f?
sziget - melynek neve szintén Kuba - foglalja el az ország területének 96 %-át.

A f? sziget 1250 km hosszú, tehát kicsit több, mint Magyarország és Ausztria együttvéve, viszont a
szélessége a legtöbb helyen alig 50-60 km, a legszélesebb központi részen is csak 190 km. 

Fentiek következtében az utak iránya nyugat-kelet: a két f? út a sziget középs? részén, ill. az északi
partvidéken halad. Az északi út Havanna és Matanzas közti szakaszának neve Vía Blanca (Fehér Út), ez
még 90-100 éve épült, az állapota is olyan mellesleg. Matanzas azért fontos idegenforgamilag, mert ez a
nagyváros van a legközelebb Varadero üdül?helyhez. 

A világkommunizmus bukásáig szinte csak Varadero volt az egyetlen kiemelt kubai üdül?hely. Ma már
sok más is van, a kubai rezsim komolyan fejleszti az idegenforgalmat nagyjából 1995 óta, többet között
teljesen sz?z helyeken is. 

Szóval mi is sokszor mentünk Varaderóba. Bár a kubai ember sose jár télen strandra, nagyjából november
és március között a kubaiak szerint tél van. A kubai tél azt jelenti: 28 fok helyett a leveg? csak 24 fokos, a
tengervíz meg ugyanígy: 28 helyett 24 fokos. (Nem tévedés, azonos szokott lenni a leveg? és a víz
h?foka.) Sokan egyébként röhögnek a kubaiak télfogalmán, pedig van alapja: télen több a tengeri növény,
nagyobb a hullámzás, gyakoribbak az egyes emberre veszélyes vízi állatok, növények, mint tengeri sün, s
hasonlók. Szóval nem a hideg a kubai tél veszélye.
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Én 6 évet éltem ott, ez alatt a leghidegebb egy január végi napon volt, amikor a h?mérséklet leesett
éjszaka 13 fokra. Ezt az átlag kubai úgy reagálta le, mintha földrengés lenne.

A lényeg: érdemes volt télen el?vigyázatosan strandolni. A megfázástól persze nem kellett tartani, de a
leírt jelenségekt?l igen.

A kubai tél nagy el?nye az is volt, hogy ilyenkor tök üresek voltak a strandok. Hiszen csak 
külföldiek strandoltak.

Varaderóban ez persze nem volt szempont, oda eleve nem léphettek be kubaiak. E tekintetben Kuba
teljesen abszurd ország volt: a saját lakosság ki volt tiltva az idegenforgalmi objektumokból. S nem úgy,
ahogy egyes más kelet-európai országokban is, hogy voltak szállodák és szórakozóhelyek, melyek csak
nyugati vendégeket fogadtak, hanem a legdurvább módon: még a közelbe se lehetett menni.

Szóval megyünk hazafelé Havanna felé kocsival. El?ttünk egy rozoga kubai autó. Majdnem minden
kubai autó rozoga, csak egyes kiemelt emberek vehettek szovjet Ladát az államtól, de a kubai nedves
éghajlaton azok is gyorsan rozsdás ronccsá változtak. Hirtelen lerobban a kocsi, éppen meg tudunk állni,
hogy ne rohanjunk belé. Viszont a mögöttünk haladó szintén diplomata rendszámú kocsi vezet?je
figyelmetlen, s nem áll meg id?ben, nem túl nagy sebességgel ugyan, de belénk megy. Szerencsére nem
történik sérülés, a kocsin is csak enyhe horzsolás. Gondoltuk: nem történt semmi baj.

Igenám, de a belénk ütköz? kocsi vezet?je másképp gondolja. Láttam a rendszámát, az els? 3 szám jelezte
mindig az országot (a magyarok rendszáma pl. mindig 027 számmal kezd?dött), s láttam, hogy svájci,
ami a gyakorlatban az USA-t jelentette nagy valószín?séggel.

1961-2015 között nem volt diplomáciai viszony Kuba és az USA között. Ami persze nem jelentette a
képviselet teljes hiányát. Havannában a svájci követség képviselte az USA-t. Washingtonban meg a
csehszlovák követség képviselte Kubát, egészen Csehszlovákia szétesésésig, majd onnantól szintén a
svájci követség. A valóságban mindkét képviselet önálló volt, az amerikai képviseleti iroda Havannában
pl. nem a svájci követség épületében volt, hanem a volt amerikai követség épületében. De a formális
jegyek hiányoztak természetesen: nem lehetett kint az amerikai zászló, helyette a svájci volt kitéve, az
amerikai képviseleti iroda vezet?je nem vehetett részt az idegen államok képvisel?inek rendezett
hivatalos eseményeken, s az autók rendszáma is ilyen jel volt.
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Viszont a gyakorlatban minden megvolt, a "svájci" irodában pl. m?ködött amerikai vízumkiadás, meg
még a test?rség is amerikai tengerészgyalogosokból állt.

Szóval a kocsi vezet?je kiugrik, s elkezd iszonyú amerikai kiejtéssel mérgesen spanyolul magyarázni,
hogy mi vagyunk a hibásak, mert túl hirtelen álltunk meg, s neki most többezer dolláros kára keletkezett a
kocsin, Kubában meg nincs biztosítás, így fizessünk neki. Arra az érvre, hogy azért álltunk meg hirtelen,
mert az el?ttünk men? lerobbant, azt mondta, ez ?t nem érdekli, ez a mi bajunk, bele kellett volna
rohannunk, de semmiképpen se hirtelen fékezni.

Az amerikaiakra a végletesség volt jellemz? ebben, számtalanszor tapasztaltam ezt Kubában, s persze
azóta is. Az egyik véglet pont ez az embertelen agresszív lenézés, nagyjából "dögölj meg, szart se érsz
úgyse".

Persze nem szabad elfeledkezni a másik végletr?l se. Nagy élményem 1986 eleje. Pontosabban április
vége. Azért emlékszem ennyire pontosan, mert éppen a Líbia elleni amerikai támadás utáni hét volt. 

Volt egy kubai zsidó barátn?nk, s az ? jóvoltából ismerkedtünk össze két amerikai zsidó újságíróval, férj
és feleség voltak, pár évvel id?sebbek akkor nálunk, olyan 25-30 köztiek. Amikor megtudták, hogy kelet-
európaiak vagyunk, el?ször örültek ennek, aztán, amint kiderült, hogy nem vagyunk a kommunista
rendszer hívei, kissé kezdett lohadni az örömük. Röviden: a pár olyan k?kommunista volt, hogy a
korabeli szovjet közéletb?l is kilógtak volna már túl marxista szövegeikkel. A beszélgetés során kiderült,
szerintük a világ minden elképzelhet? bajáért az USA a hibás, s a kubai meg a világ legcsodásabb
rendszere. 

Az eszmecsere akkor szakadt meg, amikor megkérdeztem: biztosak-e benne, hogy ?k New Yorkban élve,
évente 1 hetet Kubában töltve gazdag privilegizált külföldiként, képesek megítélni a kubai rendszer
milyenséget. Erre durcik lettek, valószín?leg az "gazdag privilegizált" min?sítést trágár sértésként élték
meg.
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Ballib belvillongások

by maxval bircaman - hétf?, január 10, 2022

https://bircahang.org/ballib-belvillongasok/

Sokan azt hiszik, különösen a ballib táborban, hogy MZP egy idióta, s butaságból véti el azt a sok hibát,
ami egyre gyakrabban jellemz? rá. 

Én is így gondoltam, de rájöttem: nem butaság, hanem tervezettség áll mindez mögött.

Tavaly október végére mindenki számára nyilvámvaló lett: a ballibek buknak a 2022-es választáson, az
igazi tét lesz-e a Fidesznek kérharmadja vagy sem. Közben szétesett mindkét ballib narratíva is:

"egyesülve együtt Zorbán ellen" - ez a hagyományos ballib szöveg,
"az új emberek mozgalma a régiek ellen" - ez az MZP-féle "kiábrándult fideszes" szöveg.

Most már minden ballib, aki képes még gondolkodni, tudja, csúnya bukás lesz.

Egy ilyen bukás a ballib oldalon senkinek se jó, kivéve a DK-t. A DK-nak ugyanis kész receptje van a
miértre: a Fidesz csalt, egyrészt manipulált, másrészt a kriptofideszes MZP-t betolta az ellenzékbe, ezzel
bomlasztva, aki eleve csak azért tudta legy?zni Gyurcsánynét, mert több százezer fideszes szavazott le
MZP-re.

A ballib bukás hatalmas esélyt fog adni a DK-nak, szervezze meg immár egyedül a ballib oldalt,
mindenféle zavaró tényez?k nélkül.

Ezt azóta MZP is megértette, aki most már mindent megtesz, legyen leváltva mint jelölt. MZP rémálma:
nem váltják le, majd hatalmasat bukik áprilisban. Ezzel örökre vége is lenne.
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Most tehát a taktika: egyre nagyobb marhaságokat nyilatkozni, felb?szítve a ballib keménymagot, olyan
helyzetet létrehozva, hogy a ballib vezet?ség lépéskényszerbe kerüljön. 

A cél a mártírság, ezzel igazolható ugyanis az egész MZP-eszme: lám, ? a régi elit ellen van, ezért
szövetkezett elleni a ballib és a fideszes elit.

Már vártam, mikor jön el? MZP a "gráci elmebeteg" kamuval. Ami egy azonnal leüthet? magaslabda,
amit a ballib keménymag zöme is marhaságnak tart. Azt hittem, csak kés?bb. De nem, már január
elején.

_______________________________________________
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Ballib koszovázás

by maxval bircaman - péntek, február 25, 2022

https://bircahang.org/ballib-koszovazas/

Az els? Orbán-kormányzat idején - s?t, utána is még egészen 2009-ig - a fideszes holdudvar
egyértelm?en euroatlantista, kereszténydemokrata volt. Ami önmagában nem baj, végülis lehet ilyen
álláspont, bár én magam nem osztom. A vicces ennek eltúlzása volt.

Az egyik esete ennek közismert: a 2000-es amerikai elnökválasztás során a Demokrata hetilap
belelovalta magát, hogy valójában ez a "nemzeti" Bush és a "komcsi" Gore között zajlik, s úgy ünnepelte
Bush gy?zelmét, mintha legalábbis Bencsik f?szerkeszt? közeli rokona lenne.

De most egy másik, nyelvi elemr?l. Az albán-szerb viszály során a magyar "jobboldali" holdudvar
belelovalta magát, hogy itt rossz szerbek küzdenek jó albánokkal, ami persze önmagában nem gond - bár
én ezzel se értettem egyet -, de ezt igyekeztek nyelvileg is kifejezni. 

Szóval: az addig magyarul csak Koszovó vagy Rigómez? néven ismert területet hirtelen elkezdték
"Koszova" alakban emlegetni, csak mert a terület albán neve ez (Kosova).

Manapság ugyanezt tapasztalom a "baloldali" magyar médiákban is, Ukrajna kapcsán. Új jelenség van:
az ukrajnai helyneveket azok ukrán alakjából kezdték átírni, akkor is ha a magyarban régesrég 
meggyökeresedett az orosz alak. 

A Luhanszkot még lenyelem Luganszk helyett valahogy, hiszen nem volt közismert. De hogy Harkovból
Harkiv lett az nevetséges. 

Még jó, hogy Kijevb?l nem csináltak Kijivet!
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Pedig jobb lenne, hogy ha már ukránosítanak, legalább helyesen tennék. Ugyanis elárulok egy titkot, az
orosz és az ukrán ábécé nem azonos. Íme az eltérések:

orosz ? = ukrán ?,
orosz ? = ukrán ?,
orosz ? = ukrán ?,
orosz ? = ukrán ?,
orosz ? = ukrán ?,
orosz ? = ukrán `,
ukrán ? = magyar "h",
ukrán ? = "ji",
ukrán ? = mindig "scs", ellentétben az orosszal, ahol ez a kiejtés archaikusnak számít.

Különösen az e-k és i-k vannak összekeverve a magyar átírásokban.

Remélem, segítettem.

_______________________________________________
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Ballib nyelvtörvény-nemértés

by maxval bircaman - hétf?, május 09, 2022

https://bircahang.org/ballib-nyelvtorveny-nemertes/

Szinte hihetetlen, hogy a ballib átlag törzsszavazó mennyire nem érti a kisebbségi jogokat. A napokban
több ilyen abszurd kommentet is lehetett találni.

Állandóan a magyarországi kisebbségi helyzettel példálóznak. Hogy lám Magyarországon kötelez? a
magyar oktatás és nem-magyarul nem lehet ügyet intézni. Akkor meg az ukránok miért adjanak jogokat
az ottani magyaroknak, szól az érvelés következtetése.

S elkezdik összehasonlítani a 15 ezer magyarországi ukrán és ruszin helyzetét a 150 ezer ukrajnai
magyar helyzetével, meg a 40 ezer magyarországi románt az 1,2 millió romániai magyarral. Mindkét
esetben nagyságrendbeli az eltérés. További míg a határontúli magyar lakosság legnagyobb része
kompakt módon él és nem asszimilált egyáltalán, azaz kizárólag magyar anyanyelv?, addig a
magyarországi kisebbségek jellemz?en elszórtak és félig asszimiláltak, alig létezik köztük nem magyar
anyanyelv? ember.

Egyszer?en mindez két össze nem hasonlítható dolog keverése.

A magyarországi kisebbségi magyarul beszél, s azért kell er?feszítés, hogy meg?rzödjön a kisebbségi
nyelv. Míg a határontúli magyarok esetében mindez természetesen adott, nem kell pl. magyar
nyelvtanfolyamot rendezni a romániai magyar gyerekeknek, mert eleve megtanulnak magyarul a
szüleikt?l. 

Egyébként meg jogilag a magyarországi kisebbségi helyzet rendezett. Pl. lehet nem-magyarul tanulni
iskolában és lehet nem-magyarul ügyet intézni. Persze nyilván mindkett? egy meglehet?sen üres jog, ez
tény, hiszen a kisebbségek kis száma, elszórtsága, s nagyfokú elmagyarosodása miatt se az iskola, se az
ügyintézés nem él? lehet?ség. De a kisebbségi jog kiüresedése nem a mostani magyar állam hibája,
hanem az I. vh. vége óta kialakult helyzet öröksége.
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Persze a magyar állam történelmi b?ne tény. Kádár alatt a teljes magyarországi kisebbségi iskolarendszer
meg lett szüntetve, s csak a 80-as éve végét?l lehetett ismét kisebbségi iskolálat nyitni. Nyilván ez a
30-éves szünet katasztrofálisan hatott, de már a kiinduló helyzet se volt rózsás. (A budapesti bolgár iskola
Kádár alatt azért létezhetett, mert át lett min?sítve követségi iskolává.)

Nekem személyes ismereteim persze leginkább a magyarországi bolgár kisebbségr?l van, egykor még
valamennyire részt is vettem a tevékenységében. Végül nagyapám bátyja az 1914-ben megalakult
Magyarországi Bolgárok Egyesülete egyik alapítója volt, neve látható az 1957-ben megépült Bolgár
Ház bejáratánál (Budapest, IX. ker, Vágóhíd u.) is.

Ha ma is a Trianon el?tti Magyarország lenne, akkor a bolgár kisebbség kb. 25 ezer f?t alkotna, de mivel
nem az van, a létszám alig 6 ezer. A legrégibb betelepülés még a török uralom alatti Bulgáriából volt, de
?k els?sorban a mai Magyarországon kívül, Temesvár környékén vannak. A modern betelepülés pedig
nagyjából 1880-1930 között zajlott, a f? terület Budapest (els?sorban Zugló), Budapest környéke (a
Csepel-sziget északi része), valamint Pécs környéke, s Miskolc és annak környéke (pl. Fels?zsolca).
Miskolcon máig létezik egy Bulgárföld nev? lakónegyed.

A mai Magyarországra bolgár betelepültek száma 20-25 ezer, de a bolgárok nagyon szeretnek 
asszimilálódni, így a leszármazottak zöme ma már teljesen magyar identitású, a bolgár ?sök csak távoli
emlék.

Szóval van 6-7 ezer ember, aki vállalja ma is az identitást, de ezek jelent?s része is félasszimilált, azok is,
akik tisztán bolgár ?sökkel rendelkeznek. Csak pár példa erre.

Az 1918-2011 között létezett budapesti Bolgár Iskola (VI. ker, Bajza u.) tevékenységet elég jól ismertem,
hiszen mindkét fiam oda járt 1997-2007 között. Nos, ott a szünetekben sose hallatszott bolgár beszéd: az
összes gyerek magyarul beszélt egymással tanórákon kívül. A bulgáriai kiküldöttek is általában oda
íratták be gyerekeiket, s ezek a gyerekek is kénytelenek voltak magyarul megtanulni, ellenkez? esetben
kimaradtak volna a közösségb?l. Saját nagyobbik fiam a bolgárt csak tolvajnyelvként használta iskolai
haverjaival, azaz csak akkor beszéltek egymással bolgárul, ha magyar környezetben azt akarták, hogy
más ne értse mit mondanak.

A Magyarországi Bolgárok Egyesülete éves gy?lésén részt vettem 3 alkalommal, itt a hivatalos rész
bolgárul ment, de amint jöttek a felszólaló tagok, bizony akadtak vicces helyzetek. Amikor megjelenik pl.

                            409 / 1.347



BircaHang - 01-01-2023
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

egy Csepel-szigeti zöldségtermeszt? gazda, színbolgár és nagy aktivista, s elkezd beszélni, aztán a 3
bolgár mondat után kissé szégyell?sen azt mondja "most valami bonyolultabb kérdésr?l szeretnék
beszélni, szóval bocs, de magyarul folytatom".

A budapesti Bolgár Házban örök élményem egy 1995-ös eset. Egy bolgár milliomos üzletember tolmácsa
voltam éppen, s mentünk a Házba is, amikoris szóba elegyedtem egy bolgár kisebbségi aktvistával.
Persze bolgárul, az illet? nem ismert engem. Aztán hamarosan kiderült ki vagyok, mire az illet? felkiáltott
magyarul "öregem, miért nem szóltál, én meg itt er?lködöm bolgárul".

Szóval mindez egyszer?en egy egészen más helyzet, mint a határontúli magyaroké.

_______________________________________________
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Ballib nyilatkozatok április 4-én

by maxval bircaman - vasárnap, február 20, 2022

https://bircahang.org/ballib-nyilatkozatok-aprilis-4-en/

A biztos április ballib bukás már csak a ballibek butább része nem tudja, lásd a Jákob-Rosszabbik féle
társaságot és az MZP rajongói kört.

Pedig az eredeti MZP-terv még m?köd?képes is volt, emiatt rendkívül veszélyes. Nagyjából a lengyel
példa lebeghetett MZP el?tt kezdetekben, ahol két jobboldal küzd egymással, egy európaipárti
konzervatív és egy európaszkeptikus konzervatív. Csakhát Magyarországon ez nem m?ködhet, az meg
mégse lehet, hogy a ballibek vezére folyton a ballib értékek ellen beszél. Mára MZP elfogadta az összes
létez? progresszívista értéket, miközben gazdaságpolitikai téren eleve nem volt nézeteltérés közte és az
"óballibek" közt. Közte és a DK között ma már tulajdonképpen az egyetlen eltérés, hogy még nem szidja
a határontúli magyarokat és nem követeli helyidegen álmenekültek tömeges betelepítését.

A ballib tábor okosabb része - a DK - már felkészült. A vereség biztos tudatában, s már most el?re
mindent megtesznek, hogy ez a vereség ne az övék legyen. Látványosan alig kampányolnak, nem
határolódnak el MZP legbutább szövegeit?l se, még Gyurcsányné is jó el?re bejelentette, marad EP-
képvisel?. Minden jelzi: a DK MZP-t fogja felel?ssé tenni a kudarcért.

Az MSZP nyer? útja az egyesülés lenne a két jellegtelen mikropárttal, az LMP-vel és a P-vel, ez
legalábbis minimalizálná a vereséget. Majd valamilyen balos fordulat. De szerintem az MSZP-sek túl
ostobák ehhez, szóval nagyobb az esélye, hogy erre nem jönnek rá, majd a DK beolvasztja ?ket.

A Jobbik sorsa azon múlik, bejut-e a Mi Hazánk. Ha igen, az a Jobbik vége lesz. Szerintem még az is
simán megeshet, hogy egyes jobbikos képvisel?kb?l id?vel mihazánkos lesz.

Én tehát azt hiszem, csak a DK és a Momentum lesz talpon jöv? ilyenkor. Kb. abban a viszonyban, mint
a rendszerváltozáskor az SZDSZ és a Fidesz.
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Gyurcsány pont az fogja tenni, amit Orbán 2006-ban: szavakban ki fog állni valamilyen tiltakozás
mellett (lásd: lejt a választási rendszer, 1 millió ukrán szavazott, meghamisították a szervert, s hasonló
ballibbant mítoszok), de közben arra játszik majd, hogy az egész összeomlik. ? ugyanis tudja: nem
"összefogás" kell, hanem egy er?s ballib párt.

Jó móka lesz, az biztos.

_______________________________________________
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Ballib pedagógusok gágogása

by maxval bircaman - szombat, október 08, 2022

https://bircahang.org/ballib-pedagogusok-gagogasa/

Teljes tévhit, hogy a polgári engedetlenség törvényes. S?t éppen az a lényege, hogy nem törvényes.

A polgári engedetlenség azt jelenti, nem értek egyet a fennálló törvényes renddel, azt tudatosan
bojkottálom. S a legfontosabb: valamilyen magasabb érték nevében vállalom a következményeket,
jellemz?en a törvényes rend válaszát.

Úgy polgárilag engedetlenkedni, hogy elvárom nem lesz semmi bajom ebb?l az minden csak nem polgári
engedetlenség. Ez kb. olyan, mint úgy éhségsztrájkolni, hogy közben fel vagyok háborodva miért vagyok
éhes.

Mindez azzal a ballib szöveggel kapcsolatban jutott eszembe, mely szerint a hatalom 
törvénytelenül rúgta ki a polgári engedetlenkedéssel él? fanatikus ballib pedagógusokat, akik csak éltek
törvényes jogukkal.

_______________________________________________
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Ballib Stockholm-szindróma

by maxval bircaman - hétf?, április 25, 2022

https://bircahang.org/ballib-stockholm-szindroma/

A múlt heti Civil a pályán m?sorban (ATV) gyönyör?en megfogalmazásra került a gerinctelen rettegés
doktrinája.

Nem ahogy az amerikai filmekben, lásd "nem tárgyalunk terroristákkal", hanem ellenkez?leg "keressük a
terroristák kedvét".

Az elhangzott érvelés röviden: amint a háború végetér és a kárpátaljai ukrán harcosok hazatérnek a
frontról (akár gy?ztesen, akár vesztesen), vérbosszút fognak állni az ottani magyar kisebbségieken, mert a
magyarok nem álltak ki a ukránok mellett a háború alatt.

Na most, a józan ésszel is ellentétes ez a gondolkodás. Ha ugyanis valaki annyira agresszív, hogy képes
bárkin keményen bosszút állni valamiféle kollektív b?nösség nevében, akkor ezzel az emberrel
kapcsolatban a lehet? legrosszabb taktika gyengeség klmutatása. Ez ugyanis végkép arra fogja ?t sarkalni,
hogy álljon keményen bosszút, hiszen semmilyen vesztenivalója nincs.

Olyan ez, mint a kereskedelmi tárgyalás: mindig többet kell kérni, mint amennyit ténylegesen akarunk,
mert így lesz mib?l engedni.

Persze a "ballib megmondóember" és a "józan ész" eleve egymást kizáró fogalmak.

_______________________________________________
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Ballib önbecsapás

by maxval bircaman - szombat, január 08, 2022

https://bircahang.org/ballib-onbecsapas/

Azt mondja a közös ballib kormányf?jelölt MZP, hogy "2018-ban már listán legy?zte volna a Fideszt az
ellenzék, ha összefog". Persze, ént?lem becsaphatják magukat, de azért a tények kedvéért ezt
kijavítanám.

2018-ban a listás eredmények:

Fidesz: 2824551 szavazat;
mostani ballib ellenzék (beleszámolva az 5 % alattiakat is): 2700888, ebb?l:

Jobbik: 1092806 szavazat,
MSZP: 682701 szavazat
LMP: 404429 szavazat,
DK: 308161 szavazat,
Momentum: 175229 szavazat,
Együtt: 37562 szavazat.
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Ballibant buborékban

by maxval bircaman - péntek, október 07, 2022

https://bircahang.org/ballibant-buborekban/

Néha - tényleg nagyon ritkán - belemegyek vitákba a ballib buborék tagjaival. A legnagyobb ballib
fórumokról persze ki vagyok tiltva örökre, így erre kevés hely adódik: valami csoda folytán a Telex
elfelejtett kitiltani, így ott ez lehetséges.

Íme egy átlag vita menete, amikor elhangzik ellenvélemény bármilyen ballib felvetésre, mondjuk
nevezzük a ballibbant agymenés 8 lépcs?jének:

1 - Röhög? fejet tesz a hozzászólásomra, majd megjegyzi, nem igaz, amit írok.
Megkérdezem, pontosan mi nem igaz.

2 - Kijelenti, hogy amit írok az tényszer?en nem igaz.
Persze, hogy nem igaz. De hogyan is lehetne tényszer?en igaz vagy nem igaz egy
vélemény?

3 - Kijelenti, hogy a véleményem nem az enyém, hanem a fideszes propagandmédiák szövegét 
szajkózom, meg egyébként is megvettek 2 zsák krumplival. Meg Mészáros ma is 100 milliárdot
lopott, plusz Kaleta és Szájer, meg a pedofil papok.

Megjegyzem, hogy minden vélemény valamilyen idegen hatás eredménye, senki se találja
fel a melegvizet, azaz ez eleve nem lehet érv. Továbbá megjegyzem, hogy mégis nagyon
kevés ember van, aki egy az egyben másol mást, szinte mindenki hozzátesz valami
egyedit. Minél intelligensebb egy ember, annál inkább felismeri, hogy az ? saját
véleménye nem a sajátja, hiszen már évezredek óta gondolkodik az emberiség.
Hozzáteszem: magyar médiafogyasztásom 90 %-a ballib, pl. a Telexet naponta olvasom,
az Origót meg havonta. Ahogy mondjuk a Demokratát is csak havonta, míg a HVG-t meg
naponta.

4 - Kijelenti, ez nem igaz. Ha tényleg gyakran olvasnám a Telexet és a HVG-t, akkor nem
mondanék ilyen hazugságokat.

Megkérdezem: valaminek az elolvasása agymosó hatású-e, azaz aki x-t olvas, az egyet is
ért vele. Ugye itt vezette magát csapdába, hiszen az el?bb még saját gondolatról beszélt.
Ráadásul ismét el?jön a hazug és igaz vélemény kérdése, ami teljes abszurditás, egy
vélemény sose lehet hazug, ill. csak abban az értelemben lehet az, ha valaki tudatosan nem
azt mondja, amit gondol, de ez egy egészen más eset.

5 - Kezdi észrevenni, hogy saját maga ellen adott érvet, így kijelenti, hogy nem fogja velem az
idejét vesztegetni, mert annyira buta vagyok, hogy úgyis képtelen lennék megérteni a szent
igazságot.

Szó szerint megismétlem neki ugyanezt.
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6 - Elmondja, íme csak papagájkodni tudok. Kifejezi reménységét, a fajtám kipusztul, új id?k
jönnek, s beköszönt a racionalitás kora, amikor a sötét, vallásos, mucsai agyak kisebbség lesznek,
majd kihalnak.

Megjegyzem, jelenleg éppen az ? életterük csökken, nem a miénk. Az egész világon.
7 - Ez már dührohamot indít be. Elkezd átkozódni.

Megjegyzem, íme nincsenek érvei.
8 - Felkeresi a FB-profilomat, s elkezd hülyeségeket beírni a képek és posztok alá.

Ezeket sose törlöm. Ill. csak ha más embert is érintenek. Mondjuk aki Darja Dugina
halálával szemétkedik, annak a kommentjét törlöm. Meg aki mondjuk kurvázza a
múzsámat, az a komment is törl?dik. Aki viszont velem trágárkodik, annak marad a
kommentje.

+1 - A legagresszívebb típus küld személyes üzenetet is, trágárságokkal, aztán blokkol, ne tudjak
válaszolni. A legfrissebb üzenet:

Szórakoztató. Köszönöm Istennek, hogy ilyen ellenséget adott nekünk. Mely csak er?pozícióból képes
megszólalni, érvelni nem képes, s komolyan elhiszi, hogy minden ellenvélemény egyetlen oka a butaság.

_______________________________________________
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Ballibbant 12 pont

by maxval bircaman - szerda, június 29, 2022

https://bircahang.org/ballibbant-12-pont/

A hétvégén bukott egy szépet ismét id?közi választáson az ellenzék.

Siettem gyorsan összegy?jteni a ballibbant 12 pont magyarázatot választási vereség esetére, íme:

1. Fogatlan tanyasi mucsai bunkók.
2. Egész nap az M1-et lesik.
3. Zsák krumpli és analfabéta cigányok.
4. Ukrán nyugdíjasok.
5. Busszal szállított románok.
6. Halott románok levélszavazatai.
7. A sötét barmoknak diktatúra kell.
8. Zorbán médiái karaktergyilkoltak.
9. Az ellenzék nem fogott össze eléggé.

10. Zorbán megvette az ellenzéket.
11. Ez egy következmények nélküli ország.
12. Diktatúra nem váltható le választással.

_______________________________________________
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Baloldali cikk

by maxval bircaman - szombat, május 07, 2022

https://bircahang.org/baloldali-cikk/

A Mérce nev? önmagát baloldalinak nevez? lap jó oldala: bár masszívan liberális média, saját
önelnevezése miatt kénytelen néha baloldali cikket is közzétenni. Aláhúzom: a szó valós értelmében
baloldalit, nem tévesen baloldalin nevezett, valójában progresszív liberálisat.

Most is ez történt. A cikk f? megállapításai teljesen igazak. Persze több esetben a zavaros szavak mögé
kell nézni. Íme miket ír a szerz?. Kiemeltem a szerintem leglényegesebbet.

Egy. A ballib agytröszt által természetes rendnek, valamiféle világraszóló csodaként emlegetett nyugatos
liberális demokrácia nemcsak Magyarországon ideiglenes, nem beágyazott jelenség, hanem immár a
nyugaton is hanyatlóban van. Erre a szerz? példája Franciaország, ahol az elit kénytelen volt
megszüntetni a liberális váltógazdaság rendjét, melyben liberális "baloldal" küzd liberális "jobboldallal"
szemben, miközben mikroszkóppal is nehezen láthatóak az eltérések: mára Franciaországban lett egy
egységes liberális, technokrata, enyhén autoritárius párt, a hatalom pártja, s ennek van két ellenzéke: egy
széls?bal és egy széls?jobb ("széls?" persze csak liberális szemszögb?l), s mindkett? tagadja a liberális
konszenzust.

Kett?. A kialakulandó új rend lényege, hogy modernista technikai értelemben, míg antimodernista
politikai értelemben. A szerz? - tévesen - azt hiszi, ez ellentmondás, pedig sehol a világon nem az. Az
csak valamiféle progresszívista axióma, hogy a kett? összefügg: furcsa módon ez az "amish logika", az
amishok egy amerikai újprotestáns csoport, melyek a XVII. század végén jöttek létre Svájcban, tanításuk
egyik furcsa eleme, hogy tagaszkodni kell az akkori értékekhez a szó minden értelmében - emiatt pl. a
mai amisok nem használnak semmilyen olyan m?szaki eszközt, mely nem volt felfedezve a XVII. sz.
végéig, pl. nem használnak se áramot, se telefont. Pedig ez marhaság: semmi ellentmondás nincs abban,
hogy egy adott eszmeiség? kor találmányát más eszmével használom, eleve nem az eszme csinálja a
felfedezéseket.

Három. A ballibek támogatói a rendszerváltozás nyertesei, s a hozzájuk idomuló többiek, akik
kifejezetten lenézik a népet.
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A szerz? ezzel megfejti a rejtélyt: miért nem akar a magyar társadalom nyugatos lenni. Ez minden ballib
elemz? beszélgetés valamiféle hatalmas rébusz, amire jellemz?en valamilyen álválasz születik, a
kedvencem: mert Zorbán eluralta a közmédiákat. A szerz? válasza viszont: mert Magyarország nem része
a magállamoknak, aminek következménye, hogy a társadalom kisebb arányát teszik ki azok a választók,
akiknek kedvez a világ jelenlegi berendezkedése.

Négy. A szerz? nem meri nyíltan kritizálni a "neoliberalizmus" szót, de pedzegeti: ennek semmi értelme,
hiszen abszurdum a Pinochet-Reagan-Thatcher féle totálisan magánosító rendszert és az
államközpontosító rendet is "neoliberalizmus" néven nevezni. 

Öt. A technokrata eszme kritikája. Ez persze nem új, ez általános a baloldalon, s egy valóban igaz 
megállapítás. Magyarországon ezt persze a széls?jobb vetette fel el?ször, err?l szólt Csurka "a
szakértelem bolsevik trükk" mondása, ez a mondás háttér igazsága. 

A cikk második fele a "posztfasizmus", amir?l csak annyi derül ki: így szereti nevezni a szerz? a neki
nem tetsz? rendszerkritikát. Szóval ez lényegtelen.
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Balázs lelövi saját magát

by maxval bircaman - kedd, február 01, 2022

https://bircahang.org/balazs-lelovi-sajat-magat/

Amikor a megmondóember újságírónak képzeli magát. S látványosan felbuktatja saját magát.

A Soros Magyar Hangja új m?sorszáma Gulyás Balázs podcastja.

https://www.youtube.com/watch?v=NMMjs8HoLF0 

Elképzelem: Balázs kampányolni akar, ezért csinált egy m?sort. Nos ki is találja az alapötletet: a Fidesz
egy szekta, szavazói pedig fanatikusok. 

Csak aztán elköveti azt a súlyos hibát, hogy vendégével nem egyeztet el?re, abban reménykedve, hogy
mivel a vendég ismert ballib, nyilván meg fogja mindezt er?síteni. Azonban Lakatos Júlia már az elején
ellentmond, s azt állítja: a Fidesz csak annyiban vallásos szekta, amennyiben minden más párt tábora is,
azaz hiba vallásos hitként leírni a jelenséget. 

Balázs próbál er?sködni, de Júlia nem tágít, s?t még azzal is megpakolja a szövegét, hogy a ballibek is
éppen azért sikeresebbek most, mint korábban, mert hasonló módon kezdtek el viselkedni.

Balázs halkan tajtékzik, a m?sor feléig folyamatosan támad, nem akarja elhinni, hogy Júlia nem hajlandó
megtámogatni ?t.

Aztán lassan feladja Balázs. A végére felveszi a sért?dött kisgyerek pózát, akinek nem vett az apukája
vattacukrot, pedig megígérte.
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Kiváló szórakozás. Sokat lehet nevetni Balázson.

Balázs, még sokat kell tanulnod a szakma nagyjaitól! Bolgár Gyuri bácsinál ajánlok egy mesterkurzust,
? még hümmögéssel is képes hatékonyan kampányolni, s nincs az az intrejúalany, akinek szavait ne lenne
képes a maga javára fordítani.
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Banki álom

by maxval bircaman - szombat, január 15, 2022

https://bircahang.org/banki-alom/

Szinte minden nap szoktam álmodni. Alapvet?en 3 kategóriába sorolhatók álmaim:

kellemetlenek: pl. elfelejtek felöltözni és így megyek az utcára, vagy hatalmasat böfögök ott, ahol
nagyon nem kellene,
fantasztikusak: pl. képes vagyok repülni (furcsa, de mindig nagyon alacsonyan repülök, 1-2
méterrel a föld felett),
abszurdak.

Az el?z? kett? mindenkinél megvan, az utóbbi nem.

A napokban volt ilyenem. 

A sztori: elmegyek a bankba készpénzt befizetni a számlámra.

A csavar: 100 millió amerikai dollárt fizetek be, amit egy nagy táskában viszek. A pénz 100-dolláros
bankjegyekben van, rendesen becsomagolva kis százdarabos, s nagy ezerdarabos kötegekbe. 

A legfurcsább: se én nem látok semmi különöset az egészben, se a bankban nem lep?dnek meg, a
pénztáros teljes természetességgel veszi tudomásul mennyit fizetek be.

Minden le is zajlik, amikor eszembe jut: egy fillérem sincs a befizetett összegen kívül, ezért a
pénztároshoz fordulok: "elnézést, visszaadna 200 ezret, mert nem maradt zsebpénzem, most jut eszembe,
ebédelni akarok, s ott nem fogadnak el kártyát". Eszembe se jut álmomban, hogy a 200 ezer dollár túlzás
mint költ?pénz. Arról nem is beszélve, hogy itt egy ebédhez még 200 dollár is túl sok lenne. (Van
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szemben egy étterem, párszor elmentünk a múzsámmal. de - dollárban számítva - sose költöttünk el
ketten összesen 40 feletti összeget, s ennyit csak akkor, ha több fogást ettünk.) A pénztáros is csak annyit
mond "igazán szólhatott volna korábban, most stornóznom kell a befizetést, s újat csinálni 99 millió 800
ezer dollárról".

Ráadásul: miért pont USA-dollár? Ilyen évek óta nem volt a kezemben. 

Ébredés után gyorsan utána is számoltam: 100 millió amerikai dollár százdollárosokban kb. 1100 kg súly
mindennel együtt, azaz fizikai képtelenség lenne lazán sétálgatni ilyen összeggel.

Valójában szeretem az ilyen álmokat, sok vidámságot okoznak.

_______________________________________________

                            424 / 1.347



BircaHang - 01-01-2023
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

Beilleszkedés vagy nem beilleszkedés

by maxval bircaman - csütörtök, április 28, 2022

https://bircahang.org/beilleszkedes-vagy-nem-beilleszkedes/

Mi az eltérés a sikeres és a sikertelen migráns között?

A sikeres migráns 3 nemzedéke:

az 1. nemzedék bevándorol, s idegennek, de jól érzi magát,
a 2. nemzedék - mely már az új hazában született - természetesnek veszi, hogy ? helyi, bár még
azonosul szüleivel is részben.
a 3. nemzedék már teljesen helyi, számára a nagyszül?k identitása csak történelmi tény,
érdekesség, de azt nem tekinti sajátjának.

A sikertelen migráns 3 nemzedéke:

az 1. nemzedék bevándorol, s idegennek és nem túl jól érzi magát, de abból indul ki: itt anyagilag
mégis jobb, mint otthon,
a 2. nemzedék - mely már az új hazában született - természetesnek veszi, hogy ? helyi, de közben
idegen is, s lassan észreveszi, legkés?bb kamaszkora végén: az igazi helyiek nem tekintik ?t
helyinek,
a 3. nemzedék már rádöbben, ? nem helyi és sose lesz az, ezért igyekszik visszatérni nagyszülei
identitásához, bár már ott se fogadják be.

Vannak országok, ahol könny? sikeres migránsnak lenni, s van ahol képtelenség ez.

Az egykori nagy fehér migrációs földek - mint Argentína, Ausztrália, Chile, Kanada, Uruguay, USA, Új-
Zéland - sokáig a legsikeresebbek voltak e tekintetben. Alapvet?en addig tart ez, míg a helyi nemzeti
identitás gyenge. Amint kezd megszilárdulni, az új migránsok immár sikertelenek maradnak.
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Argentína esetében tapasztaltam: a nyelvi problémával nem rendelkez?, kinézetre helyi, de migráns,
azaz a más latin-amerikai fehér migráns is immár idegen marad.
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Beszél? fejek

by maxval bircaman - hétf?, január 17, 2022

https://bircahang.org/beszelo-fejek/

A ballib beszélget?s m?sorokat és elemz? el?adásokat mindig néztem, valószín?leg h?ebb néz? vagyok,
mint egy fanatikus ballib törzsszavazó, de a lazább beszél?fejes m?sorokat ritkábban követem. Egy ideje
változtattam ezen a szokásomon, elkezdtem nézni az ATV reggeli m?sorait is, ahol az a normál menet,
hogy behívnak ballib profi politikusokat, akik megmondják a tutit, az újságíró meg alájuk kérdez. 

A beszél?fej profi, semmivel se lehet kizökkenteni, mindenre van kész válasza, gondolkodnia sose kell, a
reakcióid? jellemz?en fél másodperc - hogy ezt hogyan csinálják, nem tudom.

A választások közeledtével a téma persze mindig ugyanaz. Van persze szerepe a pozitív gondolkodásnak,
de túlzásba vitele inkább struccpolitika. Véleményem szerint ezek az emberek csak akkor fognak nyerni
áprilisban, ha addig Orbán csinál valamilyen kivételesen nagy marhaságot. Egyébként kizárt.

A fideszesek ezt sokkal okosabbak csinálják: még akkor is szoros eredményr?l beszélnek, ha az nem is
szoros. Jobbak a szakért?ik: alapvet?, hogy jobb a rosszabbra számítani, mert mobilizál, mint a jobbra,
mert ez meg elkényelmesít.
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Besúgó

by maxval bircaman - csütörtök, május 12, 2022

https://bircahang.org/besugo/

Elkezdtem nézni az A besúgó cím? magyar sorozatot.

Tulajdonképpen hiteles teljesen. S nagyon jól be van mutatva a 80-as évek világa.

Valójában az egyetlen nem valóságh? eleme a korabeli KISZ bemutatása. A sorozat szerint a KISZ
mintha rendszerh? fiatalok szervezete lett volna. Bevallom, én nagyon kevés kommunista hit? KISZ-essel
találkoztam akkoriban. A valóságban a KISZ-nek nem is volt igazi ideológiai töltete, az egész a bulizásról
szólt, s a komolyan rendszerh? embereket a KISZ-esek zöme egyszer?en kiröhögte.
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Biden utolsó figyelmeztetése

by maxval bircaman - hétf?, január 10, 2022

https://bircahang.org/biden-utolso-figyelmeztetese/

Miel?tt elaludna, még egyszer utolsófigyelmeztet Washington manökenje.

Ukrán újságírók - s nem ám valamiféle oroszpárti csúnya emberek - megpróbálták kideríteni, mik is azok
a szörny? következmények, melyekkel mind az USA, mind a NATO fenyegetik Oroszországot, ha az
megtámadja Ukrajnát. Az eredmény: ki lesz adva egy kemény szavakkal megfogalmazott nyilatkozat,
mely határozottan elítéli az orosz agressziót.

Közben a Biden-csapat értelmes tagjai egy másik figyelmeztetést is kiadtak, csak nem Oroszországnak,
hanem az ukrán vezetésnek. S ez már tényleg komoly figyelmeztetés, bár semmi fenyegetés nincs benne.
Tartalma: "nem javasoljuk a grúz módszert". Azaz meg lehet próbálni visszafoglalni Kelet-Ukrajna 2
szeparatista régióját, de ha aztán másnap az orosz légier? Kijevet bombázza, akkor az a ti bajotok, mi
csak sajnálkozni fogunk. (A Krím szóba se került, még a legvadabb ukrán er?k se tervezik egy jogilag is
orosz terület megtámadását.)

A grúz megoldás a 2008-as "olimpiai" háborúra utal. Az akkor egy teszt volt az USA részér?l, vajon
Putyin csak szövegel, vagy esetleg komolyan is gondolja, amit 2007-ben mondott: Oroszország ezentúl
nem fogja elfogadni a nyugati vezetést az orosz külpolitikában, azaz Oroszosrzág szuverén külpolitikát
fog követni.

Bush persze olcsón akart tesztelni, rizikómentesen: egy amerikai katonát se kellett bevetnie, csak rá
kellett venni az akkori idióta grúz elnököt támadjon Dél-Oszétiára, mely kb. az az eset volt grúz
szemszögb?l, mint a mai két kelet-ukrajnai szeparatista régió.

El?tte hónapokig ment a szöveg, mint most megy: "figyelmeztetjük az orosz vezetést, ne merje
megtámadni Grúziát, mert irgumburgum lesz". Miközben orosz tervek nem is voltak Grúzia
megtámadására.
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S az oroszok nem is támadtak, csak visszatámadtak, s még azt is csak 24 óra várakozás után.

A grúz katonai agresszió 2008. augusztus 7-én, 23 órakor kezd?dött.

Oroszország el?ször az ENSZ biztonsági tanácsához fordult, mely össze is ült 8-án, a hajnali órákban, de
nyilván nem történt semmi.

9-én estére a grúz er?k elérték volna az orosz határt, az oszét alagút déli oldalát, ez megnehezítte volna a
katonai választ (ez az alagút az egyetlen szárazföldi kapocs Észak- ás Dél-Oszétia között), így 8-án este
az orosz vezetés döntött az ellencsapás megindítása mellett.

El?ször csak egy orosz zászlóalj lett átdobva Dél-Oszétiába, a zászlóalj feladata az alagút déli végének
biztosítása volt. Ez meg is történt pár óra alatt.

A grúzok ekkor még hittek a NATO-nak, folytatták a harcot, de másnap reggelre az 5 ezer f?nyi orosz
hader? bekerítette a 11 ezres, de kevésbé felkészült grúz expedíciós csapatokat, s ekkor rájött a grúz
vezetés, a NATO-segély azt jelenti, hogy kiadnak egy nyilatkozatot Brüsszelben az "orosz
agresszió"ellen, majd felszólítják a feleket a "tárgyalásra".

Másnap Oroszország immár egy egész hadosztályt dobott át, majd az orosz haditengerészet behatolt
Grúzia területi vizeire, ahol gyakorlatilag mindent elsüllyesztett amit talált az egy darab amerikai hajó
kivételével. Az amerikai hajó hírszerzési adatokat adott át a grúzoknak, de a grúz er?k szinte teljes
megsemmisülése után nem volt immár kinek adatokat adni, így pár nap múlva a hajó el is hagyta a Fekete-
tengert.

Ugyanaz nap délben az orosz légier? folyamatos bombázásnak vetette alá a grúz repül?tereket, el?tte
szóltak az USA-nak, az amerikai tanácsadók menjnek be az amerikai követségre, mert ha valamely grúz
katonai objektumban vannak, akkor esetleg véletlenül ?k is meghalhatnak. (S csoda: az összes amerikai
tanácsadó távozott a követségre, s?t George W. Bush elnök megtiltott az amerikai tanácsadóknak
bármiféle részvételt a háborúban.)

                            430 / 1.347



BircaHang - 01-01-2023
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

Közben Abházia is belép a háborúba: visszaszerzi az ellen?rzést a grúz ellen?rzés alatt áló abház
területekr?l.

10-én a grúz vezetés t?zszünetet hirdet, Oroszország nem fogadja el, a teljes kapitulációt kéri ehelyett.

12-én Oroszország t?zszünetet hirdet, miután elfogadja Nicolas Sárközy francia elnök jelentkezését
közvetít?nek.

A grúz vezetés makacskodni próbál, nem fogad szót Sárközynek, de aztán leszól Bush: tessék aláírni
mindent azonnal. A megállapodás szerint minden grúz ellen?rzés megsz?nik Abháziában és Dél-
Oszétiában, valamint még 2 évig grúz területen maradnak orosz csapatok garantálni Abházia és Dél-
Oszétia biztonságát.

Az egész háború az egyik oldalról a teljes grúz hader? részvételét jelentette, mely olyan károkat
szenvedett, hogy 10 év kellett azok megoldására, míg a másik oldalról az orosz hader? kb. 2 %-a vett
részt, mininális veszteségeket szenvedve.

Szóval valami ilyesmire gondolt Biden csapata, mikor nemrég szóltak az ukránoknak, ne gondolkodjanak
"grúz típusú megoldásban".

sárga - ukrán ellen?rzés alatti terület, piros - Ukrajna által követelt, nem ukrán ellen?rzés alatti terület 
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Billiárdkarrierem

by maxval bircaman - szerda, április 06, 2022

https://bircahang.org/billiardkarrierem/

Nagyjából 28 éves korban eldöntöttem: sznúkerbajnok leszek.

El?ször is sokat néztem tv-ben a játékot. Aztán elolvastam több szakkönyvet. Fejb?l tudtam már hogyan
kell a célgolyór megcélozni, mik a helyes szögek, s miként lehet elérni, hogy a célzógolyó el?remenjen,
hátramenjen, vagy megálljon.

Ezek minden billiárdjáték alapjai. Innen jön a profi szint: ahol már ki kell tudni számítani az ütéserejét, s
már úgy kell megütni a célzógolyót, hogy az ne csak az adott pillanatnyi célt elérje, hanem immár a
következ? célhoz megfelel? helyre kerüljön az asztalon. A nagy profik erre az esetek dönt? többségében
képesek, míg aki erre nem képes legalább az esetek felében, az örökre amat?r marad.

1997-ben olyan házba költöztünk, ahol lett egy szoba, mely alkalmasnak bizonyult billiárdhoz. A
billiárdasztalok mindig 1:2 méretarányúak, a profi asztalok közül a sznúkerhez jellemz?en 12:6 láb a
méret, erre persze gondolni se tudtam, ehhez legalább 55-60 négyzetméteres szoba kellene. De a "normál"
- értsd: nem sznúker - billiárd 2 legnépszer?bb verzióját, a 8-as billiárdot s a 9-es billiárdot kisebb
asztalon játsszák 9, 8, s?t 7 láb hosszú asztalon is.

A 7 lábas asztalhoz pedig elegend? egy 20 négyzetméteres szoba is, ha a szoba hosszúkás, pl. 5x4
méteres. A házban pedig a pince egy része majdnem ilyen volt, ez egy volt kazánhelyiség volt, kb. 4,8 m
hosszú és 3,8 m széles. 

A billiárdasztalok ára az egymillió dollár és az ezer dollár között mozog, ami meg ezernél is olcsóbb, az 
alkalmatlan komoly játékra. Kell ugyanis egy minimális stabilitás és súlyelbírás.

Szóval lett egy olcsó, de jó asztalunk.
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Gyorsan kiderült: hiába minden elméleti tudás, teljesen hiányzik a kézügyességem, 10-b?l 9-szer még kb.
se tudtam megcélozni a célzógolyót. Még a normál billiárdgolyókkal is bajom akadt, pedig azok kb. 10
%-kal nagyobbak a sznúkergolyóknál.

Próbálkoztam még egy ideig, s abbahagytam. Majd eladtuk az asztalt.

Ennek ellenére máig szeretem nézni a játékot.

_______________________________________________
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Bolgár atlantisták

by maxval bircaman - csütörtök, március 03, 2022

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

A legfanatikusabb bolgár euroatlantisták ukrán zászlós FB-profilképeket fabrikálnak.

Ez a liberális, nyugatmajmoló divat ugyanis.

Ami viszont fontos tudnivaló: ma van a bolgár nemzeti ünnep, március 3., ez az 1877-1878-as orosz-
török háborút lezáró békeszerz?dés aláírásának dátuma, mely miatt ismét lett Bulgária fél évezredes török
uralom után.

Magyar párhuzamot nemigen lehet mondani, de talán érzékelhet?: akkora az euroatlantista hevület, hogy
hajlandóak ezen irányzat fanatikusai az ország alapozó eseményét is feláldozni akár. Ugyanis a legvadabb
bolgár euroatlantisták egyenesen arra szólítottak fel: az Ukrajna iránti szolidaritás jegyében idén ne
legyen megünnepelve a nemzeti ünnep annak "oroszbarát" üzenete miatt.

Pedig ukránellenes csepet se vagyok - az ukránokat tagadó orosz nacionalizmust elvetem -, de az ember
nehezen képes magát keretek között tartani ekkora butaság láttán.

_______________________________________________
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Bolgár bácsi

by maxval bircaman - péntek, szeptember 23, 2022

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

Bolgár Gyuri bácsi akkora nagy celeb, hogy megengedheti magának még az igazság kimondását is
büntetlenül.

Ha nála kisebb ballib megmondóember beszélne így, már rég megkapta volna a "Zorbán ügynöke" 
min?sítést.

Ez jutott eszembe az egyébként is épületes Partizán-interjú kapcsán.

https://www.youtube.com/watch?v=XRTkzjBCnH0 

Szóval a bácsi elmondja: nem léteznek független, objektív médiák és újságírók, legfeljebb abban van
eltérés, hogy kézivezérlés van-e vagy a saját meggy?z?dése szerint nem függetlenek és nem objektívek az
újságírók. De olyan nincs és nem is lehet, hogy valaki független és objektív.

Na most, ez fideszes körökben triviális igazság - amit egyébként nyugaton se cáfolnak -, de a magyar
ballib körökben ez ellen sokéves harc folyik.

Most mi lesz, harcba kezdenek Bolgár bácsival?

Egyébként tetszett Bolgár egyenessége. Rendesen elmondta, bizony elfogadta a kádárista kereteket, ezek
ellen sose lázadott fel, tudomásul vette, hogy ezek a játékszabályok, ? csak óvatosan próbálta feszegetni,
tesztelni meddig lehet éppen elmenni, de sose akart h?s lenni. Mármint itt a 70-es és 80-as évekbeli
karrierjér?l beszélve.
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Abból még esetleg baja lehet a Hofi-rajongótáborban, hogy róla is elmondta, ? se volt se h?s, se lázadó.
Ez ugyanis szembemegy a hivatalos ballib kánonnal.

Szeretem az ilyen szöveget. Nyilván szinte semmiben se értek egyet vele, de értékelem, hogy nyíltan
beszél, nem kamuzik.

_______________________________________________
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Bolgár kereszténység - a valóságban

by maxval bircaman - szombat, április 23, 2022

https://bircahang.org/bolgar-keresztenyseg-a-valosagban/

Mivel most van a Húsvét el?tti szombat, a téma adott. A legérdekesebb szerintem a magyar helyzettel
való összehasonlítás.

Nyilván a keleti számítási mód szerint van holnap Húsvét. A témáról volt egy cikk az Indexen, el?ször
akartam reakciót is írni rá, de mivel gyakorlatilag minden mondata tévedést tartalmazott, inkább
legyintettem. Most röviden err?l.

A Húsvét dátuma a kereszténységben kés?n, csak a III. században alakult ki. Addig nem volt egységes
dátum, de a legtöbben a zsidó naptár alapján ünnepelték, mely naptár egyszerre naptár (nap-naptár) és
holdnaptár, így ugyanaz a zsidó nap a keresztény naptár szerint különböz? napokra eshet, akár 4-5 hét
eltérés is lehet. Amikor a kereszténység és a judaizmus egymástól végleg elváltak - az I. sz. végén -, a
legáltalánosabb szokás az lett, hogy mindig a zsidó "Húsvét" utáni vasárnap lett a keresztény Húsvét.

Azonban egészen a IV. századig egyszerre több számolási mód maradt. Majd akkor is csak az alapelvek
lettek meghatározva, azok értelmezése nem (pl. honnan kell nézni a tavaszi napéjegyenl?séget és milyen
táblázatok alapján kell számolni a Hold-fázisokat). A keresztények legnagyobb része amolyan szokásjog
alapján alakította ki ezek után a dátumot, többé-kevésbé egységes módon.

A katolicizmus megreformálta mindezt a XVI. században, de ez nyilván nem hatott a katolicizmuson
kívül. Ez az oka annak, hogy a keleti dátum más mint a nyugati, keleten ugyanis maradt a korábban
kialakult szokásjog. Az eltérés a két dátum között lehet: 0, 7, 14, 21, 28, 35 nap. Idén pl. 7 nap.

Egyébként vannak mindkét oldalon kivételek: egyes keletiek a nyugati módszert használják, míg egyes
nyugatiak a keletit, de ezek inkább az általános szabályt er?sít? sajátos esetek.

De ez csak kitér? volt. 
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Ami hasonló a két nép között: mindkét nép nagyon szekuláris, kevés mind a kemény hív?, mind a
vallását jól ismer? ember.

Ami az eltérést illeti, a 2 legfontosabb:

Magyarországon a keresztények aránya 98-99 %, Bulgáriában csak 80-85 % közti, a török
kisebbség, egy kis - 100-200 ezer f?s - bolgár muszlim csoport, s a cigányok egy része miatt,
az identitásbeli hozzáállás.

Az utóbbiról részletesebben. 

Magyarországon a kereszténység nem ad nemzeti identitást, mert nincs mi ellen harcolnia kulturális
értelemben. Így a modernista, különösen a progresszívista réteg simán hajlandó magát ateistának
mondani. Ezzel szemben Bulgáriában a kereszténységnek van egy identitásbeli jelentése is, azaz az hogy
"nem muszlim". Ennek következménye: a totál ateisták is kereszténynek mondják magukat. Egyszer?en
emiatt az is óvatos, aki egyébként kifejezetten elutasítja a kereszténységet.

A magyar ballib megmondóemberek bolgár ikertestvérei pl. mind határozottan ortodox keresztényeknek
vallják magukat. S?t sokan kifejezetten hív?knek mondják magukat.

Viszont a gyakorlati szinten a helyzet nagyon hasonló. Ahogy egy átlag katolikus/református magyar alig
ismeri a katolicizmus/kálvinizmus tanításait, ugyanúgy egy átlag ortodox bolgár se ismeri az ortodoxia
tanításait. Az ismeretek abszolút felületesek, s ez még a jobb eset, mert egyébként téveszmék is vannak
b?ségesen. Immár három és fél évtizednél hosszabb az ismeretségem a bulgáriai közhangulattal, s ez id?
alatt a lehet? legabszurdabb dolgokat hallottam. Máig ha azt hallom, hogy "a Biblia azt mondja, hogy",
számítok rá, valami olyasmi fog elhangzani, ami nincs benne a Bibliában, s?t valami olyasmi, ami
egyenesen ellentétes a keresztény tanítással.

Ami a gyakorlatot illeti, ez jobban ismert Bulgáriában, mint Magyarországon. Ennek oka: az ortodox
szokások egy jelent?s része beépült a népszokásokba. Az átlagember ismeri a 4 böjti id?szakot (Nagyböjt,
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Péter-Pál böjt, Mária böjt, karácsonyi böjt), akkor is, ha sose böjtölt, s ismeri a 12 nagy ünnep
(Kisboldogasszony, Kereszt-nap, Istenszül? bevezetése, Karácsony, Vízkereszt, Jézus Krisztus
bemutatása, Örömhír, Színeváltozás, Nagyboldogasszony + Virágvasárnap, Mennybemenetel, Pünkösd)
legalább felét, de inkább kétharmadát, akkor is, ha pontosan nem tudja ezek értelmét. 

Még a 45 évnyi kommunizmus is segített ebben, a kommunista állami narratíva az volt, hogy az egyes
keresztény szokások valójában a foklór részei, így ezek megmaradtak formailag. Ennek talán legjobb
példája a tojásfestés.

_______________________________________________
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Bolgár kultúrsokk Magyarországon

by maxval bircaman - szerda, november 30, 2022

https://bircahang.org/bolgar-kultursokk-magyarorszagon/

Amikor magyarok Bulgáriába költöznek, el?zetes tudás nélkül, jellemz?en csak annyit tudnak, hogy
furcsa "orosz" bet?k vannak, meg "fordítva" bólogatnak az emberek. Sok ilyesmit megírtam már.

De a jelenség fordítva is létezik, általános visszajelzésekb?l lesz?rve a 8 leggyakoribb említés:

egy - A nemköszönés. A magyarok nem köszönnek egymásnak, ha nem ismerik egymást.

kett? - A ballagás jelentéktelensége. Magyarországon ez amolyan diákdolog, nem életreszóló esemény,
ellentétben Bulgáriával, ahol a ballagás az esküv?vel veteked? családi esemény.

három - Az állami ünnepek idegensége. Magyarországon az állami ünnepek küls? események, senki se
ünnepli ?ket a hivatalos ünneplésen kívül. A helyzetet nem ismer? bolgár ráköszöntött egy magyar
ismer?sére, hogy "boldog augusztus 20-át!", mire az döbbenten visszanézett, s nem mondott semmit.
Szóval a bolgároknak el kell mondani: a magyarok csak születés- és névnapon, meg vallási ünnepeken
köszöntik egymást, nemzeti ünnepeken sose.

négy - Tegez?dés. Alapból tegez?dnek a magyarok pl. oktatási intézményben és munkahelyen.
Bulgáriában ehhez jellemz?en kell valamilyen minimális ismertség.

öt - A tatárbifsztek. A bolgár ész számára a "nyers hús" abszolút tabu.

hat - Mértékegységek. Lásd deciliter és dekagram. Az átlagbolgár nem is érti ?ket, s aki érti is, az se
használná soha. Különösen sajátosnak hat a "deci" és "deka" rövidített alak.
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hét - A borravaló. A borravaló Magyarországon - bolgár szemmel - egy pandémia, teljesen eluralt
mindent, aki nem ad, az is kifejezetten szégyelli ezt. Bolgár szemmel szemtelenségnek t?nik, hogy
elvárják a borravalót, már a "mennyib?l adjak vissza?" kérdés is nevetségesnek hat.

nyolc - Szinkron. Nagyon nehéz Magyarországon moziban filmet eredeti hanggal nézni. Bolgár szemmel
a szinkron nevetséges, s elrontja az eredeti filmet.

S plusz egy, ami eszembe jutott: a közösköltség. Bulgáriában a háztömbökben filléres tétel a
közösköltség, pl. itt ahol most lakom, ez 10 leva, ami 2000 Ft. Magyarországon viszont ez több ezres
tétel, sokszor 10-20-30 ezer is lehet. Amikor Budapesten a VII. kerületben laktam, a nyári rezsiköltségem
több mint fele a közösköltség volt. A Magyarországra költöz? bolgárok rendszesen megdöbbennek a
magyar típusú ilyen költségeken. A bolgár szokás szerint nincs tartalékképzés, na és persze lakáskezel?
cégek se léteznek, s eleve minimális a költés a közös részekre.

_______________________________________________
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Bolgár középkor

by maxval bircaman - szerda, február 09, 2022

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

Írtam már bolgár történelmi cikket. De most egy összefoglaló elemzést készítettem. Csak a legfontosabb
adatokkal.

Ez így a középkori bolgár állam története 681-1395 között, de ha mindent hozzáveszünk, akkor
632-1422 között, ez is két külön id?részben.

Bolgár alatt itt csak dunai bolgár értend?, azaz a mai Bulgária. Az ?sbolgár törzsek, mint a magyarok,
sztyeppei nép voltak, eredetükr?l több elmélet is van, a legdélibb szerint a mai tadzsik-afgán határvidék
az ?shaza, a legészakibb szerint a mai kínai-mongol határvidék nyugati szakasza.

Ami biztos: az ?sbolgárok a IV. században jelennek meg Európában mint a hun szövetség részei, vagy
csúnyábban fogalmazva: mint a hunok vazallusai. A hun állam szétesése után az ?sbolgárok sok részre
szakadnak, egy rész a mai Magyarországra került avar uralom alá, a legnagyobb rész azonban a Fekete-
tenger északi partvidékén telepedett meg, ahol megszületett az els? bolgár önálló állam 632-ben, f?városa
nem messze onnan volt, ahol a mostani új krími híd keleti vége található (jelenleg ez egy falu, neve 
Szennoj).

Az államot 651-ben megtámadják a kazárok, ezért a kazár kán vazallusa lesz. Az ?sbolgárok egy része
elmenekül, négy különböz? irányban. Ebb?l két rész tud tartósan megmaradni. Egy kisebb rész
északkeletre megy, ott megalapítja a Volgai Bulgáriát (ez egészen 1240-ig létez? állam), a nagyobb rész
pedig délnyugatra megy, a Duna torkolatához, ebb?l lesznek a dunai bolgárok.

A dunai bolgárok 680-ban átkelnek a Dunán, behatolnak a Római Birodalom területére (a mai Románia
területén). A Római Birodalom határa a Fekete-tenger nyugati partján a Duna-torkolat volt, ez Moesia
(görögül: Mojszia) tartomány része volt.
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A bolgár nacionalizmus hagyományos jelszava a 3 volt római tartomány neve: Moesia - Thracia -
Macedonia, alapvet?en ezt a 3 területet tekinti a modern bolgár nacionalizmus "?si" bolgár
területnek.

A következ? századok lényege éppen ez: harc a bolgárok és a bizánciak között. A bolgárok el akarják
ismertetni államukat a bizánciakkal, a bizánciak pedig le akarják verni a betolakodókat, s a területet
visszacsatolni. A konfliktus tulajdonképpen csak akkor ér véget, amikor megjelennek a színen a törökök a
XIV. században, s immár ?k lesznek mindkét fél számára a f? ellenség.

Bulgária 700-ban (a mai országhatárokkal) 

Íme a sorsdönt? pillanatok:

680 - A bizánci hadsereg háborút indít a területére behatoló ?sbolgárok ellen, de veszít: ennek f? oka,
hogy Aszparuh bolgár kán sikeresen szövetséget köt a mai Észak-Bulgáriában él? szláv törzsekkel.

A Duna-delta szerepe a bolgár nemzettudatban hasonló, mint a magyarban a Vereckei-hágó. Ezért is fájó
pont, hogy ma ez külföldön van (ma ez a román-ukrán határvidék legkeletibb része).

681 - A vereség után Bizánc elismeri a bolgár államot. Ez számít hivatalosan a bolgár államalapításnak, a
kommunista bolgár címeren rajta is volt az évszám.

a kommunista bolgár címer (a korabeli vicc szerint ez halotti koszorú, rajta az ország születésének és
halálának évszámával) 
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685 - Az eredetileg csak a mai északkelet-bulgáriai és román tengermelléken lév? bolgár állam nyugatra
és délnyugatra terjed, ennek oka: a mai Magyarország területén él? bolgárok elhagyják területüket, délre
költöznek, a mai Macedónia és Kelet-Szerbia vidékére, majd egyesülnek a bolgár állammal. (De a mai dél-
Bulgária és Szófia környéke továbbra is bizánci terület még ekkor.)

717 - A bizánci-bolgár kapcsolatok barátságos csúcsa, a bizánci császár segítséget kér Tervel bolgár
kántól a Bizáncra támadó arabok ellen. Az arabok el?zése után a kapcsolatok ismét romlani kezdenek.
Bulgáriában közben bels? káosz kezd?dik, az uralkodó hatalma egyre gyengül, csak a VIII. sz. 70-es
éveire sikerül ismét meger?síteni a hatalmat.

811 - Látszólag sikeres bizánci támadás, a bolgár f?várost ugyanis földig rombolják a bizánciak, s a
bolgár hadsereg nagy része megsemmisül, de hazafelé menet a Balkánon való átkeléskor a maradék
bolgár hadsereg Krum kán vezetésével csapdába csalja a bizánciakat a Varbica-hágónál (a legkeletibb
hágó a Balkánon), a 60 ezres bizánci hadsereg megsemmisül, maga a császár is elesik a csatában.

A bizánci vereség után a bolgárok megszerzik a mai Dél-Bulgária részét (Plovdiv és környéke), valamint
a megszerzik a mai bolgár Fekete-tengeri partvidék északi és középs? részét (csak a mai Várna marad
bizánci).

813 - Az új bolgár etnikum kialakulásának fontos lépése, az addig létezett autonómiák megsz?ntetése.
Korábban a szláv és az ?sbolgár lakosság szövetségben élt, de egymástól külön, mindenki a saját
szabályai alapján. 813-tól egységes közigazgatás és közös jogrend kerül bevezetésre az ország egész
területén.

A kor f? konfliktusa a keresztény-pogány ellentét. A pogányok - mely a többségi vallás volt az
?sbolgárok között - a kereszténységben bizánci politikai eszközt láttak, így ragaszkodtak az eredeti
valláshoz. A szlávok jelent?s része viszont már ekkor is keresztény volt. 

Végül a kereszténypárti tábor gy?zött. Ennek egyik oka, hogy Borisz kán (864-t?l: Borisz cár) felemeli
az arisztokráciába a szláv nemeseket, másrészt ügyesen kijátssza Bizáncot. A Bizánc elleni félelmeket
úgy szereli le, hogy a németekkel és a római pápával állapodik meg a kereszténység felvételér?l. Majd ezt
tárgyalási alapnak használva engedményeket ér el Bizáncban: a konstantinápolyi pátriárka végül
támogatja Borisz követelését, hogy az új bolgár egyház ne legyen része a bizánci egyháznak, hanem attól
független legyen, ráadásul saját egyházi nyelvvel a görög helyett.
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864 - Bulgária államvallása a kereszténység lesz. Mivel az egyházi nyelv és ezzel együtt az államnyelv
az egyházi szláv lesz - ezt a nyelvet Cirill és Metód bizánci szerzetesek hozzák létre a 860-as években, a
Thesszaloniki környéke szláv nyelvjárások alapján -, a nyelvi egység lassan megszületik: az ?sbolgár
nyelv lassan kihal, immár egységes nyelv? új egyesített bolgár etnikum alakul ki.

870 - A bolgár egyház függetlenségét elismeri a negyedik konstantinápolyi zsinat - erre a precedens a
ciprusi egyház esete, melyet a harmadik egyetemes zsinat 431-ban függetlennek ismer el, ezzel létrehozva
az els? új független egyházat az 5 ?si pátriárkátus mellett.

A középkori Bulgária legsikeresebb szakasza kezd?dik, az ország terüle nyugaton elér a Adriai-tengerig,
a mai Albánia fele is bolgár lesz. A helyzetet a bizánci vezetés megalázónak érzi, ezért igyekszik a maga
javára fordítani az er?viszonyokat.

 Bulgária 900-ban (a mai országhatárokkal)  

917 - Sikertelen bizánci támadás. Anheloj folyónál (görög neve: Aheloosz), a Fekete-tenger partján, a mai
Pomorie és Neszebar üdül?települések között a bolgár hader? Szimeon cár vezetésével megveri a
bizánciakat. Az eredmény katasztrofális Bizánc számára, mert a bizánci vereség hatására az addig bizánci
szövetséges magyarok és beseny?k felmondják a szövetséget Bizánccal, így megsz?nik Bulgária
számára minden veszély északi irányból is.

923 - Szimeon cár azonban túlértékeli a gy?zelmét, követeli, hogy legyen ? megválasztva új bizánci
császárnak, célja a két ország egyesítése saját uralma alatt, saját magát "bolgárok és rómaiak császárának"
nevezve. Bizánc sikeresen ellenáll, s Szimeon kénytelen felismerni: nem képes Konstantinápolyt
elfoglalni. 

A következ? években Bizánc igyekszik er?síteni magát, új szövetségeseket keresve. Ugyanezt teszi
Bulgária is, mely a magyarokkal és a németekkel köt szövetséget. Ennek keretében lett pl. 
Belgrád (Nándorfehérvár) magyar terület.
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968 - Petar cár alatt aznban a bizánciak sikeresen ráveszik az oroszokat, támadjanak Bulgáriára északról,
miközben ?k délr?l támadnak. Hamarosan a két szövetséges egymás ellen fordul, de Bizánc sikeresen
kihasználja a helyzetet, egész Kelet-Bulgária bizánci uralom alá kerül.

1014 - Bizánci támadás Nyugat-Bulgária ellen is. A kljucsi csatában a bizánciak megsemmisítik szinte a
teljes bolgár hadsereget. Még folynak kisebb harcok, de 1018-ban megsz?nik immár a teljes bolgár állam,
Szamuil cár meghal, infarktust kap miután szembesül a hírrel hadserege megsemmisülésér?l. A teljes volt
bolgár területb?l római (bizánci) tartományok lesznek:

Bulgaria tartomány: a mai északnyugat-Bulgária, Szófia vidéke, s a mai Észak-Macedónia,
f?városa: a mai Szkopje (Észak-Macedónia),
Dirrahiu tartomány: a mai Albánia, f?városa: a mai Durrës (Albánia),
Makedonia tartomány: a mai Délnyugat-Bulgária, s Görögország és Törökország legészakibb
része, f?városa: a mai Edirne (Törökország),
Parisztrion tartomány (a "Parisztrion" görög szó jelentése szó szerint "Duna-mente"): a mai
Északkelet-Bulgária és a román tengermellék, f?városa: a mai Szilisztra (Bulgária),
Szirmium tartomány: a mai Kelet-Szerbia, f?városa: a mai Szávaszentdemeter (Szerbia),
Trakia tartomány: a mai délkelet-Bulgária, s az európai Törökország nagyobb része, f?városa a
mai Lüleburgaz (Törökország).

1018-ban még magát cárrá nyivánítja Szamuil egyik leszármazottja, II. Preszijan cár, aki pár hónapig
ellenáll az albán hegyvidéken, majd Magyarországra menekül, ahonnan még 1061-ben bekövetkezett
haláláig próbálja fenntartani a bolgár államiságot, egyfajta – mai szóval – emigráns kormányként, de 
semmilyen tényleges hatalommal.

a kljucsi csata helyszínén emlém?, mely az ezredik évfordulóra épült 

Tehát 340 év után Bizánc teljes sikert ér el. Egészen 1185-ig nincs is Bulgária.

1185 - egy bolgár-kun földbirtokos testvérpár – Ivan Aszen és Petar – felkelése a mai Északkelet-
Bulgáriában sikerrel jár. A felkelés kiinduló oka egyébként nem is politikai. S érdekes módon közvetve 
Magyarországgal kapcsolatos. II. Iszaakiosz császár III. Béla magyar király lányát, Margit hercegn?t
készült feleségül venni, s az esküv? pompájának anyagi biztosításához különadót vetett ki az említett
területen, ahol Ivan Aszen és Petar is földbirtokosok voltak. A különadó felháborodást váltott a
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földesurak között, s végül ez a felháborodás n?tt fegyveres felkelésbe, majd függetlenségi harcba. Miután
Bizánc képtelen megbirkózni a felkeléssel, 1187-ben inkább elismeri a bolgár függetelnséget, s békét köt
az új állammal.

Ezt Bizánc gyengesége is el?segítette. A Kis-Ázsiában megjelen? törökökt?l 1071-ben szenvedte el els?
vereségét Bizánc, ezt több hasonló vereség követte. Ezzel együtt - ugyanabban az évben - Bizánc
elvesztette utolsó nyugati területét is. Párhuzamosan ezzel a központi hatalom meggyengült.

A katasztrófa persze 1204-ben jött, amikor a 4. keresztes hadjárat Jeruzsálem helyett Konstantnápolyt
"szabadította" fel, ezzel Bizáncból gyakorlatilag a nyugati keresztesek gyarmata lett.

1204 - Bizánc megsz?nésével persze meg is sz?nt a bolgár-bizánc viszály, de helyette jött egy nagyobb
probléma, a Latin Császárság. Kalojan bolgár cár ezt azzal igyekezett leszerelni, hogy unióra lépett a
római pápával, azaz Bulgária hivatalosan katolikus lett, bár ez a gyakorlatban sose lett véghez víve.
Közben Kalojan folyamatosan hintapolitikát folytat: egyszerre tárgyal a Latin Császársággal és a bizánci
elit által létrehozott Nikaiai Császársággal. Ezt folytatják utódai is.

1235 - Bulgária hivatalosan is felmondja az uniót Rómával, de nem vállal nyít konfrontációt a Latin
Császársággal.

1242 - Látva a magyarországi tatárjárást, Bulgária önként vállalja a mongol vazallusi státuszt, így
megmenekül a mongol támadástól.

1261 - A Latin Császárságot megdönti a Nikaiai Császárság. Bulgária déli határán ismét megjelenik
Bizánc ezáltal, közben a mongolok mégis támadnak északról, ezen kívül súlyos polgárháború robban ki,
az ország gyakorlatilag 3 részre szakad.

1277 - A mongol támadással megbirkózni képtelen bolgár hatalom ellen parasztfelkelés tör ki, egy Ivajlo
nev? disznópásztor vezetésével. A bizánciak ki akarják használni a helyzetet, s támadnak, de -
csodaszer?en - Ivajlo legy?zi a bizánciakat. Emiatt a bolgár arisztokrácia elismeri Ivajlót cárnak, de
hatalma nem tart sokáig, mert a mongolokat ? se képes megállítani. A mongolok pedig inkább a volt
legitím dinasztiával akarnak vazallusi szerz?dést kötni, nem Ivajlóval.
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A következ? években Bulgária a mongolok vazallus állama.

1300 - A mongol uralom vége. Pár év stabilitás után az ország ismét 3 részre szakad.

1340 - Az ország észak-keleti része, Dobrudzsa végleg független lesz. 1397-ben a románok hódítják meg,
1444-t?l török terület.

1393 - A törökök elfoglalják Veliko Tarnovót, a központi bolgár állam f?városát, majd 1395-ben egész
területét.

1396 - A törökök elfolalják a 3. bolgár állam f?városát is, Vidint. Az állam teljes elfoglalása 1422-ben
fejez?dik be. 

Közben Bizánc még kitart majdnem egy századig. A törökök 1453-ban foglalják el a f?várost, az utolsó
bizánci terület pedig 1475-ben kerül török kézre - ez a Krím déli részén fekv? kis bizánci terület, a mai
orosz Mangup nev? város és környéke.

Végülis így a bizánci-bolgár viszályt a török uralom fejezi be.

Ezzel másodszor is megsz?nik Bulgária, egészen 1878-ig. De az már nem a középkor.

_______________________________________________
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Bolgár nemzeti ünnep szankciósan

by maxval bircaman - szombat, július 23, 2022

https://bircahang.org/bolgar-nemzeti-unnep-szankciosan/

Bulgáriában olyan hivatalos ünnepnap, mely se nem vallási, se nem nemzetközi alapú, se nem idegen
átvétel, összesen 3 darab van:

március 3. - a Felszabadulás napja - a török uralom bulgáriai megsz?nését jelent? el?zetes orosz-
török békeszerz?dés aláírásának napja 1878-ban,
szeptember 6. - az Egyesülés napja - amikor a Bulgáriai Fejedelemség annektálta 1885-ben
Törökország autonóm tartományát, az akkor nagyjából kétharmados bolgár többség? Kelet-
Ruméliát,
szeptember 22. - a Függetlenség napja - amikor 1908-ban Bulgária hivatalosan is megszakította
az államjogi viszonyát Törökországgal (1878-1908 között Bulgária hivatalosan Törökország
vazallus állam volt).

Ezek közül a f? ünnep a március 3., immár 1990 óta, de ez volt 1879-1946 között is a f? ünnep. A
kommunizmus alatt természetesen a f? ünnep a kommunista hatalomátvétel napja volt, a magyar április 4.
bolgár változata: szeptember 9.

S a legkevésbé népszer? a Függetlenség napja, annyira, hogy egy csomó bolgár keveri az Egyesülést a
Függetlenséggel. Ennek oka: Bulgária független de facto 1879 óta, így a jogi függetlenség kinyílvánítása
1908-ban nem keltett túl nagy érzelmeket.

Most az ukrajnai háború hevében megszületett a soron következ? idióta ötlet: ne legyen ezentúl március
3. nemzeti ünnep, mert ez a nap oroszpárti, hiszen az oroszok szabadították fel Bulgáriát.

Szerencsére nem valószín?, hogy ez megvalósul ténylegesen is.
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Bolgár nevek

by maxval bircaman - szombat, január 15, 2022

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

Bulgária az egyetlen ex-Szovjetunión kívüli szláv ország, ahol a nevek 3 részb?l állnak, azaz keresztnév,
apai név, vezetéknév.

Az apai név szerepe viszont egészen más, mint az oroszban. 

Az oroszban az apai név önálló szerepet játszik, ma is él? hagyomány a keresztnév + apai név használata
keresztnév + vezetéknév helyett, ez utóbbi túlságosan tartózkodónak számít, a normál udvarias forma az
el?bbi. Szinte megesik a csak apai név használata, de ez ma már kissé archaikus, a fiatalabbak jellemz?en
tréfás éllel beszélnek csak így.

A bolgárban viszont az apai név kb. olyan mint a spanyolban a második vezetéknév, azaz egy extra,
"pontosító" vezetéknév. (A spanyolban mindenkinek 2 vezetékneve van: az els? az apa els? vezetéknéve,
a második az anya els? vezetékneve.)

A II. vh. el?ttig a bolgár névhasználati szokás ingadozott:

egyesek az "európai", azaz nyugati szokást követték, azaz a vezetéknév apáról gyerekre
örökl?dött,
a többség azonban egy korai bolgárt hagyományt - amit meger?sített a muszlim uralom is, ez
egyezik ugyanis a hagyományos arab szokással - követett, melyben minden nemzedék
vezetékneve más volt: a vezetéknév az apa apai neve volt.

A kommunizmus eltörölte ez utóbbit, kötelez? lett az "európai" módszer. Azaz aki ma legalább 70 éves,
annak neve az "európai" szokáson alapszik.
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Hogyan képz?dik az apai név? Egyszer?: az apa keresztneve + -ov vagy -ev (n?knél -ova vagy -eva).
(Kivéve: ha a keresztnév -?/-?/-?? (ja, ju, jo) végz?dés?: ilyen esetekben ez kiesik a végz?dés el?tt.)
Nagyon idegen neveknél, ahol furcsa hangzású lenne a képz?s verzió, ott elhagyható a végz?dés. Pl. a
bulgáriai török-muszlim párt jelenlegi elnökének a teljes neve Musztafa Szali Karadaja, az apja
keresztneve Szali, ebb?l az apai név Szaliev lenne, de ez bolgár füllel túl furcsa, így itt az apai név csak
Szali, képz? nélkül.

Valójában a bolgár vezetéknevek 90 %-a eredetileg apai név volt. Direkt megnéztem a bolgár sttaisztikai
hivatal honlapját, ahol van adat arról, a jelenleg él? bolgár állampolgároknak mi a neve. Nos mind a 10
leggyakoribb vezetéknév apai névb?l ered:

1. ??????(?) - Ivanov(a) - az Ivan (János) névb?l,
2. ????????(?) - Georgiev(a) - a Georgi (György) névb?l,
3. ????????(?) - Dimitrov(a) - a Dimitar (Dömötör) névb?l,
4. ??????(?) - Petrov(a) - a Petar (Péter) névb?l,
5. ???????(?) - Nikolov(a) - a Nikola (Miklós) névb?l.
6. ????????(?) - Hrisztov(a) - a Hriszto (Krisztián) névb?l,
7. ???????(?) - Sztojanov(a) - a Sztojan (nincs magyar megfelel?je, az "áll" igéb?l ered) névb?l,
8. ???????(?) - Todorov(a) - a Todor (Tivadar) névb?l,
9. ?????(?) - Iliev(a) - az Ilija (Illés) névb?l,
10. ???????(?) - Angelov(a) - az Angel (Angyal) névb?l.

A bolgár vezetéknevek 10 %-a nem apai név eredet?, hanem - ahogy a magyarban - helységnév- vagy
foglalkozáseredet?. Itt is a + -ov vagy -ev (n?knél -ova vagy -eva) végz?dés dominál, de el?fordul a -???
-szki (n?knél -??? -szka) is, ritkán a nemsemleges -?? -ics. Még ritkábban vannak képz? nélküli
vezetéknevek is.

A kommunizmus alatti török- és muszlimellenes kampány része volt a nevek bolgárosítása is. Ez
azonban nem csak a muszlim nevek átváltoztatását jelentette, hanem a "furcsa" nev? bolgárokra is
vonatkozott, pl. az addig képz?mentes apai nevek kötelez?en képz?ssé váltak, kivéve ahol ez hangzásbeli
zavart okozott volna. A múzsám születési anyakönyvi kivonatában még "Emil" az apai neve, de amikor
nagykorú lett és megkapta els? személyijét, ott már "Emilova".

A kötelez? névbolgárosítás alól csak az örmények és a zsidók kaptak felmentést. Ez a két nemzetiség
valamiért "barátinak" t?nt Todor Zsivkov számára. ?k megtarthatták eredeti nevüket, s a képz?t se kellett
rátenni a nevükre, kivéve ha eleve bolgár volt valamelyik nevük, s azt képz?mentesen használták.
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A II. vh. el?tt élt a választékos bolgárban egy olyan szokás, hogy a hangsúllyal megkülönböztették az
apai és a vezeték nevet, az apai nevek esetében az utolsó el?tti szótagra tették a hangsúlyt, míg a
vezetéknevek esetében az utolsóra. Ez azonban azóta teljesen kihalt.

Jelenleg már totális demokratizáció van, a névjegyzék is megsz?nt, ennek eredménye az idióta nevek
megjelenése, ebben els?sorban a cigányok jeleskednek. Mostanában voltak hírek pl. Kovid és Kovidka
nev? fiú és lány újszülöttekr?l. 

S?t ma már nem kötelez? a végz?dés se, s?t a n?k használhatnak hímnem? végz?dést (lásd -ova helyett
-ov), de ezt a gyakorlatban szinte senki se használja: egyszer?en bolgárul hibásnak hangzik az ilyen
névhasználat. Egy id?ben volt egy francia-bolgár kollégan?m, aki csak francia állampolgár volt,
Franciaországban született, bolgár apától és francia anyától, neve az eredeti franciában Sonia Mladenov
volt. Aztán valamiért Bulgáriába került. Az elején még magát Szonja Mladenov alakban nevezte, de
miután mindenki azt hitte, biztos csak hibásan mondja, pár hónap után feladta, s immár ? is áttért a Szonja
Mladenova alakra.

Szerintem Gyurcsányné is simán Dobreva, amikor Bulgáriába jár síelni. (Gyurcsányék egy id?ben mindig
jártak síelni valamelyik bulgáriai téli üdül?helyre.)

csak illusztráció, ez nem Gyurcsányné 

_______________________________________________
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Bolgár német orosz

by maxval bircaman - vasárnap, március 27, 2022

https://bircahang.org/bolgar-nemet-orosz/

A bolgár néplélek tipikusan köztes, azaz se nem nyugati, se nem keleti. Alapvet?en a gyakorlat nyugati, a
lélek pedig keleti: persze az egyensúly a kett? között változó. De kevés a radikális: aki nem akar semmi
keletet, vagy nem akar semmi nyugatot.

S ez a középkortól jelen van. Lásd a sajátos bolgár egyházpolitikát a IX. sz. - a kereszténység felvétele -
óta, amikor a bolgár állami vezetés folyamatosan kijátszotta a Konstaninápoly és Róma közti ellentéteket,
egészen a XIX. sz-ig, amikor megjelent a bolgár elit egy részében a pro-katolikus szárny (sose lett
sikeres, de megjelent).

A modern id?kben az egyetlen radikálisan keletpárti irány persze csak a kommunizmus volt, de még
akkor is - a kommunista kor második felében - Nyugat-Németország mindig a kettes számú partner volt a
Szovjetunió után.

A radikális nyugatpártiság megjelenése a XX. sz. 30-as éveiben történt, abszolút nácipárti vonalon.
Kevés sikerrel, maga a cár - aki egyébként egy német dinasztia leszármazottja - is ellenezte ezt. A bolgár
vezetés szabotálta mind a zsidótlanítást, mind a háborúba lépést a Szovjetunió ellen. (A II. vh. alatt a
moszkvai bolgár követség képviselte a német diplomáciai érdekeket, s a berlini bolgár követség pedig a
szovjeteket. Ennek oka: Bulgária volt az egyetlen Hitler-szövetséges, melynek megmaradt a diplomáciai
kapcsolata a Szovjetunióval 1941 után.)

Egyébként mindkét eset kamu indoklással zajlott, tipikusan bolgár módon:

a zsidókérdésben az volt a hivatalos bolgár magyarázat, hogy bár nagyon szeretnénk
megszabadulni a csúnya zsidóktól, de sajnos nem tudjuk nélkülözni munkaerejüket ebben a
háborús helyzetben, ezért munkatáborokba deportáljuk ?ket Bulgáriában, ahol hasznos munkát
fognak végezni,
persze az istentelen kommunisták ellen is szívesen harcolnánk, az európai civilizáció nevében,
de sajnos túl sok emberünk van, aki keveri a jó keresztény oroszt a rossz istentelen szovjettel, így
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nem lennénk hatékonyak a keleti fronton: fél?, hogy sok katonánk nem harcolni lelkesen.

A XX. sz. 90-es éveiben jelent meg ismét a radikális keletellenesség. Nagyjából 1993-1997 között ismert
szerepl? voltam a bolgár interneten. Ott találkoztam ezzel a hozzáállással, volt egy Kanadában él? bolgár
egyetemi tanár, akinek szövegei közmondássá váltak, lásd "szovjet vallásnak" nevezte az ortodoxiát, de
talán a "mars Szibériába a hattyútavatokkal együtt" volt a csúcsmondása. 

Manapság ez eszembe jutott, mikor akadt olyan nyugati ország, ahol Csajkovszkijt is szankcionálták.
Azért az felmerült bennem: mit szól ehhez a homoklobbi? Csajkovszkij homoszexualitása közismert. Az
orosz vicc szerint: Igaz, hogy Csajkovszkij buzi volt? - Igaz, de nem ezért tiszteljük ?t.

De az els?, rendszerváltozás utáni, jobboldali bolgár kormányzat (1991-1992) is keletellenes
kultúrharcot folytatott. Ennek legviccesebb módja: 1992 tavaszán a bolgár állami tv közvetítette a római
pápa húsvéti miséjét, majd egy héttel kés?bb - a Húsvét akkori keleti dátumán, nem mindig 1 hét az
eltérés! - nem volt közvetítve a bolgár pátriárka miséje.

Azóta erre nem volt próbálkozás állami szinten. A kés?bbi bolgár jobboldalok nagyon nyugatpárti
vonulata se próbált teljesen keletellenes lenni. Mindig eldarálják, hogy "Putyin Oroszországa rossz, de
Dosztojevszkij Oroszországa az jó".

A mostani, tavaly ?sszel megválasztott kormányzat az els? próbálkozás hasonlóra ismét. Eleve a
kormány két vezet?je de facto külföldi: mindketten többet éltek nyugaton, mint Bulgáriában, maga a
miniszterelnök pedig csak tavaly mondott le kanadai állampolgárságáról. Plusz mindketten a Harvardon
diplomáztak, abszolút nyugati karrierjük volt a politikába való belépésük el?tt. Magyar párhuzamként
talán Bajnait tudnám felhozni, de ?k egy fokozott Bajnai: Bajnai legalább mindig Magyarországon élt
életvitelszer?en.

Úgy t?nik, jött egy fiatal, szakember elit, mely elfelejtette III. Borisz nevezetes mondását, mely szerint
"mindig a németekkel, soha az oroszok ellen". Eleve én ha "fiatal szakemberr?l" hallok, kibiztosítom a
fegyveremet, de most erre plusz okom is van.

Ami jelenleg menti a bolgár helyzetet, az egy teljesen váratlan tényez?: a szocialisták, akik a
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kormánykoalíció tagjai - s szükséges tagjai, nélkülük nincs kormánytöbbség -, viszont akik szabotálják a
kirívóan oroszellenes lépéseket.

III. Borisz cár (1918-1943) találkozik Európa korabeli vezet?jével 1943-ban 

_______________________________________________
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Bolgár ortodox alternatívok

by maxval bircaman - kedd, november 22, 2022

https://bircahang.org/bolgar-ortodox-alternativok/

Az ortodox kereszténység esetében van egy er?s megfogalmazási probléma: nincs egyértelm? elnevezés.

Magyarul különösen nagy a probléma. A középkori magyar udvarias elnevezés a "nem-egyesült keleti"
volt, ami persze egy teljesen részrehajló katolikus szóhasználat. Azt érzékeltette: van az egyetlen
katolikus egyház, ett?l elszakadtak sokan a IV.-XI. század között, majd ezek egy része visszatért, ?k az
"egyesült keletiek", míg akik "még" nem tértek "vissza", azok a "nem-egyesült keletiek".

Ortodox szempontból nyilván mindez értelmezhetetlen, mert az ortodox szemszögb?l éppen a többiek
szakadtak el, míg az ortodox vonal az eredeti folytonosság. Id?sebb bolgár emberek szóhasználatában
máig jellemz? ez, lásd "keresztények és katolikusok", azaz mi vagyunk a keresztények, ?k meg
katolikusok, akik a kereszténységen kívüli, bár ahhoz hasonlító csoport.

További baj, hogy ma 3 külön csoport nevezi magát ortodoxnak:

azok akik csak az els? két egyetemes zsinatot fogadják el, ez egykor egy hatalmas irányzat volt,
mára csak pár százezer ember, els?sorban Irakban és Indiában, jellemz?en mint nesztoriánusok
ismertek, önelnevezésük jellemz?en “asszír egyház”, "asszír katolikus", "keleti ortodox", “keleti
egyház”,
azok akik csak az els? három egyetemes zsinatot fogadják el, ez kb. 60 millió ember, els?sorban
Egyiptomban, Örményországban, Etópiában, Szíriában, Indiában, önelnevezésük “ortodox”,
angolul "oriental orthodox",
azok akik mind a hét egyetemes zsinatot elfogadják, ez kb. 300 millió ember, els?sorban Kelet-
Európában, a szó sz?kebb értelmében csak ?ket szokás ortodoxoknak nevezni, angolul "eastern
orthodox".

Magyarul plusz probléma, hogy használt még a "pravoszláv", "görög ortodox", "görögkeleti" szó is,
ráadásul az utóbbit összekeverik a "görögkatolikus" szóval is.
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De most csak a listában szerepl? utóbbi csoportról!

 Íme, kb. 6 részre oszthatók:

kanonikus egyházak - 300 millió f?: az egymást által legalább részben elismert egyházak, melyek
teljes szentségi közösséget alkotnak,
nem-kanonikus (szeparatista, nemzeti) egyházak - 1 millió f?: akik elszakadtak adminisztratív
értelemben, de teológiában azonosak az el?z?ekkel,
óhit?ek - kb. 5 millió f?: teológiában ?k se különböznek, de valamilyen rítusbeli sajátosságuk
van,
naptárkérdésben elszakadtak - kb. félmillió f?: azok akik nem értettek egyet az új naptár
bevezetésével (értelemszer?en ikyen csoportok csak az új naptárt bevezet? egyházakban jöttek
létre),
tiltakozók - kb. pár százezer f?: akik valamilyen más kérdés miatt szakítottak a hivatalos
egyházukkal, a legjellemz?bb eset a kommunista kontroll alá került egyházakkal szembeni
tiltakozók, a legnagyobb, többmilliós csoport az Orosz Határontúli Egyház volt 1927-2008 között,
reformerek - kb. pár tízezer f?: az el?bbi ellentéte, azaz azok, akik éppen hogy "haladni akarnak
a korral", jellemz?en bel?lük protestánsok lesznek el?bb-utóbb, azaz teljesen szakítanak az
ortodoxiával, Sztálin alatt volt egy laza kísérlet ilyen csoport létrehozására, amolyan "szovjet
békepap" mozgalom, de végül 1943-ban maga Sztálin dobta a mozgalmat mint hatástalant.

Most, a bolgár alternatívok gyászos sztoriját szeretném vázolni röviden.

A kommunizmus bukása után, még 1989 végén megalakul egy nagy ellenzéki szövetség (a bolgár
rövidítése SZDSZ, de ez csak véletlen egyezés a magyar párttal). Magyar párhuzammal: mintha 1990-ben
az MDF, a Fidesz, az SZDSZ, a KDNP, a kizgazdák egyetlen szövetséget alkottak volna, de még pár
MSZP-s reformplatformos is ide tartozott volna. Ennek a szövetségnek az egyik vezet?ségi tagja lesz egy
Hriszto Szabev nev? atomfizikus pap is (el?ször atomfizikus volt, aztán teológiát végzett, s pappá is
szentelték), egyházi nevén "Hrisztofor atya".

Hrisztofor atya sikeresen elfogadtatja az ellenzéki szövetséggel tézisét, mi szerint a Bolgár Egyház
vezetése nem legitím, mert a kommunisták nevezték ki azt. Különösen az 1971-ben megválasztott
Makszim pátriárka ellen küzd, akir?l kiderült: az Állambiztonság informátora volt.
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Persze nyilván a kommunista Bulgáriában a kommunista pártvezetés döntött mindenr?l, azaz az
Egyházról is, azaz formailag még igaza is volt Szabevnek. Csakhát ezen az alapon minden illegitím volt
1944-1989 között, ami abszurd tézis. S természetesen minden fontos egyházi vezet?nek alá kellett írnia az
együttm?ködési nyilatkozatot az Állambiztonsággal.

Egyébként bármennyire is abszurd, voltak hívei a "minden érvénytelen, mindent vissza" álláspontnak.
Persze akik jobban értettek a témához, azok meg röhögtek az egészen. A korabeli vicc szerint: a
kommunista címer alatt kötött házasságok érvénytelenek.

Az Egyház vezetése felvette a keszty?t Szabev ellen. Egyrészt egyházi büntetést szabtak ki rá, másrészt
1991-ben összehívtak egy egyházi gy?lést, mely meger?sítette Makszim és a Szent Szinódus státuszát.

Természetesen az ellenzék ezt nem fogadta el. Immár az egyházi kérdés politikai lett: aki komcsi, az
Makszim pártján áll, aki meg demokrata, az Makszim ellen.

Amikor 1991 októberében az ellenzék megnyeri a választást és kormányt alakít, immár kormányszinten
elkezd?dik a támadás Makszim pátriárka és a Szent Szinódus ellen. A kormány a 13-tagú Szinódus két
tagját (a plovidi és az amerikai érséket) "elbocsátja" állásából: az illet?k azonban egyszer?en maradnak
helyükön, nem fogadják el az állami egyházi hivatal és a bíróság határozatait, majd illegitímnek
nyilvánítják a kormány egyházügyi lépéseit. 

Immár teljes a konfrontáció a "kommunista" Szinódus és a "demokrata" kormány között. Egyébként
mindezzel a posztkommunisták nyernek a legtöbbet: azonnal beállnak a Szinódus mögé, s gyakorlatilag
pár hónap alatt sikeresen elfeledtetik a 45 évnyi kommunista uralom egyházellenes lépéseit, hiszen immár
?k a keresztény hit és a bolgár nemzeti érdek bajnok-védnökei, szemben a gyanús nyugatbérenc és
bizonyára bolgárellenes "demokraták" ellenében.

Tulajdonképpen ekkor alakul ki az a magyar szemmel sajátos helyzet, hogy Bulgáriában a nacionalisták
inkább a baloldalhoz húznak, a nyugat kedvencei meg a jobboldaliak. Plusz az a magyar szemmel szintén
furcsa szituáció, hogy a baloldali jobban védi a kereszténységet, mit a jobboldal. Azt hiszem így már
jobban érthet? az a magyar néz?pontból érthetetlen állapot, hogy Bulgáriában az Isztanbuli
Egyezmény elleni harc f? kezdeményez?je a Bolgár Szocialista Párt volt, míg a jobboldal inkább
hajlamos lett volna valamilyen kompromisszumra, pl. az egyezmény elfogadására valamilyen
különvélemény rögzítésével (a terv szerint ez az lett volna, hogy a n?jogokat elismerjük, de a kett?nél
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több nemet nem).

A Szent Szinódus az adott helyzetben rendkívül ügyesen reagál: a külföldhöz fordul. Az egyébként
egymást nem kifejezetten kedvel? moszkvai és konstantinápolyi pátriárkák a kérdésben azonnal baráti
egységfrontot alkotnak, s közösen állnak ki Makszim pátriárka mellett a bolgár kormányzattal szemben.
Moszkvát ez ugyanis a szovjet korra emlékezteti, amikor a Kremlben döntöttek a Szinódus helyett,
Konstantinápoly esetében pedig még súlyosabb az ügy: elképzelik, mi lenne, ha ezentúl a muszlim török
kormány és bíróság kezdenének határozatokat kiadni a konstantinápolyi Szinódus ellen.

Szóval lassan a teljes ortodox világ, az összes kanonikus egyház kiáll Makszim és szinódusa mellett,
kifejezetten demonstratív módon. A bolgár kormány balek módon reagál, megpróbál a Vatikánnal
kapcsolatokat kiépíteni. Ezzel csak saját magának l? öngól, mert egyrészt immár megkapják a "katolikus
ügynök" min?sítést is, plusz a Vatikánban meg nem hülyék vannak döntési pozícióban, s persze
elutasítanak bármilyen hivatalos kapcsolatot Makszim ellenzékével.

A konfrontáció csúcsa 1992 Húsvétje: a kormányzat bojkottálja a húsvéti ünnepséget, helyette Szabevvel
az élen közterületen ünnepelnek. Ezen még én is részt vettem, az utolsó alkalom volt egyébként. 

Húsvét után történik meg a kormány legnagyobb sikere. A 13-tagú Szinódus 6 tagja nyilatkozatot ad,
mely szerint Makszim pátriárka és a Szinódus nem legitím, mert a kommunista országvezetést?l kapták
hatalmukat, ezért új egyházi választás szükséges. 

A kormányzat kimondja: Makszim pátriárka és a Szent Szinódus nem legitímek, nem képviselhetik a
Bolgár Ortodox Egyházat. Ideiglenes egyházvezetés kerül kinevezére, az el?bb említett 6-ok egyikének a
vezetésével, a legid?sebb tag, az akkor 86 éves Pimen nevrokopi érsek lesz az ideiglenes vezet?.

A kanonikus vezetés nem adja át a hatalmat, a kormányzat nem meri a rend?rséget bevetni, így végül
kormánypárti fiatalok - jellemz?en sportolók - veszik át a hatalmat több egyházi épületben. Szófiában a
hatalomátvétel majdnem teljesen sikeres, pár épületen kívül mindenhol az új, Pimen-féle vezetés veszi át
a hatalmat. Vidéken a legtöbb helyen Makszim hívei megvédik magukat, nem adják át a hatalmat az
újaknak.
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Mivel állami er?szakot a kormány nem vet be, tudja, ebb?l botrány lenne, minden azé marad, aki képes
er?vel megvédeni azt. Id?nként csaták is zajlanak, pl. Makszimékhez h? teológus hallgatók 1992 ?szén
visszafoglalják a szófiai Szemináriumot.

Részben az egyházügyi vita miatt is 1992 októberáben megbukik a kormány. A probléma azonban
folytatódik, a "demokraták" által dominált fels? bírósági szervek nem fogadják be a Szinódus panaszait.
Közben az ellenoldal által dominált Alkotmánybíróság viszont hatályon kívül helyezi a "demokraták"
által hozott Egyházügyi Törvényt.

1992-1996 között gyakorlatilag t?zszünet van, vannak Makszimhoz h? egyházközségek és Pimenhez h?
egyházközségek. Pimenék csak Szófiában alkotnak többséget. 

Pimenék azonban sikertelenek saját maguk elismertetésében, befolyásuk lassan csökken. Az eredeti 6
"lázadó" érsek közül csak 2 marad 1995-re: ketten meghalnak, 2-en pedig meggondolják magukat:
hivatalosan bocsánatot kérnek, visszamen?leges érvényelenítenek minden általuk tett püspöki kinevezést,
kezet csókolnak Makszimnak, aki ez után mindkett?jüknek visszaadja az érséki címet. 1996-ban
csatlakozik hozzájuk még egy lázadó érsek. 

1996-ra már csak Pimen volt érsek marad a lázadók közül, az ? szinódusa immár az ? kinevezettjeib?l áll.
?k 1996 júliusában egyházi gy?lést tartanak, melyen Piment pátriárkának választják. 

Ekkortól két bolgár pátriárka van. Pimenék azonban ezek után még sikertelenebbek. Gyakorlatilag már
csak a "demokrata" keménymag áll ki mellettük. 

1998-ban Makszimék egyházi gy?lést szerveznek, ezen demonstratívan megjelenik az összes kanonikus
ortodox egyház képvisel?je. A csúcspont: megjelenik Pimen ellenpátriárka is, aki hivatalosan bocsánatot
kér, lemond "tévesen" használt pátriárkai címér?l, kezet csókol Makszimnak, aki hivatalosan
"nyugalmazott érsek" címet ad neki. (1999-ben meghal Pimen.)

A pimeni ellenszinódus keménymagja még küzd, egyházi gy?léseket is rendeznek.
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Az 1997-ben ismét hatalomra került "demokraták" még küzdenek, bár egyre enyhül? er?vel. 1996-ban
Sztojanov "demokrata" elnök még Piment hívja meg az eskütételére. Az utolsó lépés 2000-ben zajlik,
amikor a bolgár Legfels?bb Bíróság ismét az alternatív szinódusnak ad igazat.

Az alternatívokra a f? csapást azonban egy politikai esemény hozza: amikor a volt bolgár cár II. Szimeon
2001-ben visszatér a bolgár politikai életbe, egyértelm?en Makszim oldalára áll, az alternatívokat
ignorálja. Amikor 2001 júniusában leteszi a korm,ányf?i esküt, ezt Makszim jelenlétében teszi, a második
szinódustól nem hívva meg senkit.

2002-ben a Szimeon vezette kormány hivatalosan elismerte a Makszim-féle vezetást. 

2002-ben újabb csapás az alternatívokra: II. János Pál római pápa Bulgáriába látogat, s csak
Makszimékkal találkozik, az alternatív küldöttséget nem fogadja.

2003-ban új egyházügyi törvény születik, mely szerint a Bolgár Ortodox Egyház ügyében nem illetékes a
normál cégbíróság, azaz nem lehet ezentúl a bíráságon megtámadni a képviseletét. Azóta csak a többi
vallási felekezet esetében van bírósági bejegyzés.

Az alternatívok külföldön próbálnak küzdeni, az európai intézményeknél. El?ször sikeresek, az Emberi
Jogok Európai Bírósága az alternatívoknak ad igazat, a határozatot azonban nem teljesítik Bulgáriában. A
következ? évben ismét az Emberi Jogok Európai Bíróságára kerül az ügy, ekkor a kanonikus Szinódus
nyer.

Az altarnatív szinódus 2010 májusában feloszlatja magát, a tagok visszatérnek a hivatalos egyházhoz. Az
altarnatív papok zöme szintén ezt teszi, 2012-re nem marad senki, aki ne lenne a hivatalos egyházban. Pár
ellenkez? egyszer?en elhagyja a papságot, egy püspök meg átment a Milánói Egyházba, mely egy kb.
ezer f?t tömörít? szakadár ortodox csoport.

2012-ben 98 évesen meghal Makszim pátriárka. Utódja Neofit érsek, aki az egyházszakadás alatt végig
Makszim táborában volt.
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S mi lett a legels? kezdeményez?vel, Hrisztofor atyával. Annyira radikalizálódott, hogy 1995-ban még az
alternatívok is szakítanak vele. Ezután saját egyházat alapít, de ez még a legkeményebb "demokratáknak"
is túlzásnak t?nik, így 10 f?nél többet nem tud megnyerni magának. Végül 1995-ben felhagy az egésszel,
s az USA-ba vándorol. Miután ott képtelen beilleszkedni, 6 évig munkanélküli, 2001-ben hazatér. Végül
beiratkozik PhD képzésre, eredeti szakmája szerint, kvantumfizikából doktorál. Jelenleg 76 éves
nyugdíjas.

2001-ben a Szent Szinódus egyik tagjával (Szimeon nyugat-európai érsek) látogatóban Mádl köztársasági
elnöknél 

_______________________________________________
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Bolgár sajátosság

by maxval bircaman - csütörtök, január 06, 2022

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

A legfurcsább bolgár sajátosság a kommunizmusból a kapitalizmusba való átmenet során, hogy a
kapitalizmus kezdeti id?szakában rosszabb volt a áruellátottság, mint a kései kommunizmusban.

A kései bolgár kommmunizmusban, amir?l személyes tapasztalatom van 1986-1989 között, nagy volt az
áruhiány, egy átlagos szófiai közért egy budapesti megfelel?jének kb. 15-20 %-án volt áruellátottság
szempontjából. De alapvet? termékek mindig voltak, azaz szovjet típusú totális áruhiány sose volt. Ami
szinte mindig volt egy átlagos bolgár közértben: kenyér, margarin, lekvár (csipkelekvár mindig volt, más
ritkán), párizsi típusú szalámi, virsli, mirelit csirke, babfélék, konzervek, tej, joghurt.

A bolgár kommunista gazdaság sajátossága a reformok teljes hiánya. Míg Magyarországon a
kapitalizmus lassú bevezetése 1968-tól megindult, apró, de biztos lépésekkel, addig Bulgáriában
gyakorlatilag semmi ilyesmi nem zajlott.

Aztán Bulgáriában kb. 1 év alatt bevezettek mindent egyszerre, hirtelen, sokszor megel?zve
Magyarországot.

A pénzpolitikában ez jól látszik. A magyar forint liberalizálása 1969-1995 között zajlott, 26 év alatt,
lassú lépésekben. 26 év alatt lett a teljesen rögzített valutagazdálkodásból konvertibilis forint. Ezzel
szemben a bolgár leva teljesen rögzített volt 1991. januérjában, míg februárban meg teljesen konvertibilis
(a pontos napra nem emlékszem, valamikor a hónap közepén). Azaz a bolgár leva hamarabb lett
konvertibilis, mint a magyar forint!

Ugyanez volt a rögzített árak és a tervgazdálkodás kérdése. A bolgár kormány 1991. januárjában dönt az
árak liberalizálásáról 1991. február 1. hatállyal. Egyedül egyes stratégiai árakra nem vonatkozott a döntés,
mint áram, f?tés, tömegközlekedés, benzin, stb.
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Ahol laktam, szemben volt egy közért. Január 31-én üres volt szinte, az emberek kora reggel sorba álltak
még joghurtért is. (A joghurt egy alapvet? bolgár élelmiszer.) Aztán másnap mintha csoda történt volna, a
bolt hirtelen tele lett áruval. S persze a sorok is elt?ntek.

A sorok persze azért t?ntek el, mert az átlagember képtelen volt megfizetni az új árakat. Egyik határozott
emlékem, a szabványos, fél kilós joghurt ára az egyik nap 0,23 leva (akkori árfolyamon kb. 1 Ft) volt,
míg másnap 1,50 leva (akkori árfolyamon kb. 6 Ft) . A hivatalos éves infláció Bulgáriában 1991-ben 473
% volt egyébként.

A szétesés 1989 novemberében kezd?dött, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy a Todor Zsivkovot
megpuccsoló új kommunista vezetés képtelen kormányozni, s az egész rendszernek vége lesz. Ekkor az
akkor még kizárólagosan állami szektor vállalatai önállósodtak, bár ehhez nem volt joguk, de a hatalom
nem tudott mit tenni ellenük. Gyakorlatilag a cégek vezet?sége abbahagyta a tervek teljesítését, immár
arra számított, piaci árakkal fognak m?ködni. Ennek eredménye: megsz?nt az áruellátás nagy része. Ami
miatt a boltok olyan üresek lettek, mint addig még soha. A legsúlyosabb id?szak 1990/1991 tele volt. A
bolgár népnyelv ezt a kort "Lukanov telének" hívja, az akkori kormányf? - Andrej Lukanov - nevér?l.

Egyébként aztán ezek az állami cégek így is mind megsz?ntek (kevés kivétellel). A vezet?ségük
jellemz?en elprivatizált mindent, szóval a cégek bezártak, sok százezer ember, s?t inkább másfél-két
millió, munkanélküli lett, de pár ezer ember meg többszörös milliomossá vált. Ugyanaz, ami
Magyarországon is lezajlott, csak még durvább, drasztikusabb módon: Magyarországon azért csak a
gazdaság egy része lett ellopva, nem minden. Az inflációbeli különbség is jól jelzi a mértékbekli eltérést:
a bolgár 473 %-os inflációhoz képest az ugyanazon évbeli magyar 35 % nevetséges kicsi volt.

Valamikor 1990 ?szén készítettem ezt a képet egy bolt el?tti extrém sorról:

Ma a környék:
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a közért helyén ma gyógyszertár 

Az 1989. végi káosz kezdetén lettek tömeggy?lések is az országban, az egyik nevezetes ilyen esemény
1989. december 14-én volt. 2009-ben, a 20. évfordulón egy bolgár hetilapban jelent meg a következ?
archív kép, melyet alaposan megvizsgálva felfedeztem rajta saját magamat!

piros vonallal jelezve: én és a múzsám (? és ? cirill bet?kkel) 

_______________________________________________
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Bolgár területi álmok

by maxval bircaman - csütörtök, február 10, 2022

https://bircahang.org/bolgar-teruleti-almok/

A bolgár nacionalizmus hivatkozási alapja alapvet?en 3 okmány:

az 1870. évi török szultáni rendelet a bolgár ortodox egyház függetlenségér?l,
az 1876-1877-es konstantinápolyi nagyköveti konferencia határozata,
az 1878-as békekötés el?zetes okmánya az 1877-1878-as orosz-török háború után.

A egy sajátos eset. Hiszen egy muszlim állam hatósága rendelkezik itt egy keresztény egyházról.
Egyházjogi szempontból ez természetesen semmis, emiatt a bolgár egyház 1870-1945 között ex-lex
állapotban volt, a világegyház nem ismerte el. Ez természetesen adminisztratív nem-elismerést jelent,
nem teológiai nem-elismerést. 

A kett? az ortodoxiában elválik egymástól. Erre friss példa az ukrán egyház esete, mely 2018-ban
kimondta függetlenségét az orosz egyháztól, de ezt még csak egyes ortodox egyházak ismertek el (eddig a
konstantinápolyi, az alexandriai, a ciprusi, s a görögországi egyház ismerték el, az albán, a lengyel, a cseh-
szlovák, a jeruzsálemi, az antiochiai, az amerikai, a román, s az orosz egyház a nem-elismerésr?l
döntöttek, míg a bolgár és a grúz egyház az udvarias nem-elismerést választották: azaz azt mondták, a
kérdést majd kés?bb vitatják meg, de egyel?re ez még nem aktuális). De természetesen az adminisztratív
nem-elismerés nem jelent teológiai értelemben semmit: a szertartások ugyanúgy érvényesnek vannak
elismerve, hiszen a vita csak adminiszratív jelleg?, arról szó sincs, hogy az ukránok bármiféle
eretnekséget tanítanának.

Az 1870-es döntés viszont etnikai szempontból fontos, hiszen a török állam ezzel kimondta, a Birodalom
mely területén van a keresztény többség, s emellett a keresztények között hol domináns bolgár lakosság.
Gyakorlatilag az aktuális népszámlálási adatok alapján lett kiadva a határozat.

a mai határok bejelölésével: sárga, világoszöld, sötétzöld, rózsaszín = az 1870. évi török szultáni
rendelet szerinti többségi bolgár terület 
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Valójában ez az döntés a bolgár-görög viszályt er?sítette, ezért is hozta meg az állami hatalom.

Az  lényege: az európai nagyhatalmak igyekeztek megel?zni a háborút, ezért Ausztria-Magyarország, az
Egyesült Királyság, Franciaország, Németország, Olaszország, s Oroszország képvisel?i javaslatot tettek
a török kormánynak egy autonóm bolgár állam létrehozására. (Az osztrák-magyar képvisel? egyébként
Zichy Ferenc gróf volt, aki az 1848-as Batthyányi-kormányban még Széchenyi helyettese volt, majd
azonban amikor a kormány a Habsburgok ellen fordult, Bécsbe távozott, átállva az osztrák oldalra.)

Itt a konferencia tulajdonképpen elfogadta az 1870-es egyházterületet mint a tervezett autonóm terület
kiterjedését, egyetlen korrekcióval: az Égei-tengeri határ 50-60 km-rel északra lett tolva, ugyanis a brit fél
ellenezte, hogy új er? jelenjen meg a "tengereken".

Volt még egy korrekció, de ez a téma szemszögéb?l nem fontos: a konferencia nem 1, hanem 2 autonóm
területr?l döntött, azaz létre akarta hozni a nyugat-bolgár és a kelet-bolgár autonóm területet, a
határvonal a mai Veliko Tarnovótól kicsit nyugatra húzódott volna. 

A döntésnek gyakorlati jelent?sége nem volt, hiszen azt a török fél nem fogadta el. Éppen ez lett a
formális ok, mely miatt Oroszország hadat üzent Törökországnak.

Az 1877-1878-as orosz-török háború orosz gy?zelemmel zárult. S ekkor megszületett a békeszerz?dés.
Ennek aláírásának napja a bolgár nemzeti ünnep egyébként. 

Az itt bolgárnak ítélt terület a fenti térképen minden beszínezett terület, kivéve a rózsaszín részeket. 

A keleti rózsaszín részt (Észak-Dobrudzsa) Románia kapta meg kompenzációként, mert Oroszország
magához csatolta a román többség? Besszarábiát. A nyugati rózsaszín részt (a Niši szandzsák keleti fele,
s a Morava-vidék) pedig Szerbia kapta meg, cserébe hogy nem kapta meg a szerb és szerb nyelv?
muszlim többség? Bosznia-Hercegovinát és a szerb nyelv? muszlim Novi Pazar-i szandzsákot.
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Ez utóbbi oka pedig osztrák-magyar igény volt: Ausztria-Magyarország a háború el?tt titkos szerz?dést
kötött Oroszországgal, hogy semleges lesz az orosz-török hánorúban, ha cserébe:

elfoglalhatja Bosznia-Hercegovinát, s ezt a lépés Oroszország támogatni fogja a nemzetközi
színtéren,
a Novi Pazar-i szandzsák nem lesz Szerbiáé: ugyanis ezzel Szerbia és Montenegró közös határral
rendelkeztek volna, amit Ausztria-Magyarország úgy ítélt mint egy nem kívánt közös szerb-
montenegrói állam kialakulásának el?zményét.

Végül azonban bolgár szemszögb?l ennél is sokkal rosszabb vége lett az egésznek. Németország
semleges maradt, alapvet?en kiállt az osztrák-magyar álláspont mellett, ahogy Olaszország se túlságosan
tiltakozott. Viszont a britek és a franciák követelték az egész szerz?dés újratárgyalását.

Még 1878-ban új megállapodás született Berlinben tehát. A teljes sárga színnel jelölt területet elvesztette
Bulgária: a mai Szerbia területén lév? részt Szerbia akkor kapta meg, minden más pedig vissza lett adva
Törökországnak. Berlinben Ausztria-Magyarországot szintén egy magyar, Andrássy Gyula gróf
képviselte. (A legnépszer?tlenebb magyar a bolgár köztudatban máig Andrássy gróf, ezért különösen
vicces, hogy a budapesti bolgár követség az Andrássy úton van.)

Ami maradt bolgár terület, az is két részre lett osztva:

sötétzöld: Bulgáriai Fejedelemség, f?városa: Szófia, Törökország vazallus állama,
világoszöld: Kelet-Rumélia Tartomány, f?városa: Plovdiv, Törökország autonóm tartománya.

Máig vitatéma miért történt így. Alapvet?en a britek féltek, hogy ezzel az orosz befolyás immár nem
csak Közép-Ázsiában n? meg (ez veszélynek értékelték az akkor brit India szempontjából), hanem a
Balkánon is. Az orosz fél pedig úgy értékelte, egy újabb háborúban vesztene, így inkább elfogadta a brit
követeléseket.

Ami biztos: így lett megalapozva az I. világháború. Err?l részletesen írtam. Ha nem lettek volna ezek a
furcsa döntések a XIX. században, valószín?leg még ma is állna Ausztria-Magyarország és sose került
volna hatalomra a kommunizmus Oroszországban.
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Egyébként Berlinben a megvalósultnál is vadabb javaslatok hangoztak le. Olyan brit és francia javaslat is
volt, ne legyen bolgár-szerb határ (hátha a két ország kibékül, majd oroszbarát közös államot alakítanak),
ezért a mai Északnyugat-Bulgáriát is vissza kell adni Törökországnak, azaz a mai Szófiát is. De ezt már a
másik 4 tárgyaló fél abszurdnak min?sítette, s el lettek vetve.

_______________________________________________
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Bolgár típusú szavazás

by maxval bircaman - szombat, május 07, 2022

https://bircahang.org/bolgar-tipusu-szavazas/

Három napja volt a bolgár parlamentben az Ukrajna-ügyi szavazás. Az intézés tipikusan bolgár volt:
azaz formailag csinálunk valamit, de tényszer?en semmit.

Az eredeti tét az volt: Magyarország és a Bulgária az egyetlenek a NATO-ban, melyek nem adnak
fegyveres támogatást Ukrajnának, az orosz-ukrán háború kapcsán, s ideje, hogy Bulgária csatlakozzon a
f?sodorhoz.

A gond azonban: a kormányf? és a f? kormánypárt er?sen akarta fegyverek küldését Ukrajnának, de
ebben csak a 4-párti kormánykoalíció még 1 pártja értett egyet velük. Egy másik kormánypárt nem foglalt
el a kérdésben egyértelm? véleményt, míg a negyedik kormánypárt - a szocialisták - egyenesen vörös
vonalnak nevezték a kérdést, azaz kilépnek a kormányból, ha a fegyverek küldése megtörténik,

Hatalmas gond. Plusz gond: a három ellenzéki párt közül 2 fegyverküldés-párti (az egyik a GERB, a volt
kormánypárt), azaz simán lett volna velük együtt parlamenti többség. Dehát ez kiszolgáltatta volna a f?
kormánypártot annak az ellenzéki pártnak, mely ellen alakult, ami kellemetlen, s?t nevetséges helyzet.

Szóval a kormány hitele forgott kockán. Közben meg jött a hatalmas nyomás nyugatról: ti a putyinista
Orbán példáját akarjátok követni vagy lelkes euroatlantisták vagytok?

A GERB ügyesen átlátta a helyzetet, hogy megbuktathatja a kormányt, így benyújtottak egy abszolút
euroatlanista parlamenti határozatjavaslatot. Ugyanezt tette a fegyverküldés-párti kisebb kormánypárt is.
Bármelyik megszavazása azonban a kormány szétesését eredményezte volna.

Szóval összeült a 4 kormánypárt tanácskozni, hogyan lehet megoldalni - ahogy a bolgár közmondás
mondja -, hogy "a farkas is jóllakjon, de a bárány is életben maradjon". Én nem hittem, hogy ez
lehetséges, de kiderült: a bolgár népi ravaszság mindent képes legy?zni.
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Ez kedden este zajlott nagy titkolózás közepette. Másnap volt a parlamenti vita és szavazás. Él?ben
hallgattam/néztem az adás 90+ %-át, igazi gyöngyszem volt az egész többórás álvita a semmir?l, majd a
kamuszavazás.

Szóval a két nyíltan fegyverpárti javaslatot a parlament elutasította. Majd a f? kormánypárt javaslatát
megszavazta mind a 4 kormánypárt és a 3 ellenzéki párt közül a 2 euroatlanista is. Ebben a sorrendben
persze, hogy az ellenzék 2 eurotlantista pártja is kénytelen legyen igennel szavazni. Így szinte teljes
konszenzus lett: a 7 pártból 6 megszavazta, csak a legkisebb ellenzéki párt, mely nagyjából a magyar Mi
Hazánk verziója (err?l éppen a napokban írtam), ellenezte.

De mi is a megszavazott javaslat lényege: nem fegyverküldés van benne, hanem "hadi-m?szaki segély",
aminek pontos jelentésér?l senkinek fogalma sincs. A hivatalos magyarázat: az ukrán hadsereg a sérült
haditechnikáját majd elküldi Bulgáriába, ahol ezeket megjavítják, aztán ez vissza lesz küldve Ukrajnába.
Arról nincs szó, hogy ennek a tényleges megvalósítása kb. képtelenség: az ukrán tengerpart 60 %-a orosz
ellen?rzés alatt van jelenleg, a maradék meg orosz blokád alatt, szóval Ukrajna egy horgászcsónakot se
képes tengeri úton Bulgáriába küldeni, nemhogy elromlott haditechnikával megpakolt hajókat. Persze
lehetne szárazföldön is szállítani Románián keresztül, de eleve az egésznek az értelme nem világos: d?l
az amerikai fegyver Ukrajnába Lengyelországon keresztül, vajon ki az az elmebeteg az ukrán vezetésben,
aki ilyenkor azzal tölti az idejét, hogy egy nem-szomszédos országban javíttat haditechnikát.

De a bolgár kormány gy?zött. Most mehet a kormányf? Brüsszelbe és büszkén mondhatja
"megszavaztuk!". Mit szavaztatok meg? Hát azt. De mit? Most ne merüljünk el a részletekben, inkább
örüljünk, hogy meg lett szavazva az euroatlantista elkötelezettségünket meger?sít? javaslat!

másnapi karikat?ra egy bolgár liberális napilapban 

_______________________________________________
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Bolgár választás

by maxval bircaman - hétf?, október 03, 2022

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

Mivel Bulgáriában se jelent semmit a szó eredeti értelemben a baloldaliság és jobboldaliság, a
legegyszer?bb úgy érzékeltetni a bolgár politikát, hogy elhelyezzük az euroatlantizmus szerinti tengelyen.

Az egyértelm?en euroatlantista er? a Demokratikus Bulgária nev? koalíció és a PP nev? párt (a PP a
"Folytatjuk a változást" mondat bolgár rövidítése):

a Demokratikus Bulgária a 90-es évekbeli bolgár antikommunisták maradványa, sokáig aztán
parlamenten kívüli er?, majd lassan felépítették magukat újra, egyértelm?en köt?dnek a nagy
amerikai pénzosztó alapokhoz, köztük a Soros Alapítványhoz,
a PP tavaly alapított új párt, talán azt lehetne mondani róla, hogy a Demokratikus Bulgária 
emberarcú verziója, tele van fiatalokkal és hazatért bolgár emigránsokkal, az irány ugyanaz, de
azt kevésbé dogmatikusan és sokkal lazábban adják el?.

Magyar párhuzam nehezen található. Talán mint a 90-es évek elején az SZDSZ és a Fidesz, amikor a
Fidesz még nem kezdett kifarolni a ballib táborból.

Arról is szó volt, hogy együtt indulnak, de a szakért?k kiszámolták, ez csak csökkentené a
szavazatszámot.

Bulgáriában még ezek az er?k se vállalják be egyébként a nyugati progresszívista értékrendet. Az
ortodox kereszténység hatása miatt ez nagyon tabu téma, azaz pl. senki se beszél nyíltan homokos
jogokról, genderizmusr?l, ateizmusról. (A bolgárban a "gender" szó elterjedt pár éve, kissé megváltozott
értelemben, sértés jelentéssel, kb. magyarra a "köcsög" szóval fordítható, lásd "hé, te gender".)

Szóval az identitárius progresszív tematika egyszer?en nem téma, mert hivatalosan mindenki elutasítja. S
ha valakit megvádol az ellenfele, hogy e téma híve, az azonnal igyekszik tiltakozni, kijelentve, ?
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keresztény ember és a hagyományos családokat támogatja. Még azok a politikusok is, akik közismertek
homokosok.

Szóval ezek az egyértelm?en euroatlantista er?k se beszélnek ilyesmikr?l, ?k csak a "nyugat része
vagyunk" szöveget nyomják (ami egyébként nem igaz, Bulgária még annyira se volt soha nyugati, mint
Magyarország, pedig Magyarország is csak nagyon tág összefüggésben volt az), meg utalgatnak arra,
hogy a nyugat a nyertes er?, jólétet ad, szóval már csak haszonelv?ségi alapon is a lehet? legjobb
megoldás nyugatosnak lenni.

A tengely másik vége az Újjászületés Párt, mely egyértelm?en anti-euroatlantista. A NATO-tagságot
ellenzi határozottan, az EU-tagságot félig-meddig. 

Az összes többi párt a két véglet között van.

A volt miniszterelnök Bojko Boriszov pártja, a GERB egyértelm?en az euroatlantista állásponthoz van
közelebb, talán olyan, mint a Fidesz volt 2010 el?tt. Az Európai Néppárt egyértelm?en a GERB mellett
kampányolt.

Viszont együttm?ködés egyrészr?l a Demokratikus Bulgária nev? koalíció és a PP, másrészr?l a GERB
között nem lehetséges. Ennek oka, hogy a Demokratikus Bulgária nev? koalíció és a PP egész léte
Boriszov elutasításán alapszik, s?t a PP-t eleve arra alapították, hogy megdöntse a GERB-kormányt.

Nyugatról egyébként komoly nyomás van, hogy legyen ilyen hármas koalíció, különösen most az
ukrajnai háború miatt. A PP még azt is felvetette, egy Boriszov nélküli GERB esetleg partner lehetne,
csak hát GERB Boriszov nélkül olyan, mint Fidesz Orbán nélkül, képtelen ötlet.

A bolgár szocialisták - meglep? módon magyar szemmel - még egy kicsit távolabb vannak az
euroatlantizmustól, bár hivatalosan kiállnak mellette. De számtalan konkrét kérdésben nagyon kilógnak
az Európai Szocialista Pártból, egyértelm?en homofób álláspontot visznek, nem állnak ki Ukrajna mellett,
s ellenzik a szekularizmust, plusz jó adag nacionalizmus van bennük.
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Eddig ?k voltak a Demokratikus Bulgária nev? koalíció és a PP koalíciós partnere, de ez is er?sen
kényszerszagú volt. Nyugaton a bolgár szocik oroszpárti hírben állnak, s a legjobban azt szeretnék, ha
nem kapnának kormányzati szerepet. Mindenesetre a Demokratikus Bulgária és a PP számára
egyértelm?en a BSZP a kisebb rossz a GERB-hez képest.

S persze van egy tengelyen kívüli er?, a török-muszlim párt. Mely bárkivel koalíciót kö?ne, de vele
senki se akar: aki eddig megtette, az vesztett ugyanis. Egyrészt nagyon korrupt párt hírében állnak,
másrészt ez mégis egy "idegen" párt bolgár szemmel. Egyébként formailag a török-muszlim párt liberális,
de ennek sok valós jelentése nincs. Néha elképzelem, amint a török-muszlim párt EP-képvisel?i elmennek
valamelyik színtörök faluba valahol Kardzsali vagy Razgrad mellett és elmagyarázzák a helyi fejkend?s
muszlim néniknek, hogy 72 gender van és házasodjanak az azonos nem?ek, hülyeség az iszlám, kínzás a
kisfiúk körülmetélése, s egyébént meg mindenki azonnal dobja el a kend?jét. Valószín?leg a kövekkel
megdobálás lenne a legenyhébb reakció.

Az el?zetes eredmények szerint nyert a GERB, 25 % az eredménye (a bolgár választási rendszer
majdnem teljesen arányos, azaz ez kicsivel nagyobb mandátumarányt jelent,, nagyjából 26-27 % körül).

Második a PP, 19 %. Harmadik a török-muszlim párt, 15 %. Negyedik az Újjászületés 10 %-kal. Ötödik a
BSZP 9 %-kal. Hatodik a Demokratikus Bulgária 7 %-kal.

További 2 pártnak azt jósolták a közvéleménykutatások, hogy talán elérik a 4 %-os küszöböt, talán nem.
Mindkett? közelebb áll az anti-euroatlantizmushoz, mint a pro-euroatlantizmushoz. Az egyik - ITN - a
kett?vel ezel?tti választásokat még megnyerte! Ez mutatja a bolgár pártrendszer hihetetlen
dinamikusságát, a semmivel létrejött pártok simán nyerni tudnak, majd meg simán elsüllyednek.

Az el?zetes eredmények szerint az ITN nem jut be, kicsivel 4 % alatt marad, míg a másik párt, a Bolgár
Felemelkedés nev? új párt meg éppen 4 % felett van, azaz bejut. A Bolgár Felemelkedést a volt
hadügyminiszter alapította, aki azért mondott le tavasszal, mert nem értett egyet a kormány túl ukránpárti
irányával. Ez is sajátos bolgár valami: az oroszpárti NATO-tábornok jelenség.

Az eredményekb?l látszik: hamarosan megint választás lesz, képtelenség így stabil kormányr alakítani.
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Pontosítás: éjszaka - hacsak nem nagyon kötelez? mást tenni - a kedvenc hobbim az alvás, szóval a
cikket lezártam a hivatalos eredmények bejövetele el?tt. A külföldi szavazás eredményei még hozhatnak
apró változást, els?sorban kicsit növelni szokták a török-muszlim szavazatok számát, mert a külföldön él?
aktív szavazók átlag kétharmada rájuk szavaz.

kevés ember szavaz, amikor én voltam 13 óra körül, alig 9 % volt az arány (a szavazóhelyiségben tilos
fényképezni, ez a szavazóhelyiségekhez vezet? folyosó) 

_______________________________________________
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Bolgár választás - kiegészítés

by maxval bircaman - hétf?, október 03, 2022

https://bircahang.org/bolgar-valasztas-kiegeszites/

Az el?z? cikkhez kiegészítés. 

Minden úgy lett, ahogy írtam, a sorrend nem változott. Apró korrekciók csak.

Az összesített eredmény szerint 7 párt jutott be:

GERB: 25,3 %
PP: 20,2 %
török-muszlim: 13,8 %
Újjászületés: 10,2 %
BSZP: 9,3 %
DB: 7,4 %
Bolgár Felemelkedés: 4,6 %.

Területi eloszlásban a 31 belföldi választókerületben nyertes:

a PP nyert 2 választókerületben: Szófia-f?város 3 választókerületéb?l 2-ben: északkelet és dél,
a török-muszlim párt 5 választókerületben: Kardzsali, Razgrad, Sumen, Szilisztra, Targoviste,
a GERB nyert a többi 24 választókerületben.

A külföldi szavazatokban természetesen - mint mindig - a török-muszlim párt nyert.

piros - GERB, lila - PP, kék - török-muszlim 
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Bontsunk pezsg?t!

by maxval bircaman - szombat, április 16, 2022

https://bircahang.org/bontsunk-pezsgot/

Bontsunk pezsg?t!

Soros gazda úgy tervezi, megalakítja századik ballibbant pártját.

Természetesen ez egy igazijobboldali, igazikonzervatív, európai párt lesz, mely azonnal meg is újul, nem
várva meg ezzel els? választási bukását.

_______________________________________________
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Boriszov letartóztatása

by maxval bircaman - csütörtök, március 24, 2022

https://bircahang.org/boriszov-letartoztatasa/

Bolgár politikáról ritkán szoktam írni, mert keveseket érdekel.

De most a magyar párhuzam miatt érdekes.

Bojko Boriszov volt bolgár miniszterelnököt (2009-2013, 2014-2017, 2017-2021), a jelenlegi legnagyobb
ellenzéki párt vezérét március 17-én este letartóztatták két közeli munkatársával együtt, a vád: EU-
pénzek szabálytalan felhasználása.

Egyébként sose voltam Boriszov híve, s?t sose szavaztam még rá. 

A magyar ballib közvélemény azonban Boriszovot valamiféle bolgár Orbánnak tekinti, aminek
egyébként kevés alapja van. Boriszov nem euroszkeptikus, nem NATO-szkeptikus, s jó a viszonya az
Európai Néppárttal. Stílusa persze orbáni: a pártjában ? az egyetlen döntéshozó. De egyébként sokkal
mérsékeltebb, mint Orbán: kb. felúton van nyugatpártiságban a magyar ballibek és Orbán között, azaz
nyugati szemmel nem egy ideális nyugatpárti ember, de azért nem is igazi nyugatszkeptikus. Szóval
támogatja ?t a nyugati kereszténydemokrata-liberális jobboldal, számukra ? mégis pozitív személyiség a
magyar, lengyel, szerb vezetéshez képest.

Számomra ? túl nyugatpárti, bár a mostani f? bolgár kormánypárthoz képes messze a kisebb rossz.

Amikor megjelent a hír letartóztatásáról a magyar médiákban - el?ször a HVG-ben -, a liberális
kommentel?k örömünnepet ültek, kb. "lám, ez lesz Orbánnal is", meg "megel?zött minket
jogállamiságban a sötét Balkán".
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Én el?re örvendtem. Olyan abszurd volt az egész letartóztatás, mitha az egész valójában Boriszov PR-
akciója lett volna.

Másnap, március 18-án kiengedték Boriszovot az el?zetes letartóztatásból. S nem csak kiengedték, hanem
vádat se emeltek ellene: az ügyészség elutasította a nyomozóhatóság indítványát mint alaptalant,
bizonyítékok hiányában. Teljesen jogosan, a "bizonyítékok" olyan szint?ek voltak, hogy kb. az "a
szomszéd hallotta, hogy azt mondták" kategória.

Az egy nap azonban elég volt ahhoz, hogy a kormányf?, a pénzügyminiszter, s a belügyminiszter
lejárassák magukat. Ugyanis siettek üdvözölni a "korrupció elleni harcot". Aztán jött a megszégyenülés,
magyarázkodás, sajtókonferencia kés? este.

Megjelent az új hír is a magyar médiákban, megint el?ször a HVG-ben. Búskomorság a
kommentmez?ben.

_______________________________________________
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Brazil választások

by maxval bircaman - hétf?, november 07, 2022

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

Az egy héttel ezel?tti brazil választások kapcsán jól látható: az ottani helyzet értelmezhetetlen mind a
magyar baloldal, mind a magyar jobboldal számára.

Alapvet?en nem csak Brazíliára, de egész Latin-Amerikára igaz: a baloldal nacionalista, míg a
kifejezetten kommunisták is, míg a jobboldal meg jellemz?en az USA talpnyalója.

Plusz Brazíliában van egy sajátos vallási kérdés is: a katolikusok jellemz?en balosok, míg a protestánsok
jobbosok.

Ennek az is a következménye, hogy a baloldal progresszívista ugyan, de mérsékelten.

Mondjuk magyar párhuzammal azt mondanám: a brazil baloldal az kb. olyan, mint az eredeti LMP volt
Magyarországon még Schiffer alatt: azaz hazafias, antikapitalista, mérsékelten progresszívista. A ballib
öröm tehát alaptalan, a brazil baloldal nagyon messze van t?lük.

A brazil jobboldalra nemigen van magyar párhuzam, mert az meg olyan mint a Fidesz és a ballibek
sajátos keveréke: ötvözi a Fidesz antiprogresszívizmusát és nacionalizmusát a ballibek ultraliberális és
globalista gazdaságpolitikájával.

Azt hiszem világos miért nem voltam soha Bolsonaro-drukker.
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Brüsszelita idióták dalolása

by maxval bircaman - hétf?, október 24, 2022

https://bircahang.org/brusszelita-idiotak-dalolasa/

A Bella Ciao eredetileg egy olasz népdal. Eredetileg nem is kommunista dal. Azonban mai verziója a II.
vh. alatti kommunista partizánokhoz kapcsolódik.

Kérdés: a mai európai álbaloldaliak a Szocinternben meg a PES-ben vajon partizánok vagy
kommunisták? A válasz: se nem partizánok, se nem kommunisták, hanem egyszer?en csak ostoba libbant
véglények, a globális nagyt?ke, a homoklobbi, a gyerekkúrás, s a családrombolás lelkes kiszolgálói.

http://www.youtube.com/watch?v=AGbt_7TIpN8&t=201m18s 
201:18-tól 

A magyar szocik tehát nem kivételes barmok, hanem européer majmok. Lásd amikor az MSZP 
milliárdosai Internacionálét énekeltek. Vagy amikor Che Guevarát zászlóra emelve éljenezték
Gyurcsányt az ifjú szocik.

https://www.youtube.com/watch?v=3u_Ujht6U4I 

Nincs nagyobb marhaság, mint a gusztustalan hiteltelenség.

Inkább a Bella Ciao kutyaverzióját ajánlom, az bevallottan vicc:

https://www.youtube.com/watch?v=XNhBmYjkkKE 
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Bucsa az új Oszkár

by maxval bircaman - kedd, április 12, 2022

https://bircahang.org/bucsa-az-uj-oszkar/

Idén Bucsában lesz az Oszkár-díjátadás. Logikus, hiszen ott gy?lt össze a liberális filmipar apraja és
nagyja.

Persze ukrán szemszögb?l érthet? mindez a kamuzás, hiszen az egyetlen front, ahol az ukrán er?k
nyerésre állnak az a médiafront. Így nyilván ezt kell nyomniuk, ráadásul maga az elnök is színész, azaz
szakmabeli.

Azt hiszem, ezentúl hetente lesz 2-3 új Bucsa. Hiszen a szakma alapszabálya: a sikeres el?adáshoz
kellenek új részek.

Zelenszkij Hamletet ad el? 

_______________________________________________
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Bukik a kormány

by maxval bircaman - szombat, június 18, 2022

https://bircahang.org/bukik-a-kormany/

Mármint a bolgár.

Mágpedig a jöv? héten várható ez, 22-én.

Már mondtam, a bolgár alkotmányos rendnek van 3 sajátossága, mely er?síti az instabilitást, ezek
mindegyike Magyarországon hiányzik:

Bármikor megbuktatható a kormány, nem szükséges a helyére újat javasolni. Magyarországon a
kett? össze van kapcsolva, azaz nem lehet új kormány megválasztása nélkül megbuktatni a
meglév? kormányt. Ezért Bulgáriában gyakori a kormánybuktatás, csak meg kell szervezni a
többséget ellene, de ennek a többségnek semmi másban nem kell egyetértnie. Magyarországon
meg pont emiatt sose volt kormánybuktatás 1990 óta, azaz formailag volt egy - 2009-ben -, de ez
is csak jogilag volt az, akkor valójában a kormánytöbbség leváltotta saját kormányf?jét, majd
másikat választott, s ehhez a legkényelmesebb eszköz a formailag kormánybuktatás eszköze volt.
Amikor Magyarországon egy kormány megbukik bármilyen okból, az hivatalban marad a
következ? kormány létrejöttéig, míg Bulgáriában ilyen csak akkor van, ha a kormány kitölti teljes
mandátumát. Minden más esetben ilyenkor a köztársasági elnök kinevez ügyviv? kormányt, ez az
intézmény Magyarországon egyáltalán nem létezik. A bolgár szabályozás következménye viszont
az: a kormányt buktató er?k számára nem probléma mi lesz siker esetében, hiszen ügyviv?
kormány lesz,
a választási rendszer arányos, azaz a nyertes szinte sose kap er?s többséget a parlamentben.

A 240-tagú bolgár parlamentben jelenleg 7 párt van:

kormánykoalíció: 134 mandátum:
PP, a f? kormánypárt: 67 mandátum - saját meghatározásuk szerint ?k a "korrupcióellenes"
harc vezet?i, liberálisok, er?sen nyugatpárttiak, magyar párhuzam mondjuk a kései MDF
lehet,
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BSZP, a szocialisták: 26 mandátum - alapvet?en szocdemek, balrább vannak a magyar
MSZP-t?l, s társadalmilag konzervatívok, magyar párhuzam: mintha a Párbeszéd lenne, de
gender, család, homoszex ügyekben a Fidesz vonalát vinné, vallásilag meg egyenesen
KDNP-s szövegeket adnának el?,
ITN, a "csalgapárt": 25 mandátum - híres bolgár csalga-zenész pártja, ?k is
"korrupcióellenesek, enyhe nyugatszkepticizmussal, enyhe nacionalizmussal, magyar
párhuzam itt nem hozható fel,
DB, egy jobbközép szövetség: 16 mandátum - tipikusan nyugati liberális-konzervatívok,
magyar párhuzam ismét az MDF lehetne, annak kései szakaszában;

ellenzék: 106 mandátum:
GERB, a volt kormánypárt, jobbközép: 59 mandátum - ?k az ENP tagjai, de a nyugati
pártokhoz képest sajátosabbak, mondjuk azt mondanám, valahol félúton vannak a CDU és
a Fidesz között,
a török-muszlim párt: 34 mandátum - hivatalosan liberálisok, de ennek sok jelet?sége
nincs,
Vazrazsdane (=Újjászületés), nacionalisták, oroszpártiak és vírustagadók: 13 mandátum -
magyar párhuzam valahol a Fidesz és a Mi Hazánk között.

Az egész kormánykoalíció tavaly decemberben alakult meg, rendkívül nehezen: pl. a BSZP és a DB
egymás hagyományos ellenségei, már történelmi okokból is. Aztán teljesen váratlanul elkezdtek
összedolgozni, a vitás kérdéseket egyszer?en félretették, hogy azokkal most nem foglalkoznak inkább a
"nagy cél" érdekében. 

A kormánykoalíció kinyilvánított f? célja a "korrupciós GERB-modell" eltakarítása. Ennek a nevében
jöttek össze. 

Idén tavasszal kiderült: a PP, a BSZP, s a DB képesek együttm?ködni. Még az ukrán kérdést is sikerült
megoldani: a BSZP enyhén oroszpárti, emiatt ellenzett minden fegyveres segítséget Ukrajan részére, ezt
lenyelte a 2 másik párt, mely ukránpárti álláspontot foglalt el a kérdésben.

Az igazi konfliktus éppenhogy a két "korrupcióellenes" harcos között alakult ki, a PP és az ITN közt
számtalan személyes probléma alakult ki. A csúcspont: nem sikerült új elnököt választani a Bolgár
Nemzeti Bank élére, mert a 2 er? más jelöltet támogatott.

Most júniusban eljött immár a végleges szakítás. A két fél egymást vádolja korrupcióval. Az ITN vádja
még a PP ellen, hogy el akarja árulni a bolgár nemzeti ügyet az Észak-Macedónia feletti vét? kérdésében.
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A kormány tehát 109 képvisel?vel maradt. Most az zajlik, hogy igyekeznek az ITN-t?l képvisel?ket
"venni". Eddig sikerült 6 képvisel?t átcsábítani. Ha sikerül még 6-ot, akkor a jöv? szerdai szavazáson a
kormány marad. Ha nem, akkor buykik, s szeptember-október tájékán ismét választás lesz. A 
valószín?bb a bukás.

S ha nem buknának, az is a kormány ellehetlenedését hozná, hiszen ez a képvisel?vásárlás nem igazán
egyeztethet? üssze a korrupcióellenes jelszavakkal.

A jöv? szerdai szavazást a GERB kezdeményezte, miután észlelték mi a helyzet. Mind a törökök, mind a
Vazrazsdane, mind az ITN támogatják a kormány bukását.

A legnagyobb nyertes természetesen a GERB, hiszen most sikerült bizonyítaniuk amit hosszú ideje
állítanak: nélkülük nincs stabil kormányzás. Közben az eltelt id? alatt a kormányzat képtelen volt
bármilyen korrupciót rábizonyítani a GERB-re.

Bár a párhuzam nem teljes, de kb. mintha a magyar ellenzék megnyerte volna az április választásokat,
majd alig pár hónap alatt úgy összevesztek volna egymással, ráadásul nem is politikai ügyekben, hogy
végül megbuktatták volna saját magukat.

_______________________________________________
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Buksisimogatás az Egyház feladata?

by maxval bircaman - szombat, július 23, 2022

https://bircahang.org/bukisimogatas-az-egyhaz-feladata/

A k?kemény szovjet ateista harcot már nem vették át a szatelitállamok a II. vh. után. Immár nem a vallás
gyors megsemmisítése lett a cél, hanem csak ellehetetlenítése.

Ennek egyik módszere volt a lenéz?, paternalisztikus módszer. Kb. "hadd hókuszpókuszoljanak, majd
lassan elhalnak". 

A kommunista kép a templomról kb. az volt, hogy id?s pap hadovál marhaságokat, közben furcsa
mozdulatokat végez, s ezt nézi tucatnyi, otthonkába öltözött özvegy id?s néni szájtátva. S sajnos nem is
volt messze ez a valóságtól, tényleg az egyedül maradt id?s nénik voltak a legnagyobb templombajáró
csoport.

A liberális ateizmus csavart egy kicsit ezen a képen, de a lényeg azonos maradt. Az egyház továbbra se
"pofázzon" bele a közéletbe, s?t az emberek magánéletébe se, ne legyen véleménye semmir?l, mert "az
állam el van választva az egyháztól", viszont simogassa reggelt?l estig rákos kisgyerekek buksiját, na jó,
néha oszthat ételt is! S aki ezt nem fogadja, az onnantól nem igazi keresztény!

A friss ÉS-ben ezt nyíltan is kimondja Perinta: "A szeretet nem egy elvont gondolat. De arról filozofálni,
hogy Sz?z Mária sz?zen fogant-e, vagy van-e feltámadás – nagyon kényelmes, azzal nem kell csinálni
semmit, gondolkodom róla, esetleg írok valamit róla. De a szeretet cselekedeteket követel. Nem
maradhatok passzív például akkor, amikor Magyarországon az alkotmányt úgy módosítják, hogy a
transzszexuális emberek jogait elveszik, mert tudom, hogy ?k is az Isten képmására vannak teremtve,
akárcsak én. Fel kell szólalnom mellettük, és ez már munka." - értsd: a hitigazságok lényegtelenek, ami
egyedül fontos az a küzdelem nem keresztény értékekért. Miért? Mert "szeretet".

Maga a perintista egyházkép is teljesen abszurd. Ez nem katolicizmus, hanem egyfajta radikális
protestantizmus. Idézet: "Az nem biztos, hogy egyházat akart [Jézus], de az biztos, hogy
vándorprédikátorként Jézus-követ?k testvéri mozgalmáról álmodott. Ahol mindenki egyenl?, pontosan
azért, mert az Isten képmására van teremtve. Az már a történelem hordaléka, hogy az egyházak teljesen
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más irányba vitték el ezt az elképzelést. De amíg üldözték, vagyis 300 éven át, ameddig nem vált
államvallássá, addig sok jele megvolt ennek a forradalmi egyenl?ségnek. Konstantin császár alatt viszont
teljesen a politika nyomása alá kerül, és az oltár és a trón szövetsége a mai napig tart." Ez már olyan 
Dan Brown magasságú "teológia".

A denbraunista vallás alapjai pedig ezek:

volt ez a Jézus nev? kissé málé, de rendes alak, aki csupa jót akart,
Jézus végülis amolyan hippi volt, nem tanított semmit, csak szeretetet, tulajdonképpen csak azt
hirdette, mindenki napozzon a parton, éljen ahogy akar és fogadja el, hogy mások így tesznek,
de a sok I. századi buta, fogatlan, mucsai zsidó nem értette meg ?t,
különösen ez a Pál nev? diktátor írta át tanításait, a pálizmus immár azt hirdette: tilos napozni a
parton, mindenki éljen pöspöke utasításai szerint, s gy?lölje azt, aki nem így tesz,
aztán a dolgok egyre rosszabbra fordultak: jöttek a szadista pedofil római pápák, s átírták a
Bibliát,
végül a munkát befejezte Konstantin, aki a Bibliát betiltotta, új Bibliát szerkesztett, de még annak
olvasását is betiltotta az egyszer? népnek,
halvány reménysugár a nagy sötétségben, hogy id?r?l id?re megjelennek mindentudó emberek -
pl. Beer, Iványi, s persze a legnagyobbak legnagyobbika: Perinta -, akik igyekeznek világosságot
önteni a sötét mucsai fejekbe, elmagyarázva az igazi, parton napozós és ott mindenkit elfogadó
eredeti szeretet-Jézust!
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Bulgária mint földrajz

by maxval bircaman - hétf?, február 14, 2022

https://bircahang.org/bulgaria-mint-foldrajz/

Amikor magyarok jönnek Szófiába, rendszeresen megdöbbennek, hogy telefonjuk több száz méter
magasságot mutat. Szófia központja kb. Budapest legmagasabb pontja - a János hegy - magasságán
fekszik. Ahol most ezt írom - s Szófia egy alacsonyabb pontján vagyok -, a tengszerszint feletti magasság 
562 méter. 

Télen jön a következ? meglepetés, hiába van Szófia 5 szélességi fokkal délebbre Budapestnél, télen a
h?mérséklet rendszerint pár fokkal hidegebb.

Bár abszolút nem látszik, Szófia egy hegyvidéki város. Azért nem látszik, mert a város egy hegyek által
körbevett medencében van. Viszont ez egy hegyvidéki medence, nem egy tengerszint közeli síkság, ami
Budapestre - legalábbis annak keleti részére - jellemz?. (De a nyugatira is: elég elindulni Budapestt?l
Zsámbék felé, az út a János-hegy környékét?l meredeken lefelé vezet. Elég csak csúcsforgalomban
ellátogatni Budakeszire, látványos a f?városba bemenni akaró autók tömege a meredeken felfelé ível?
f?úton.)

A mai Bulgária 5 nagyon eltér? régióra oszlik földrajzi értelemben:

Tengermellék,
Észak-Bulgária (Dunai-síkság),
Balkáni régió,
Dél-bolgár hegyvidék (Oszogovo-Rila-Pirin-Rodope vidék),
Átmeneti régió (Kraiste, Észak-Trákia, Tundzsa-vidék).

igyekeztem bejelölni a régióhatárokat 

A legegyszer?bb eset a Tengermellék, ez a tengerpart vidéke, átlagosan 20 km távolságra a tengerparttól
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(északon keskenyebb, délen szélesebb). Az Emine-fok választja a régiót 2 részre, ennek turisztikai
szempontbül is van jelent?sége: az északi tengerpart drágább, mint a déli. Az Emine-fok Várna és
Burgasz között kb. félúton van.

az Emine-fok (Google) 

Itt természetesen er?s a tenger hatása, több a csapadék, s az átlagh?mérséklethez képest mérsékeltebb,
télen nincs olyan hideg és nyáron nincs olyan meleg.

Bulgária lakosságának kb. 15 %-a itt él. Ez a régió etnikailag 90+ %-ban bolgár, vallásilag ortodox. Itt
van Bulgária 3. és 4. legnagyobb városa, Várna és Burgasz.

A Dunai-síkság az, mely legjobban hasonlít a Budapest környéki tájra. Északi határa a Duna, nyugati
határa Szerbia, keleti határa az északi Tengermellék keleti határa. Déli határa pedig az El?-Balkán
hegység, mely a f? Balkán-helységgel párhuzamosan futó, 30-40 km-rel északabbra lév? hegyvonulat.

A Duna-síkság a legkeskenyebb nyugaton, a legszélesebb keleten.

Itt van Bulgária 5., 7., 9. és 10. legnagyobb városa, Rusze, Pleven, Dobrics, Sumen. 

Nyugaton és a középs? részén a lakosság 90+ %-ban bolgár, keleten jelent?s török kisebbség van. S?t,
Razgrad megyében több a török, mint a bolgár. A vallási helyzet ugyanez: a bulgáriai törökök 98 %-a
szunnita muszlim. A bolgárok szinte mindenhol 100 % körüli arányban ortodoxok itt, de van pár Duna-
menti település, ahol az átlagosnál nagyobb katolikus kisebbség van, de ez is 10 % alatti arányt jelent.

Személyesen ez a régió érint a legjobban. Mind apai nagyanyám, mind apai nagyapám innen származik,
mindketten a Duna-síkság déli, középs? részér?l származnak, nem messze - északkeletre - a mai Veliko
Tarnovo várostól. Nem véletlen, hogy a magyarországi bolgár kertészek 80+ %-a ide valósi, egyszer?en
az ittani viszonyok hasonlítanak a legjobban a magyar mez?gazdasági, éghajlati viszonyokra.
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A  a központi, északi határa az El?-Balkán, közepe maga a Balkán-hegység (melyet Bulgáriában nem
szokás Balkánnak nevezni, hanem Öreg hegynek (Sztara planina)), déli határa pedig a Balkán-hegységgel
délre párhuzamosan futó Szrednogorie-hegylánc (a szó jelentése magyarul: Középs? hegység). 

Ebben a régióban több hegyvidéki medence is van: összesen 11 darab, az ország lakosságának harmada
az egyikben lakik, ez a Szófiai-medence.

Etnikailag ez bolgár térség, csak a keleti részen vannak törökök.

Itt van Bulgária 1., 6. és 8. legnagyobb városa: Szófia, Sztara Zagora, Szliven.

Az éghajlat alacsony-hegyvidéki és hegyvidéki.

A -hegységek. Az ország délnyugati csücske is ide tartozik, ez síkvidék, s ez az egyetlen mediterrán
éghajlatú része a mai Bulgáriának. Itt van a Balkán-félsziget legmagasabb hegycsúcsa is, a Muszala, mely
a Rilában fekszik, s egyébként a görögországi Olimposz folytatása - csak a Muszala 8 méterrel 
magasabb az Olimposznál.

A Muszala neve egy id?ben komoly vitákat keltett, mert mai neve a török id?kb?l ered, ez a név arab,
jelentése "imahely". 1949-ben a bolgár kommunista hatalom átnevezte, akkor Sztálin-csúcs lett a neve, de
1962-ben ez vissza lett csinálva.

A térség nyugati része etnikailag bolgár, középs? része keverten bolgár ortodox és bolgár muszlim, keleti
része pedig török. Bulgária egyetlen megyéje, ahol 50 % feletti török lakosság van - Kardzsali - itt
található.

Az  Bulgária második legnépesebb régiója, itt van az ország második legnagyobb városa - Plovdiv - is.
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Etnikailag 90+ %-ban bolgár. Érdekesség: itt van Bulgária egyetlen katolikus többség? járása:
Rakovszki.

Itt az éghajlat mérsékeltebb természetesen.

Bulgária legnagyobb földrajzi problémája a vízhiány. A Duna-menti térségen kívül nincsenek nagy
folyók. Az átlagos bolgár folyó kb. a magyar Sió vagy Hernád kategóriája.

a Jantra folyó apai nagyapám szül?faluja határában (saját kép) - forrása a Balkán-hgys., torkolata a Duna 

_______________________________________________
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Bulgária és az euró

by maxval bircaman - csütörtök, szeptember 29, 2022

https://bircahang.org/bulgaria-es-az-euro-2/

Jöv?re Horvátország bevezeti az eurót, míg Bulgária nem. Mi az oka ennek?

A közhiedelem ellenére ugyanis az euró bevezetése kötelez? minden EU-tagállamban, egyedüli kivétel
Dánia, mely mentességet kapott a legutóbbi EU-alapszerz?dés elfogadásakor.

Viszont ez a kötelez?ség virtuális, nincs dátuma, azaz a végtelenségig lehet húzni a belépést, lásd
Svédország ezt csinálja hosszú évek óta: egyszer?en sose adja be a csatlakozási kérelmet, pedig régesrég
teljesítette a belépési követelményeket.

Jelenleg a helyzet tehát az, hogy 19 tagállamban euró van, s 8-ban nincs.

Ha egészen pontosak akarunk lenni, meg kell jegyezni:

történelmi jog alapján 4 nem EU-tag miniállam is eurózóna-tag,
az EU-tagállamok küls? és távoli területein nem kötelez? az euró bevezetése, ezzel jelenleg él
Franciaország részben és Hollandia teljesen: a francia óceániai külterületeken és az összes holland
külterületen nem az euró a hivatalos pénznem,
s vannak országok melyek eurót használnak az eurózónával való megállapodás nélkül: Koszovó és
Montenegró.

Ha abszolút pontosak akarunk lenni, van egy brit terület is, ahol az euró a hivatalos pénznem. Ez is
történelmi jog alapján, de valójában inkább praktikus szempontból, ez Akrotiri-Dekelia terület, ami de
facto két brit katonai támaszpont Cipruson, ahol a britek nem is tartanak fent polgári közigazgatást, azaz a
pénzben is Ciprushoz alkalmazkodnak.
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Amikor Ciprus független ország lett, a volt brit gyarmattartó két kis területet megtartott magának, ezek
jogilag máig nem Ciprus részei, de a gyakorlatban igen: így intézték el a britek, hogy a két támaszpontjuk
örökre az övék maradjon, s ne kelljen róluk egyeztetni a ciprusi hatóságokkal. Így pl. Líbia bombázásakor
a NATO használta a két ciprusi bázist, s ehhez nem kellett beleegyezés a ciprusi kormánytól, mely
egyébként ellenezte a bevatkozást.

S persze van kb. 10 ország, ahol saját pénznem van, de az árfolyam az euróhoz rögzítve van. Európában
ilyen: Bosznia, Bulgária, s tavaly óta Horvátország.

Ami kiderült: minden szöveg csak kamu, valójában politikai döntés az eurózóna-tagság kérdése.

Bulgária és Horvátország egyszerre jelezték az eurózónába való belépés igényét, mégis jöv?re csak
Horvátország léphet be, Bulgária nem.

Miközben a hivatalos feltételek teljesítésében Bulgária még kicsit jobban is áll, mint Horvátország!

A hivatalos magyarázat: a bolgár infláció túl magas, nem teljesülnek a belépés feltételei. Ami igaz is,
mert 2 % a maximálisan megengedhet? éves infláció. Mindkét ország a covidra hivatakozva kért
mentességet e követelmény alól, de ezt az EKB csak Horvátországnak adta meg. Ami vicces.

Valójában tehát az ok politikai. Nyilván a pontos ok nem ismerhet?. Ami sejthet?: a döntés idejében
éppen omladozott a nyugatbarát bolgár kormányzat, továbbá Magyarország mellett Bulgária volt az
egyetlen NATO-tagállam, mely megtagadta a fegyveres segélyt Ukrajnának.

Egyébként a bolgár átlagember szemszögéb?l teljesen mindegy, hogy mi a pénznem, a bolgár leva
rögzítve van az euróhoz 1997 óta, nemrég volt a 25. évfordulója az árfolyamrögzítésnek.

Azóta az árfolyam csak technikai okokból változott. Az eredeti rögzítés 1 német márka = 1000 régi
bolgár leva volt, ez lett aztán el?bb 1 márka = 1 új leva, majd a német márka megsz?nésekor 1 euró =
1,95 leva.

                            497 / 1.347



BircaHang - 01-01-2023
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

A bolgár átlagember 1:2 arányt számol egyébként, az egyszer?ség kedvéért. Ha mondjuk a magyar turista
leszáll repül?vel Burgaszban, s mondjuk el akar jutni taxival Szozopolba, akkor a taxis azt mondja neki,
hogy "óra bekapcsolása nélkül 60 leva vagy 30 euró".

A bolgár politika a kérdésben alig megosztott, egyetlen komoly párt van, mely ellenzi az eurót, ez egy
10-15 % közti népszer?ség? nacionalista, EU- és NATO-szkeptikus, oroszbarát, covid-tagadó párt,
nagyjából magyar szemmel kb. Mi Hazánk. A többi párt két részre oszlik: az azonnali bevezetést akarók,
s a megfontolt de gyors bevezetést akarók.

_______________________________________________
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Bulvárnézés

by maxval bircaman - szombat, október 29, 2022

https://bircahang.org/bulvarnezes/

Mivel azt mondta a szemorvos, pihentessen az új szememet, pár napig a korábbihoz képest sokkal
kevesebbet olvastam és néztem számítógépet. Mi marad ilyenkor? Hát a tévénézés, az közepes távolság,
kevésbé fárasztó.

A bolgár tévézés azonos a magyarral. Talán csak az egyetlen sajátosság, hogy itt léteznek párttévék is,
ezek jellemz?en kis nézettség? csatornák. Ill. még egy sajátosság: itt az állami csatornák nézettsége
sokkal nagyobb, mint Magyarországon. Ezeket eltekintve a helyzet azonos: van pár közéleti csatorna, de
a legnagyobb csatornák a bulvártartalmúak, a magyar RTL és TV2 modellje alapján. Azaz folyamatosan
közepesen régi akciófilmek, sóm?sorok, bulváros beszélgetések, vetélked?k, stb.

Szóval most néztem pár napig ilyeneket. A legnézettebb bolgár csatornát figyeltem els?sorban, ez a btv
nev?, ami az amerikai CME tulajdona (alapította Ronald Lauder, a neves kozmetikai milliárdosn? fia és
Mark Palmer, volt amerikai nagykövet Budapesten). A CME Magyarországról ki lett rúgva még
1997-ben, ez figyelemreméltó sztori volt annak idején, lényege, hogy Horn és Orbán megállapodtak az
SZDSZ háta mögött, így az RTL és a TV2 kapott frekvenviaengedélyt, a SZDSZ-közeli TV3 meg nem,
pedig - mint kés?bb kiderült - ?k jobb ajánlatot tettek az RTL-nél. Ez akkor közös érdek volt az MSZP és
a Fidesz számára, egyrészt az MSZP nem akart még egy hatalmas nézettség? fórumot ajándékozni
kényszer? koalíciós partnerének, az SZDSZ-nek, másrészt a Fidesznek akkor már az MSZP volt a kisebb
rossz az SZDSZ-hez képest. Szóval a TV3 maradt kisnézettség? kábelcsatorna, majd meg is sz?nt pár
évvel kés?bb.

A politikai m?sorok persze agymosóak, talán kevésbé kicsit, mint Magyarországon, de legalább olyan
rosszak. Talán csak az jobb, hogy a bolgár médiahelyzet sose volt olyan kiegyensúlyozatlan, mint
Magyarországon 1990-2010 között, így valamivel plurálisabb a hangvétel. De hátul ugyanúgy megy a
kritikátlan euroatlantista-progresszív halandzsa, csak finomabban.

Miért lett plurálisabb a bolgár médiaközeg? A f? ok - bármennyire is meglep? - a kommunisták! A
bolgár komcsik ugyanis megreformálásuk után is sokáig ellenségei maradtak a hivatalos euroatlantista
vonalnak, majd pedig amikor ezt végül elfogadták, mindig maradt bennük valami tartózkodás, szkepszis.
Ellentétben magyar elvtársaikkal, akik szinte azonnal a nyugat lelkes hívei lettek, a bolgárok más utat
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választottak. S mivel az ex-komcsik hatása Bulgáriában is nyomasztó maradt a kommunizmus után, ez a
hatás segítette a pluralizmust: olyan eszmék, melyek Magyarországon csak 2010 után lettek
"szalonképesek", Bulgáriában mindig léteztek a médiatérben.

De a politikai adás kevés, minden a szórakozás. Én mondjuk nem szórakoztam, inkább röhögtem a 
szánalomtól. Eddig ugyanis ezen a csatornán szinte csak a LÖIM bolgár adását néztem, most meg
hirtelen mindent.

Amit?l er?sen viszketni kezdtem, az a reality só típusú zenei vetélked?k. A legnépszer?bb jelenleg a The
Voice bolgár verziója, ez korábban a magyar TV2-n is ment Magyarország hangja néven. Nos, itt máig
megy, s abszolút a legnézettebb. 

A menet: válogatások hosszú menete a versenyz?kb?l ki jobb énekes. 

Önmagában semmi baj, de az egész nevetségességig víve. Íme a 8 röhejes elem:

a zs?ritagok úgy viselkednek mintha be lennének drogozva, indokolatlanul felugrálnak, táncolnak,
plusz a zs?ritag n?k kb. cirkuszi bohócnak vannak öltözve, úgy is mozognak, gesztikulálnak
(hangsúlyozom, bohócöltözet, nem extravagáns stílus, én imádom az extravagáns n?ket),
minden versenyz?r?l kiderül, hogy hatalmas egyéniség, kivételes tehetség, s világhír? szint?
el?adó,
a m?sorvezetés mindent eltúloz, minden "fantasztikus", a "közönség tombol", akkor is amikor
egyébként mindenki nyugodtan ül a helyén diszkréten tapsolva,
mindenki ismer minden dalt, a tök ismeretleneket is, olyan szinten, hogy tökéletesen ismerik a
szövegüket is,
a meghívott díszvendégek "fenomenálisak", "megismételhetetlenek", "nagybet?s m?vészek", kb.
mint Szent Árpi Bácsi a magyar ballib mondavilágban,
a normális viselkedés? versenyz? hátrányban van a problémással szemben, láthatóan sokkal
fontosabb a reklámérték a zenetudásnál,
amikor kirúgnak egy versenyz?t, az mindig "nehéz döntés", "hatalmas veszteség".

Azt hiszem, Puzsér népszer?ségének nagy titka, hogy annak idején - celeb karrierje kezdetén -
direkt nem tartotta be ezeket a szabályokat.
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S persze zeneileg abszurd az egész. Bár nem vagyok a modern zene híve, meg zenész se vagyok, énekelni
nem tudok, de azért elemi hallásom van, képes vagyok megállapítani ki csinál valamit jól és ki nem, s
bizony sokszor a rosszul énekl? ember jut tovább. Egyszer?en teljesen világos, hogy marketing
szempontok alapján van megállapítva kinek kell tovább jutnia.

_______________________________________________
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Butuska

by maxval bircaman - kedd, október 11, 2022

https://bircahang.org/butuska/

A gyerekkúrástudományok gráci docense, Messisásné Szent Perinta tulajdonképpen csak figyelemre éhes
túlkoros kamaszlány.

https://www.youtube.com/watch?v=JwVLt7I8D0s 

Itt szépen elmondja, hogy alig van keresztény követ?je. ? ugyanis az a "keresztény", aki az ateistáknak
tetszik. Azaz nem keresztény.

Az elemi csapdákat se kerüli el, annyira lelkes, hogy akadt 40-50 hallgatója. Azt mondja, még nem lépett
ki a katolikus egyházból, mert annak van nem-magyarországi, progresszív-ferencista része is. Nos,
katolikus szemmel ez kétszeres abszurdum:

az egyháztagság ugyanis sose a földi egyházra vonatkozik, hanem az égire, abból meg miért lépne
ki egy katolikus,
eleve nem létezik a katolikus dogmatika szerint kilépés, a keresztség sose vonható ugyanis vissza.

Ezt nem tanítják a Gráci Ateista Elmegyógyintézetben, ahol Perinta posztapokaliptikus kutató? (Kutatja
Petagónia Szivárványos Ferkó római ellenpápa számára a keresztényellenes uszítás leghatásosabb
módszereit.)

_______________________________________________
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Bánat a tárgyak után

by maxval bircaman - péntek, április 08, 2022

https://bircahang.org/banat-a-targyak-utan/

A csinált tárgyak azért fontosak, mert magukban foglalják az emberi készít?ik életerejének egy részét, az
pedig Istent?l van, ezért minden készített tárgyban van isteni szikra is.

Ezért a tárgyak nem rendeltetésszer? használata egyben Isten káromlása is. 

Ezt egészen gyerekkoromban is megértettem már, persze csak ösztönösen. 

Amikor 2 éve elromlott a koreai márkájú, de Törökországban gyártott h?t?szekrényem, különösen
megéreztem ezt, pedig végülis nem történt tragédia: senki se rontotta el a szerkezetet, s az több ideig volt
használatban, mint a garanciális id? duplája, azaz túlélte azt az id?szakot, amire tervezték: emberi
mértékre lefordítva kb. 110 évesen halt meg. 

Dehát a 110 éves korában meghalt rokonunkra se azt mondjuk "ideje volt meghalnia", hanem gyászoljuk.

Végülis azzal sikerült a dolgokat valahogy rendbe hozni, hogy amikor megrendeltem a neten - én mindent
a neten csinálok - az új h?t?t, ott azt láttam: igény esetében elszállítják a felesleges háztartási gépeket
ingyenesen újrahasznosítás céljából. Azaz a régi eszközök részben tovább élnek. Ami mégiscsak a
normalitás bizonyos fokú helyreállítása.

_______________________________________________
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Bátor ukrán

by maxval bircaman - hétf?, július 18, 2022

https://bircahang.org/bator-ukran/

Andrej (Andrij) Baumejszter neves ukrán katolikus teológus, filozófus, videóblogger legutóbbi
megszólalása rendkívüli bátorságról tanúskodik.

Baumejszter képes volt azt mondani, hogy a mai ukrajnai oroszellenes kulturális hadjárat teljesen 
ugyanaz, mint a nyugati progresszívista cancel culture.

Baumejszter egyébként az orosz-ukrán viszályban teljes mértékben az ukrán oldalt támogatja. Azaz itt
nem valamiféle oroszbarát szimpatizánsról van szó.

Ami pedig az általános orosz-ukrán kulturális narratívát illeti, Baumejszter egyik f? értelmezést
se követi, 

se az ukránt: hogy az ukrán nép civilizált európai nemzet, míg az orosz meg félvad mongol-tatár
ázsiai jöttment agresszív banda,
se az oroszt: hogy van valamiféle különleges orosz út, melynek feladata megmenteni a vesztébe
rohanó, elfajzott Európát, s általában a világot;

? egy harmadik álláspont hirdet, mely szerint:

mind az orosz, mind az ukrán európai, nyugati nép, s a megoldás, hogy mindkét oldal
"széls?ségesei" felhagyjanak nézeteikkel, majd egész Európa visszatérjen keresztény gyökereihez,
benne mind az oroszokkal, mind az ukránokkal.

Baumejsztert egyébként évek óta ismerem, jóval az orosz-ukrán háború el?ttr?l. Annak idején úgy
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jutottam el hozzá, hogy közepkori filozófiatörténeti el?adássorozata nagyon tetszett, aminek hatására
elkezdtem követni egyéb tevékenységét is.

Természetesen se vallásilag, se politikailag nem értek egyet vele. Baumejszter kb. olyan, mint egy mai
mérsékelt fideszes, aki máig abban hisz, hogy létezik egyfajta megbújó keresztény nyugat, melyet most
elnyom ugyan egy agresszív, ateista, baloldali, progresszívista eszme, de ez csak küls? er? az
európaisághoz képest, s Európa rendelkezik a megfelel? képességekkel, hogy ezt a küls? er?t levesse
magáról. Én mindebben Alekszandr Duginnal értek egyet, Baumejszter legnagyobb orosz ellentétjéval.

De mint mondtam sokszor, itt a nem egyetértés nem számít, a bátorsága mindenképpen értékelend?,
ráadásul most egy olyan kérdésben, amiben történetesen még egyet is értek vele.

Baumejszter nevének oka: ?sei a XVIII. században Oroszországba betelepedett németek. Csak azért
mondom, mert id?nként le szokták ?t zsidózni, miközben nem az. Most ez biztosan be is fog ismét
következni ukrán nacionalista körök részér?l.

Remélem nem esik baja. Mert azért lássuk be: ilyen szöveget elmondani manapság Kijevben élve nem
egy életbiztosítás.

https://www.youtube.com/watch?v=T0KYUy2x4gM 
már a címe is provokatív: "A rasszista Kant és az imperialista Bulgakov - nosztalgia a józan észért" 

_______________________________________________
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Bér nélkül dolgozni?

by maxval bircaman - csütörtök, november 10, 2022

https://bircahang.org/ber-nelkul-dolgozni/

Az anarchista széls?bal jellemz?en a kommunista széls?balnál is hülyébb. A kommunisták legalább
látják a valóságot, amib?l persze téves következtetéseket vonnak le, de ez mégiscsak több az
anarchizmusnál, melynek már a valóságlátással is baja van.

Hiszen a kommunizmus - s ez történetéb?l jól látható - már kezdetben az elméletben, majd kés?bb is a
gyakorlati megvalósítás során felismerte: önkéntesség kizárva, csak totális er?szak útján lehetséges az
eszme sikere. Ezért marhaság a reformkommunizmus, mely elítéli Sztálint - miközben valójában 
éppen Sztálin volt a h? marxista, nem a reformerek.

Ahogy a liberalizmus is: nem hisz semmilyen önkéntességben, de most nem ez a témám.

Szóval abszurd cikk a Mércében.

Annak idején sokat vitáztam a ma már halott ZeitGeist Mozgalom pár aktivistájával. ?k amolyan ateo-
techno-anarcho-kommunizmusban hittek. S bár akkor részben még liberális érveket is felhoztam,
melyekben ma már nem hiszek, akkori f? megállapításaimat ma is igazaknak tekintem.

Aki nem emlékszik, a ZeitGeist Mozgalom 2007-ben indult Amerikában, egy ostoba, hibákkal teli, de
rendkívül hatásosan megcsinált filmmel - mely milliókat megmozgatott, leginkább olyanokat, akik nem
rendelkeztek semmilyen ismeretekkel a témában. A ZG Mozgalom Magyarországon is megjelent, a
csúcsponton talán 10 ezer körüli hívük volt, aztán az egész persze megsz?nt rendkívül gyorsan (már a
magyar honlap se létezik évek óta), szinte azonnal miután páran kipróbáltak néhány ötletet a gyakorlatban
is.

A probléma amit senki se tud megoldani: na és mi lesz az olyan munkákkal, melyeket senki se akar
megcsinálni önként? Hiszen olyan ember mindig akad, aki szeretne csillagász, orvos, színész, író,
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mérnök, stb. lenni, de kukás, takarító, csatornatisztító, kólcenteres, épít?ipari segédmunkás, stb.
hobbija senki épesz? embernek nincs. De még a kedvelt munkák között is akadnak részfeladatok,
melyeket senki se akar önként megcsinálni. Mondjuk nem biztos, hogy a filozófus önként értékelni
akarná 200 diák jellemz?en hülyeséggel teli esszéjét, pedig egy egyetemen ez egy alapfeladat. Na most,
ezzel akkor mi a teend??

A liberalizmus válasza: aki nem kap jobb munkát, az kénytelen rosszat vállalni, mert különben nem lesz
pénze és éhenhal. A kommunizmus válasza: aki nem megy a szar munkára, az megy a börtönbe, s mivel
hozzá képest mégis kisebb rossz a szar munka, szóval van aki elvégezze azt.

A ZG válasza az volt "majd megcsinálják a gépek", s sose ismerték el, hogy van, amihez ember kell.

A premodern társadalom válasza meg az volt: rabszolgák vagy kötött státuszú szolgák vannak a
társadalomban, s nekik ez a feladatuk, pont. Ha megtagadják, akkor egyrészt éhenhalnak, másrészt a
büntet?jog foglalkozik velük.

Az anarchizmus válasza: ilyen helyzet nem létezik, ami persze szabad szemmel látható abszurdum.

_______________________________________________
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Cigánytelep a központban

by maxval bircaman - csütörtök, március 03, 2022

https://bircahang.org/ciganytelep-a-kozpontban/

Akkor jutott ez eszembe, amikor a múlt hónapban Orbán Viktor nevezetes maszknélküli 
süteményvásárlása zajlott.

Az illet? esemény helyszínét - Páty (Pest megye) központja - ugyanis kiválóan ismerem. S?t magát a
cukrászdát is, bár amikor én ott jártam legutoljára, pár éve, még nem a cukrászat volt a f? profil.

Ugyanis 9 éven keresztül - 1997-2006 között - Pátyon éltem. Alapvet?en egy szimpatikus református
magyar község ez, katolikus kisebbségel. (A református templom óriási, az eredeti központban van, míg a
katolikus templom kicsi, egy mellékutcában található.) Páty annyiban sajátos, hogy nem sváb, míg az
összes környez? település német volt, legalábbis a németek II. vh. utáni kitelepítését megel?z?en. A helyi
legendák szerint Pátyon a honfoglalás idején beseny?k telepedtek le, akik persze aztán elmagyarosodtak,
s ?k lettek a magyarság védoszlopai a környez? sváb tengerben Mohács után. Ugyanis amikor Páty
oszmán lett a XVI. sz. végén, a helyi lakosság nem menekült el, hanem helyben maradt, így azt nem
érintette a sváb betelepítés se az oszmánok ki?zése után.

Mindegy, én idegen jöttment voltam (ott a szomszéd faluból jött is jöttment), el?ször is mint budapesti
agglomerációs betelepül?, másodszor pedig mint bolgár. Hiába magyaráztam, hogy anyám magyar
(ráadásul ?si erdélyi kisnemesi család sarja), attól én még "a bolgár" maradtam. 

Az egyik helyi sajátosság, hogy az új faluközpontban - ahol az elágazás van Telki felé - van cigánygettó
is. Azaz nem a faluszélen, hanem a központban! Persze a pátyi cigányok nem borsodi-szabolcsi cigányok,
azaz meglehet?sen integráltak, jellemz?en dolgoznak és nem foglalkoznak a helyi magyarok vagyonának
ellopásával. Ha minden magyarországi cigány olyan lenne, mint a pátyi cigányok, nem létezne az
országban cigánykérdés! De azért így is érz?dött ki magyar és ki cigány.
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2001-2006 között próbáltunk üzemeltetni egy boltot a község új központjában. A siker persze 
minimális volt, de nem ez a lényeg. Ami most érdekes: a boltunk tehát a cigánytelep szélén volt, így
hónapokig meg tudtam figyelni a cigányokat.

Ami f? megfigyelésem: az 5 éves korhatár. Az 5 éven aluli cigány gyerekek és az 5 éven aluli magyar
gyerekek között még nem volt semmilyen eltérés: kinézetben nyilván volt, de magatartásban nem. Simán
játszottak egymással, s azonosan viszonyultak a kutyákhoz, velük is játszottak. 

Aztán 6 éves kortól mintha villámcsapás lett volna. Már csak magyar gyerekek játszottak magyar
gyerekekkel, s cigány gyerekek hasonlókkal. S a kutyákhoz való viszony: a magyarok vagy kedvelték a
kutyákat vagy féltek t?lük, de így vagy úgy tisztelték ?ket, míg a cigány gyerekek immár
ellenségként kezelték ?ket.

Azóta is azt kérdezem: genetika vagy szocializáció?

a volt boltunk jelenleg fodrászat 

_______________________________________________
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Civil

by maxval bircaman - kedd, május 17, 2022

https://bircahang.org/civil/

Régen, amikor még kizárólag idegen felületekre írtam, volt egy félig-meddig haverom, aki 
kommunistának mondta magát.

Kérdeztem t?le: pártállamot akarsz? - válasz: nem. Be akarod tiltani a magántulajdont? Azt sem. 
Cenzúrát akrasz? Nem.

Lassan kiderült, semmit se akar, ami szerves része a kommunizmusnak. Tulajdonképpen közte és a
kommunista eszme közt csak az volt a közös, hogy a kapitalizmus rossz rendszer, ezért meg kell
változtatni.

Sehogy se tudtam meggy?zni, hogy ha ? nem ért egyet a kommunizmus egyetlen jellemz?jével ez, akkor
? nem kommunista. Ez olyan, mintha kereszténynek vallaná magát, s közben nem hinne se Istenben, se
Jézus feltámadásában, se a megváltásban.

Ráhagytam. Egyszer?en tetszett neki a "kommunista" szó, szerette volna használni, ennyi az egész.
Furcsa hobbi, de végülis nem okoz kárt senkinek, azaz nagyjából a Parlament makettjének gyufából
megépítésének szintje.

Valami ilyesmi ballibbant körökben a "civil" szó. Valódi jelentése: államtól független, állampolgári
kezdeményezés, melynek nem célja sem vallásgyakorlás, sem a politikai hatalom. Ez utóbbi kitétel
nagyon fontos, mert ha államtól független, állampolgári kezdeményezés, s célja a politikai hatalom, akkor
annak neve politikai párt. (Ha meg vallásgyakorlás a cél, annak a neve egyház.)

Hozzátenném: akkor se civil valaki, ha más alkalmazásában tevékenykedik. Ezért nem civilkek pl. a
Sorosék által létrehozott szervezetek. Pl. a Háttér Társaság nem civil, hanem álcivil, a valóságban 
lobbista szervezet. De most ez a szálat hagynám.
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MZP láthatóan egyetlen dologhoz ért: a ballib kiábrándultak megszólításához. Így id?re id?re feldob egy-
egy teljesen abszurd és értelmetlen, de e körökben népszer? marhaságot.

Szóval: ha párt, akkor az már nem civil. Akkor se az, ha alapja egy civil szervezet. S akkor se, ha civilek
álltak össze benne. Persze lehet az utóbbit magyarázgatni, csak felesleges: mert akkor meg minden párt
civil.

_______________________________________________
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Civil harc

by maxval bircaman - szombat, január 01, 2022

https://bircahang.org/civil-harc/

Miért fontos a vélemény kifejtése? Minden vélemény kifejtése propaganda.

Jelenleg az igazi fegyverek hallgatnak, nem l?nek, legalábbis ott nem, ami minket közvetlenül érint.

A nyugat és a liberális demokrácia meg zuhan, s leginkább saját bels? okai folytán, már bele se kell rúgni
enyhén se, mert bels? ellentmondásai szétfeszítik a rendszert.

Ami marad viszont az a narratívák harca. Mi értjük, tiszteljük, olvassuk Gramscit. S nem esünk soha a
g?g hibájába, pont ez utóbbi hozta el a liberális agytröszt zuhanását, az ember olyan ugyanis, hogy még
akkor se szereti a leereszked? utálatot, ha esetleg nagy vonalakban nem is ellenkezik az utálók elveivel.

Az internet saját feltalálói ellen fordult. A folyamat rohan el?re, az id? nekünk dolgozik. Amióta a net
szinte mindenhol jelen van - legalábbis a legszegényebb országokat leszámítva -, a nagyurak képtelenek
saját liberális narratívájukat átnyomni a néptömegeken.

S ennek f? oka a milliónyi hozzám hasonló civil aktivista, aki folyamatosan üti a hivatalos propagandát.

a múzsám itt gyurcsánynés frizurával (ez csak vicc, véletlen egybeesés) 
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CPAC

by maxval bircaman - vasárnap, május 22, 2022

https://bircahang.org/cpac/

Hülyeség, de hasznos hülyeség.

Az amerikai jobboldal és a kelet-európai jobboldal nem testvérek, legfeljebb távoli rokonok.

A CPAC a k?kemény amerikai konzervatívizmus szervezete, leegyszer?sítve kb. 4 f? elve van ennek a
szervez?désnek:

a hagyományos értékek védelme, a család, a házasság hangsúlyozása, az abortusz nyílt és a
homoklobbi rejtett ellenzése, sajnos sokszor mindez keverve újprotestáns marhaságokkal, lásd
6000-éves Föld elmélet, darvinizmus elleni ádáz harc, újprotestáns szexuális etika, s hasonló
ökörségek,
az USA szerepe mint valamiféle Istent?l adott ország képzete, melynek küldetése van a világban -
ennek legdurvább alakja, hogy az amerikai alkotmány Isten által lett ihletve,
ultraliberális gazdaságfilozófia, amerikai konzervatív szemszögb?l már az is kommunizmus,
hogy van államilag biztosított munkszabadság,
felvilágosodáskori radikális individualizmus.

Na most, nem kell magyaráznom, hogy a fentiek közül az utolsó 3 teljesen idegen egy kelet-európai
konzervatív számára, legalábbis ha a "konzervatív" szót helyi jelentésében értjük, s nem sátánista
"européer" módon. (Mondtam már, hogy ha európéert vagy modern európai konzervatívot látok,
kibiztosítom a fegyveremet?)

Azaz a 4 pontból egyedül az 1. pont az összeköt? kapocs, az is fontos fenntartásokkal. Pl. épesz? kelet-
európai nemhogy nem harcol a Biblia újprotestáns értelmezéséért, hanem azt alapból kiröhögi. 

Valójában itt arról van szó, hogy az emberek nem tájékozódnak, hanem érzelmek alapján politizálnak.
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Ha egy amerikai konzervatív törzsszavazó megismerkedne alaposan Orbánék gazdaságpolitikájával,
üvölteni kezdene a "komcsi Orbán" ellen. Ha pedig egy konzervatív magyar törzsszavazó megismerkedne
alaposan Trumpék gazdaságpolitikájával, megállapítaná, hogy Trump egy fanatikus ballib és bizonyára
Soros közeli embere.

S mégis de örülnek egymásnak! Aminek az alapja egyedül az "ellenségem ellensége" elv. Az amerikai
konzervatívokat támadják az ottani liberálisok, a magyar konzervatívokat meg a magyar liberálisok, így
nyilván összetartunk, s az se számít, hogy még az amerikai liberális se azonos a magyar liberálissal. 

Végülis semmi gond, míg ez ezen a szinten marad. Diplomácia a neve.
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Csak kibökték

by maxval bircaman - péntek, november 25, 2022

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

A pedagógus kamutüntetések f? érdekessége, hogy nincsenek követelések, ill. kb. olyan szint?ek, mint a
Brian életében, lásd "48 órát adunk Pilátusnak, hogy lebontsa az imperialista Római Birodalom teljes
államrendjét".

Szóval megnéztem a Perinta Szekta legújabb gy?lését - s tényleg, végül kimondják mi fáj annyira a
"tanároknak".

Nos, addig hergelték magukat a tésztvev?k, hogy végül kibökték mi a 2 f? bánatuk:

bukjon meg Zorbán,
legyen biztosítva a homoklobbista szervezetek hozzáférése az iskolákhoz.

Nem vicc, tényleg ez a "politikamentes" és "pedagógus" tiltakozás lényege.

Érdemes volt ezért végigszenvedni.
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Csak két út van… Spanyolországban

by maxval bircaman - szombat, október 08, 2022

https://bircahang.org/csak-ket-ut-van-spanyolorszagban/

Csak két út van, mondta a korombeli, nálam pár évvel id?sebb spanyol ismer?s mostantól számítva 27
éve. Spanyolországban.

Spanyolország sajátos hely, sok mindenben ugyanúgy eltér az európai f?sodortól, ahogy Kelet-Európa,
bár egész más módon.

Spanyolországban a történelem úgy alakult, hogy a liberális demokrácia csak a XX. sz. 70-es éveiben
jelent meg, a korábbi id?szakban el?bb káosz, majd egy totális diktatúra lett, mely persze lassan enyhült,
a 60-as évek második felére már egy élhet? autoritárius hatalommá vált. De a f?sodrú nyugati típusú rend
csak 1978-tól számítható, s?t megszilárdulása csak 1981-t?l.

Egyébként a spanyol diktatúra nagyon furcsa volt. Bizonyos dolgokban k?kemény volt, másoknban meg
hihetetlenül engedékeny. Pl. simán engedték, hogy az országban repül?géppel tranzitáló külföldiek
vízum nélkül beléphessenek az országba, csak jelezni kellett az igényt a repül?téri rend?rörsön, ahol így
bemondásra kiadtak engedélyt ingyenesen. S bárkinek, azaz a hivatalosan ellenséges államok polgárainak
is, lásd a kelet-európaiakat.

Múzsám gyerekként a szüleivel sokszor volt így Spanyolországban a 70-es években. Az apja Kubában,
majd Mexikóban volt hivatalos kiküldött, s jellemz?en Madridon keresztül utaztak.

Szóval Spanyolországban ment folyamatosan ugyanaz, ami nálunk, csak úgy 15-20 évvel korábban, ez a
"csatlakozunk Európához" hullám. 1982-ben lettek NATO-tag, 1986-ban EU-tag: az 1982-es NATO-
csatlakozás elleni aláírásgy?jtésben majdnem részt vettem, megállítottak az utcán szocialista aktivisták,
hogy írjam alá, majd csalódva vették tudomásul, hogy hiába nézek ki helyinek, nem vagyok spanyol
állampolgár. Kés?bb a spanyol szocik lettek egyébként a NATO legfanatikusabb hívei, s?t a volt vezérük
NATO-f?titkár is lett (Javier Solana), de ez már más ügy, ami persze szinte hasonlít a magyar helyzethez,
ahol a NATO-csatlakozást el?ször éppen az MSZP vetette fel.
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Ment is mindez a folyamat lelkesen, gyakorlatilag csak marginális csoportok ellenezték az egészet, egyes
pár százalékos kommunista és anarchista csoportok, s még kisebb francóista csoportok. De még ezeknek
a köröknek a zöme is európaista volt, a kommunisták nagy tönbbsége is. A francóisták zöme meg
megreformálta magát, s átállt az átlag nyugati középjobb konzevatív-liberális vonalra. (A spanyol
Néppárt de iure a francóista állampárt utóda.)

Kicsit mint a magyar helyzet, Spanyolországban is simán átmentette magát a diktatúra elitje, csak persze
a másik oldalon.

A 90-es évek elejére kialakult a "nincs más út" ideológia, azaz aki ellenzi a rendszert, az hülye és vagy
fasiszta vagy kommunista.

A mélyben ez teljes erkölcsi széthulláshoz vezetett. Minden szemszögb?l. Franco annyira túltolt
mindent, hogy utána megjelent mindenben az ellenkez? véglet. Franco alatt a rend?r megbírságolta az
utcán egymást megcsókoló párokat (normál heteroszex párokat!), mert ez közbotrányokozásnak min?sült,
utána meg minden tele lett színültig homokosokkal, s immár semmilyen erkölcsi érv nem számított, az
emberek mindenre legyintettek. Spanyolország lett a világ harmadik országa, ahol bevezették a homokos
"házasságot", megel?zve pl. Skandináviát, Angliát, Németországot.

Az egész hangulat apokaliptikus lett. A korábbi mérsékelt optimizmus helyett. Ma gyakorlatilag a
spanyol az egyetlen spanyol nyelv? nép, ahol az életérzés nem "latinos". A spanyol életszínvonal kb.
tizedén él? átlag kubai pl. teljesen idegen bármilyen pesszimizmustól, pedig hát lenne rá oka.

1995-ben ezt legjobban ez az ismer?s fogalmazta meg: itt vagy dolgozol, kicsit csalsz, trükközöl, pénzt
spórolsz, majd kis üzletember leszel, vagy ha ez nem sikerül, akkor drogos leszel, harmadik út nincs.

Pedig ? utálja mind a két utat, de nem tud mit tenni - mondta.

S valójában máig ez a helyzet. A spanyol rendszerkritikusság máig nem következetes. Az újbaloldalból
tipikus woke-szekta lett. De a magyar fideszes sajtóban népszer?sített újjobb, a Vox is abszolút
ultraliberális a gazdaságpolitikában, valójában magyar viszonylatban a Momentumhoz áll közel, nem a
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Fideszhez - a Fidesszel való közös elem a kulturális mez? és a szoft EU-szkepticizmus.

Persze ha spanyol lennék, a Voxra szavaznék, de csak szigorúan kisebb rossz alapon. Nem
rendszerkritikus párt, csak rendszerreformista párt ?k, s alapvet? axiómájuk téves.

Az ismer?ssel meg nem tudom mi lett. Hamarosan személyes konfliktus alakult ki. Szerelmes lett a
múzsámba, még házassági ajánlatot is tett neki. Ez meg aztán persze meggátolta a további kapcsolatot.

_______________________________________________
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Csatlakozás a Háromhatalmi egyezményhez

by maxval bircaman - vasárnap, november 13, 2022

https://bircahang.org/csatlakozas-a-haromhatalmi-egyezmenyhez/

2022. november 2-án Bulgária csatlakozott a Háromhatalmi egyezményhez. Persze most a hivatalos neve
Katonai segítségnyújtás Ukrajnának, de a lényeg ugyanaz.

Az eredeti csatlakozás 1941. március 1-jén volt egyébként. 

A háború után aztán a bolgár események a magyaroknál keményebbek voltak. Többet között a
Háromhatalmi egyezményhez csatlakozást 1941-ben támogató összes bolgár politikust halálra ítélték, s az
esetek 90+ %-ában ez végre is lett hajtva 1945 elején. S persze minden közeli családtagjuk ki lett
telepítve, teljes vagyonelkobzással.

Nekem ez jutott eszembe.

1945 februárjában Szófia központjában az els? csoport halálra ítélt kísérése kivégzésre 
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Csendesednek

by maxval bircaman - szerda, június 15, 2022

https://bircahang.org/csendesednek/

A nyugat most már tudja: elbukott ez a terv is. Ahogy 2008-ban nem sikerült megalázni Oroszországot
Grúzia felhasználásával, most se ment Ukrajnával.

A nyugat most már kármenteni akar. A francia elnök nyíltan békét akar Oroszországgal, a német vezetés
meg folyamatosan szabotálja a fegyverküldést az ukrán kormányzat számára.

Csak hát Grúzia esete könny? volt, ott nem voltak Oroszországnak területi igényei, nem volt orosz
kisebbség, se orosznyelv? grúzok. Könny? volt megegyezni. 

Itt a helyzet nem ilyen. Oroszország lendületben van minden fronton, s nem fog megállni ingyen.

A nyugat immár szívesen elismerné a februári helyzetet, a Krím, valamint Donyeck és Luganszk orosz
ellen?rzés? tereületét már átengedné, s megígérné a NATO-tagságból kizárását. Az id? viszont sürget. Ha
nincs megállapodás, az év végére Kijevb?l Nyugat-Kijev és Kelet-Kijev lesz. Az ukrán hadsereg
egyszer?en el fog fogyni, napi ezer f? elvesztését nem képes kibírni az ukrán hader?, miközben az orosz
veszteség ennek a negyede, s korlátlan az utánpótlás. A fegyverek terén még nagyobb az aránytalanság.

Az orosz fél pedig nincs tárgyalási kényszer alatt. Idejük van b?ven, az id? nekik dolgozik.

Az ukránok meg napról napra egyre jobban megutálják az ?ket átver? nyugatot.

A Szent Kereszt és Szivárványzászló gigantikus háborújában megint csatavesztésre áll a utóbbi tábor.
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Szóval lesz még Orbán Viktor az EU f? tárgyalója Moszkvában...

_______________________________________________
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Csítitás és hergelés

by maxval bircaman - szerda, október 12, 2022

https://bircahang.org/csititas-es-hergeles/

Teljesen pártatlanul nézve a dolgokat, a magyar "baloldal" és "jobboldal" között a f? eltérés a látóhatár
különböz?sége: a baloldal mindig csak az orráig lát, míg a jobboldal legalább az utca másik oldaláig. Az
ok persze mélyen van: a liberalizmus f? szempontja az azonnali profit.

Ennek f? következménye a türelmetlenség a baloldalon, s a viszonylagos türelmesség a jobboldalon. A
baloldal egyszer?en képtelen várni, mindent azonnal akar, s ezen akkor se képes változtatni, ha ezzel saját
esélyeit rontja.

A legjobban ez most ismét kiviláglott a pedagóguskövetelésekkel kapcsolatban. De ugyanez volt a
"rabszolgatörvény", meg el?tte az internetadó ügye.

Mindegyik ügyet éppen a baloldal rontotta el, azzal hogy azonnal rájuk szállt, ezzel alapból csökkentve a
tiltakozás társadalmi támogatottségát.

A jellemz? menet: elindul valamilyen, jellemz?en pártfüggetlen tiltakozás, erre azonnal rávet?dnek a
ballib politikusok és megmondóemberek, amire a Fidesz ügye nyertes is lesz azonnal, hiszen már
mindenki ballib politikai akciónak látja az egészet, a ballibek pedig népszer?tlenebbek a Fidesznél.

Az internadós ügy kifejezetten vicces volt: amikor Orbánék visszavonták a tervet, a fellelkesedett ballib
megmondók tovább akartak tüntetni, kb. "Zorbán hazudik, mégse vonja vissza" jelszóval. Persze ezzel
csak még nagyobbat buktak, a korábban 25-30 ezres tüntetésb?l kb. 200-300 f?s "gigatünti" lett.

A ballib logika szerint ha egy tüntetés miatt nem bukik meg másnap Zorbán, akkor az nem jó tüntetés.
Feszíteni kell a húrt, hergelni, elmenni a végs?kig. Ami mindig a bukáshoz vezet.
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2006 a példa az ellenkez?re. A Gyurcsány hazugságbeszéde miatti tüntetések esetében a Fidesz rászállt
ugyan az eseményre, de éppen azért, hogy a radikálisokat leszerelje, csitítsa az egészet, a lassan pár hét
alatt le is csengett az egész.

A ballibek megkönnyebbültek, mintha Orbán megoldotta volna a problémát. Pedig Orbán egyszer?en
jobb hadvezér: tudta, az ellenség most elmenekülhet, ha bukik, majd újraszervezi magát, míg ha marad a
csatatéren, csata nélkül, lassan lebontja saját magát, erre id?t kell tehát adni neki. S ma már közhelyes
igazság: ha Gyurcsány bukott volna 2006-ban, sose lett volna kétharmada a Fidesznek.

Csodálkozom, hogy ezt a ballib bábmesterek nem tudják. Hogy a tüntetések célja sose a
kormánybuktatás, hanem a közhangulat áthangolása.

_______________________________________________
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Csúszós lejt?

by maxval bircaman - csütörtök, november 24, 2022

https://bircahang.org/csuszos-lejto/

A csúszós lejt? érv alapvet?en egy érvelési hiba. Viszont nem minden esetben.

A szépségversenyek tipikus példa.

Úgy kezd?dött, hogy elhízott és elhanyagolt kinézet? n?k kezdtek díjakat nyerni. Aztán jöttek a
nyomorékok, féllábúak, kéznélküliek, Dawn-kórosok, mindenféle torzszülöttek. Majd lettek nyertesek
férfib?l n?vé átoperáltak. Ma már eljutottunk oda, hogy szimplán magukat n?nek mondó, nem átoperált
ronda férfiak is nyerhetnek.

Egyel?re csak egy helyi amerikai versenyen, de hamarosan magasabb szinten is.

Szerintem a következ? lépés: háziállatok is indulnak, akikr?l gazdájuk azt mondja, emberek az illet?
állatok. Aztán majd tárgyak is. Végülis miért ne vehetne részt egy tárgy a szépségkirályn?-választáson?
Miért rekesztenénk ki ?ket?

Szóval, ha jól számolom, 2030 körül a leghaladóbb nyugati országok szépségversenyein egy vécékefe fog
nyerni, a másik két dobogós helyen pedig egy hímnem? tengerimalac és egy mikrohullámú süt?
osztoznak majd. S gy?löletbeszédnek fog min?sülni, ha mondjuk egy n?i ruhába bújt férfi megjegyzi, ez
így mégse normális.
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Cölibátus

by maxval bircaman - szombat, november 19, 2022

https://bircahang.org/colibatus/

A legnépszer?bb tudatlan liberális érv a cölibátusra: az Egyház kapzsi, s ha nincs gyerek, akkor a pap
vagyona az Egyházra száll.

Na most, ez 2 okból is baromság:

egyrészt a pap által kezelt egyházi vagyon az Egyházé, nem az övé, azaz azt nem örökli senki,
mint ahogy a villamost se örökli a villamamosvezet? gyereke,
másrészt a pap személyes vagyona nem száll az Egyházra, ezt igenis öröklik az örökösei,
örökösök pedig nem csak a meghalt személy gyerekei lehetnek.

A cölibátus egyetlen oka: a papnak ne legyenek családi problémái, élhessenek teljesen a hivatásának.

A dolog negatív oldala persze az, hogy nagyon kevés ember képes teljesen a hivatásának élni, s szinte
mindenki akar családot. 

A korai Egyházban kialakult: legyen kétféle pap, "fehér" és "fekete", az el?bbi a világi pap, aki házas,
családos ember, az utóbbi meg a világtól elvonult, cölibátusban él? ember.

A katolicizmus a XI. században megszüntette a "fehér" papságot, azóta náluk általánosan kötelez? a
cölibátus. Viszont ez a katolicizmusban is csak a latin rítusra igaz, a többire nem (jelenleg a katolicizmus
95 %-a latin rítusú).

Az ortodoxia megmaradt az eredeti megoldásnál: "fehér" és "fekete" papság.
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Az ortodoxiában szinte kötelez? elvárás. hogy a pap válasszon, s ha nem akar családot, akkor ne akarjon
világi pap lenni. Történelmileg ennek az az oka, hogy a pap felesége hagyományosan egyházközségi
gondnok, házvezet? szerepet lát el, amiért nem kap fizetést, a férje tartja el ?t.

Jelenleg az ortodoxiában szinte csak id?s világi papoknál fordul el?, hogy nincs feleségük: mert az
meghalt. 

Persze lehet érvelni a cölibátus mellett és ellen is.

Ami biztos: teljesen abszurd, hogy valaki egy szervezet tagja lesz, majd utólag elkezd küzdeni a vállalt
követelmények ellen.
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                            526 / 1.347



BircaHang - 01-01-2023
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

Demagóg belemagyarázás

by maxval bircaman - kedd, február 01, 2022

https://bircahang.org/demagog-belemagyarazas/

Talán legidegesít?bb jellemz?je a ballib propagandának a kényszeres belemagyarázás. Különösen akkor
volt ez nagyon er?s, amikor ballib teljhatalom volt a médiák terén. 

Meséltem, hogyan lett annak idején Bod Péter Ákos náci gazember a ballib médiákban, amikor még
MNB-elnök volt. Bod egyszer úgy döntött, nem hallgat a szakért?kre, hanem ? maga választja ki az új
magyar érmék dizájnját. Ekkor jött a ballib értelmezés kb. a következ? módon: a nem dizájner beleszól a
szakemberek dolgába = nem ismeri el a szakértelmet = egyetért Csurkával aki szerint a szakértelem
bolsevik trükk = tehát antiszemita, mert az antibolsevizmus kódolt antiszemitizmus = tehát náci.

Abszurdum, amikor most a fideszesek ugyanezt csinálják. A választási kampány hevében.

Karácsony Gergely azt mondta: "Parkba építkezni olyan, mint a templomban belepisilni a szenteltvíz
tartóba, ami belefér, csak tönkre teszi azt, amiért ott vagyunk." - nos, ez persze egy marhaság, de ebb?l
azt kihozni, hogy KariGeri kiáll a szenteltvíz tartóba pisilés kb. ugyanaz, mint Bod esete az érmékkel.

Ez mire jó? Segíteni akarnak a ballib kampánynak?

A KariGeri-féle eszköz neve egyébként hiperbola (hüperbolé), ez egy szókép, melynek f? eleme a túlzás.

_______________________________________________
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Diplomáciai alapok

by maxval bircaman - szombat, július 09, 2022

https://bircahang.org/diplomaciai-alapok/

A románokban nagyon szeretem azt, hogy amikor segget nyalnak, mindig azzal a tudattal teszik, hogy
ezt csakis saját pillanatnyi érdekükben teszik, s amint fordul a helyzet, abbahagyják, azaz sose lesznek
szerelmesek a seggbe, amit éppen nyalnak.

Ez egy feln?tt, ésszer? megoldás: kihasználni a helyzetet, amikor úgyis kényszer alatt vagyunk, de sose
feledni a kényszer meglétét. Ilyen egy jól m?köd? diplomácia.

Lehet ezt erkölcsileg elítélni, mintha ez emberek közti kapcsolat lenne, de ez marhaság. A diplomácia a
becsapás és átverés tudománya, nem alkalmazhatók rá az erkölcsi szabályok.

Van ugyanis ez a magyar tévhit a román árulásról, pedig semmi ilyesmi nincs: ez a normál diplomácia.
A normál diplomácia pedig a békés eszközökkel vívott háború nemzeti érdekek alapján: meghajlunk az
er?s el?tt, míg er?s, hogy ne taposson el minket, s amint gyengül, hátba szúrjuk, hiszen nincs miért
tovább hajlonganunk.

A legrosszabb: magunkat becsapni. Azzal a céllal, hogy hitelesnek látsszunk, bebeszéljük magunknak,
hogy mi erkölcsösek vagyunk, miközben kényszer hatása alatt cselekszünk valamit, amit nem tartunk
erkölcsösnek. 

_______________________________________________
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Diplomát hazudni meg "elintézni"

by maxval bircaman - csütörtök, január 27, 2022

https://bircahang.org/diplomat-hazudni-meg-elintezni/

Részben magam is elkövettem ezt, bár nem olyan durva és direkt módon, mint Bangóné. 

Hogyan is? Önéletrajzomban szerepeltetem az összes iskolámat, azt is amit nem végeztem el, csak jártam
oda bizonyos ideig. Ezzel azt a látszatot keltve a felületes olvasóban, mintha lenne onnan diplomám. A
nem-felületes olvasó persze rájön, hiszen pl. az "ELTE BTK pszichológia szak 1986-1987" bejegyzésb?l
világos, hogy nincs pszichológus végzettségem, hiszen nyilván nem szerezhettem 1 év alatt egy 6-éves
képzéshez kötött diplomát.

Ildikó nem értette meg az alapokat az önéletrajzológiából. Az önéletrajz mindig kreatív m?faj, sose tiszta
dokumentalisztika. Sokkal inkább "animált dokumentalisztika", lásd még: "valós események alapján
készült". Azaz érdemes csúsztatni, kiszínezni, hozzátenni felesleges részeket, de teljesen fantáziálni nem
szabad, mert az már egy másik m?faj. 

Én komolyan azt hittem, Ildikó tényleg járt az illet? f?iskolára, csak nem végezte el (lásd én és a
pszichológia szakma), majd lassan összecsúszott a valóság a vágyakkal, s a megálmodott diploma tény
lett a mesék birodalmában. Azóta kiderült: még csak nem is járt oda Ildikó. Nos, ennek neve hülyeség.

Ez a n? 8 éve parlamenti képvisel?. Komolyan nem tudott volna beiratkozni azóta levelez?n valahová és
végezni ott? Aztán meglett volna a papír, átírta volna az önéletrajzát. Most patyolattiszta lenne. De hogy
abban hinni, hogy egy totálisan kamu adatot nyilvánosan közétesz, majd abban reménykedni, senki se fog
soha utána nézni? Ez dupla hülyeség.

A diplomavétel jó kapcsolatokkal vagy pénzzel meg ?si m?faj. Nekem egyszer volt egy
politikus csoporttársam, aki kínosan ügyelt, nehogy bárki megvádolhassa ezzel. Mindig akkor ment pl.
vizsgázni, amikor a normál diákok is, én is sokszor láttam vizsgázni. Nekem sose volt szimpatikus:
egyrészt a beszédstílusa, másrészt a külseje miatt, de egy biztos: tényleg diák volt. A ballib médiák
szerint egy ostoba korrupt liba, de úgy t?nik, mégis sokkal több esze van, mint Ildikónak. A
neve egyébként Selmeczi Gabriella.

                            529 / 1.347



BircaHang - 01-01-2023
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

A tanulság: ha kitalált végzettséget akarunk, olyan intézményt hazudjunk, mely nem leellen?rizhet?. Ha
pl. valamikor olyan vágyam akadna, hogy kitaláljak magamnak egy plusz kamuvégzettséget, akkor
mondjuk azt mondanám, az irbidi Jarmuk Egyetemen diplomáztam 1990-ben. A szakon még
gondolkodnom kell: egyel?re vacilálok a nemzetközi gazdasági kapcsolatok és a régészet között. Az
átlagember azt se tudja, melyik országban van Irbid, annak esélye pedig, hogy valaki utána tud nézni
jártam-e oda valaha a lottóötes esélyéhez áll közel. 

Ildikó meg annyira hülye, hogy képes volt alig 2 napja még a Völner-Schadl ügyr?l posztolni, melynek
kulcsmomentuma többek között diplomák "intézése". Ez kb. olyan, mintha én a mai cikkem után pár
nappal tényleg beírnám az önéletrajzomba, hogy az irbidi Jarmuk Egyetemen diplomáztam 1990-ben
nemzetközi gazdasági kapcsolatok és régészet szakon.

a Jarmuk Egyetem bejárata 

_______________________________________________
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Diszkó

by maxval bircaman - péntek, december 09, 2022

https://bircahang.org/diszko/

Egész életemben utáltam a táncot, s?t 40 éves koromig a zenét is. 

Persze jártam bulikban, egyszer még hivatalos igazi diszkóban is jártam, de mindig valamilyen
másodlagos okkal.

A 70-es és 80-as években létezett a diszkó-rock "harc" a fiatalok között. A diszkó alapvet?en
rendszerpárti m?fajnak számított, míg a rock rendszerkritikusnak. Az én közegemben 100 % volt rock-
tábor aránya, csak távoli ismer?sök között voltak diszkó-kedvel?k. Az én haverjaim között az egyik
legnagyobb sértés az volt, ha valakit megvádoltak, hogy pl. Neotont hallgat.

Ma már hihetetlenül hangzik, de minden id?k legsikeresebb magyar együttese, a Neoton Família kb.
olyan státusszal bírt akkoriban a magyar rock-kedvel?k között, mint Putyin személye a mai liberális
médiákban: a lehet? legnagyobb rossz pokoli megszemélyesít?je.

A "baj" valójában az volt velem, hogy igyekeztem alkalmazkodni, azaz megszeretni a rockot, de ez sose
sikerült. Persze azt elismertem, hogy rock dalok szövege jellemz?en értelmes, míg a diszkószámoké
agybénító marhaság, de ennek ellenére nem tetszett az egész.

Aztán egy nap rádöbbentem: nekem nem a diszkó zene tetszik, hanem a diszkóénekesn?k kinézete! Erre
úgy jöttem rá, hogy amikor el?ször láttam a Modern Talking - ami két srácból álló együttes -, nagyot
röhögtem rajtuk, pedig racionálisan elgondolva, ?k tök ugyanazt csinálták, mint a kor n?i sztárjai. 

https://www.youtube.com/watch?v=4kHl4FoK1Ys 
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Attól kezdve mindig azt mondtam a rock-kedvel? haveroknak: természetesen nekem se teszik pl. Sabrina
zenéje, csak a kinézete. Ez mindenkit meg is nyugtatott.

https://www.youtube.com/watch?v=227R3aX75j8 
bár kicsit túlzásnak érzem, hogy Sabrina ma is m?veli ezt a melldobós stílust, miközben alig 1 évvel
fiatalabb nálam - a nála nagyjából 30-35 évvel fiatalabb háttértáncosn?kb?l kevesebb látszik ki 

Latin-Amerikában kamaszodva eleve hatott rám az ottani ízlés. Ahol a lágyabb stílus a divat, s a szöveg
fontos. Ezek sokkal inkább megzenésített versek.

https://www.youtube.com/watch?v=kmQKjw9vbqw 
kivételesen nem egy spanyol nyelv?: a brazil szupersztár Roberto Carlos, aki nem azonos az azonos nev?
focistával, de kb. azonos mérték? a jövedelme, mint névrokonának - a dalszerz?-énekes milliárdos csak a
zenéjéb?l 

De így se voltam zenekedvel?. Egyedül az elektronikus zene és egyes filmzene-szerz?k esetében éreztem
értéket.

Amikor még nem volt net, nem is volt egyszer? zenéhez jutni. Az egyébként meglehet?sen unalmas
Jurrasic Parkot csak azért néztem meg másodszor, mert a kezdetén a zene leny?göz? (a megérkezés a
szigetre jelenet közepe és vége):

https://www.youtube.com/watch?v=xn-LE8iwZJk 

De itt van ugyanaz, film nélkül, a karmester maga a zeneszerz?:

https://www.youtube.com/watch?v=-NqaupGcCpw 
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2007 végén, 2008 elején lettem zenekedvel?. Akkor meg már teljesen a múlt felé fordultam, lásd XVIII.
sz. els? fele.

A mostani zenét meg egyszer?en nem ismerem. Csak paródiákból értesülök róla, meg a hírekb?l, ha
valami bejut a hírekbe. Egyszer?en nincs id?m rá, s nem is érdekel.

A táncot meg most se szeretem. A balett máig idegesít.

_______________________________________________
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Diákcsíny

by maxval bircaman - vasárnap, július 17, 2022

https://bircahang.org/diakcsiny/

Az el?bbi cikkemr?l jutott eszembe életem egyetlen diákcsínje.

Alapvet?en nagyon rendes, nem harcias, békés ember voltam mindig, gyerekként is. Írásban néha
agresszív vagyok, de csak írásban, s ennek is csak írástechnikai célja van. Engem nagyon sokáig kell
idegesíteni, hogy tényleg harcias legyek.

1979-ben bementünk pár osztálytársammal az NDK Centrum nev? intézménye, ami amolyan keletnémet
kulturális intézmény volt. A rendszerváltozás után Porsche szalon lett egyébként, most nem tudom mi az,
de mindjárt megnézem, s beteszem a képet.

íme, szóval most Starbucks m?ködik ott 

Szóval éppen valamilyen unalmas kiállítás volt, politikusok fényképeivel. A terem?r bácsi nagyon
udvarias volt, valószín?leg napokig egy árva lélek se tévedett be oda, így megörült, hogy megjelent pár
darab 12-13 éves gyerek.

Megláttam az asztalon aztán a vendégkönyvet. Kinyitva ott, ahol Honecker és Kádár elvtárs bejegyzése
volt. Agyam jól pörgött, s mivel a terem?r nem is nézte mit csinálok, gyorsan fogtam a tollat, s a két
neves ember alá odaírtam "Jó étvágyat és kellemes szórakozást!". Semmi trágárság, de abszolút abszurd
humor.

Aztán elbüszkélkedtem az osztályban tettemmel. A legtöbben nem hitték el, amolyan málé gyerek
hírében álltam. Én meg mondtam, menjetek, nézzétek meg. S pár nap múlva tényleg elment pár
osztálytársam. Én velük mentem, de óvatosan kint maradtam, egy padon. A terem?r bácsi folyamatosan a
gyerekekkel volt, s még el is magyarázta nekik "pár napja itt volt 4 huligán, s belerondítottak a
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vendégkönyvbe! nézzétek meg! s ki se szakíthatom ezt az oldalt, mert kitépném akkor Honecker és Kádár
elvtárs beírását! bárcsak el tudnám kapni ezeket a huligánokat!".

Aztán jobb lett ezzel a renomém az osztályban.

_______________________________________________
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Diákélet mint VIP-diák

by maxval bircaman - hétf?, március 21, 2022

https://bircahang.org/diakelet-mint-vip-diak/

Diákságom kezdete Kubában volt, ahol 1 évig voltam a Havannai Egyetem hallgatója az 1985/1986-os
tanévben.

VIP-ségem nem magában az egyetemen belüli státuszomban fejez?dött ki:

bekerülésem felvételi vizsga nélkül történt, de ugyanez vonatkozott minden átlagkubaira - a kubai
rendszer az, hogy mindenkit felvesznek, majd az els? év során kirúgják az emberek 80 %-át,
az oktatás teljesen ingyenes volt (beleértve a tankönyveket is), de ez is mindenkinél ugyanígy volt.

Sokkal inkább az volt nálam és minden külföldinél a sajátos, hogy még a legszegényebb külföldinek is
sokszoros életszínvonala volt az átlag kubaihoz képest. Még a messze legcsóróbb orosz hallgatóknak is
voltak olyan lehet?ségeik, melyekr?l a kubai csak álmodhatott. Nekem is volt egy orosz
áévfolyamtársam. Pedig ? diákszálláson lakott, igaz, nemzetközi diákszálláson, de ez nem volt sokkal
jobb az átlag kubai diákszállásnál, azaz pl. ott is csak naponta pár órán keresztül volt víz, s az áram is
id?nként elment. Viszont mint külföldi bemehetett kubaiak számára tiltott helyekre, pl. hozzáfért a
szocialista külföldiek számára fenntartott boltokhoz, ahol a választék szerény volt ugyan, de magasan
jobb, mint egy átlag üzletben. S ha - illegálisan - dollárhoz jutott, azt szabadon elkölthette, míg egy kubai
esetében b?ncselekménynek számított az idegen valuta birtoklása.

Annyira botrányos volt a szintkülönbség a kubaiak és idegenek között, hogy pl. a lányok esetében
messzir?l felismerhet?k volna az eltérések. S bármennyire is szerény próbált lenni valaki, akkor is
kiütközött viszonylagos gazdagsága.

Én baromira utáltam a kedvezményezettek oldalán állni, részük lenni, de ez státuszomon nem
változtatott persze. Az pedig csak súlyosbította volna a helyzetemet, ha kedvezményezettként látványosan
kiálltam volna a "pórnép" mellett: ez pont ugyanolyan gyomorforgató lett volna, mint amikor Diana
hercegné vagy valamilyen mai halivúdi celeb látványosan jótékonykodni próbál.
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Én a magam részére a lelki problémát úgy oldottam meg, hogy hallgattam, nem szólaltam meg ebben a
kérdésben, s lehet?leg titokban éltem meg kedvezményezetti státuszomat. Tudom, ez se az ideális
megoldás, de talán a legkisebb rossz.

Az els? két hónapban én voltam a legzárkózottabb hallgató, aztán pedig - s egyre növekv? mértékben - a
szerelmi életem lefoglalta id?m nagy részét. A szerelmi élet legalább olyan, amiben alapszinten mindenki
egyenl?: padon csókolózni és elbújni szexre mindenki tud, függetlenül anyagi helyzetét?l. De még itt is
könnyebb a kedvezményezettnek: oda is elviheti a szerelmét, ahová más nem, s olyan ajándékot is adhat
neki, ami csak álom más számára.

Ami máig bennem van: gy?lölöm a helyzetükkel kérked? kedvezményezetteket. Pedig ma ez a kérkedés
egyenesen pozitívumnak számít a vezet? liberális eszme szerint. Bár most már, id?sebben, inkább
sajnálom ?ket.
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Doboz kakaó

by maxval bircaman - szerda, december 21, 2022

https://bircahang.org/doboz-kakao/

A párkapcsolatok nehézségér?l egy teljesen autentikus, saját eset.

1985 vége volt. Havannában.

Pont amolyan átmeneti állapotban voltunk a jövend? múzsámmal, azaz már egyértelm?en nem csak
barátok voltunk, de még nem volt rendes szexuális viszonyunk se (tudom, mai szemmel ez furcsa, de
akkor ez megesett emberekkel, hogy nem azonnal feküdtek le egymással).

Az én szüleim anyagilag kb. dupla jól álltak, mint az övéi, plusz az én szüleim nem takarékoskodtak, az
övéi viszont mániákusan spóroltak, meg csencseltek. A csencselés alatt az értend?, hogy külföldieknek
fenntartott boltokban bevásároltak kaját, aztén azt eladták 3-szoros áron kubaiaknak, majd ebb?l aranyat
vettek. De ezt is mind eltették.

Eleve a magyar kiküldötteket jobban fizették, mint a tobbi KGST-országbelit, különösen jobban, mint a
szovjet kiküldötteket, akik messze a lega?acsonyabb béreket kapták az összes komcsi kiküldött között,
Igen, furcsa volt ez a szovjet gyarmatbirodalom: a legszarabbul a gyarmattartó hatalom állampolgárai
éltek, a gyarmatok állampolgárai meg hozzájuk képest jólétben. Még a külföldre kiküldött szovjet
emberek is, pedig ?k privilegizáltak voltak az átlag szovjet polgárhoz képest!

Bonyolult volt eleve a KGST-kiküldöttek bérezése, 3 részb?l állt: otthoni pénz, helyi pénz, s amerikai
dollár. Mondjuk az átlag magyar kiküldött kapott valamennyi forintot, ezt a magyarországi számlájára
utaltak, ennek összege kb. annyi volt, mint egy magyarországi hasonló pozíció alapbére. Aztán kapott
dollárt, összege pozíciótól függött, a Kubában dolgozó magyarok esetében ez kb. 150 és 1000 dollár
között volt havonta, de ezt csak évente 10-szer fizették ki, nem járt a nyári 2-hónap szabadságra, ekkor
ugyanis a kiküldött otthon volt, azaz nem volt ok plusz külföldi bérének utalására. (Mondjuk a nagykövet
kapott ezer dollárt, az egyszer? nem-vezet? beosztású szakért? meg 150-et.) Ugyanígy csak évente
10-szer járt a helyi pénz, ami esetünkben kubai pesót jelentett, de ez olyan kubai peso volt, amivel
lehetett vásárolni a kubai "különleges" boltokban, ahová mezei kubai a lábát se tehettte be. Ezekben a 
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különleges boltokban volt áru, persze nem valami nyugati árub?séget kell elképzelni, de minden alapvet?
élelmiszer megvolt, ráadásul nem volt a jegyrendszer ott érvényben.

Minden KGST-ország ezt a rendszert alkalmazta, persze a szovjetek megint a legrosszabbul jártak, Az
átlag szovjet kiküldött ugyanis nem kapott egy szál dollért se, csak rubelt és pesót. Míg a magyar és a
bolgár kiküldöttek közül a legalacsonyabb beosztásúaknak is járt dollár. A szovjeteknél viszont csak
közepes rangtól felfelé járt dollár!

A legelitebb áruk csak dollárért voltak kaphatóak. Ilyennek számított pl. a nem-kubai cigareta, alkohol,
csokoládé, igazi kávé (a normál boltokban csak cikóriával kevert kávé volt), az amerikai üdít?k, jobb
kozmetikai szerek, rendes min?ség? m?szaki cikkkek, s minden más hasonló. 

Na most, a kakaó is "csak dolláros" luxuscikk volt. Jövend? múzsám szülei inkább meghaltak volna,
mintsem hogy vegyenek bármit is dollárért. Szóval kakaó nem volt náluk a lakásban.

Aztán megtudtam, szereti a kakaót. Hát bementem otthon a spejzba, leemeltem 1 doboz kakaót a polcról,
s másnap elvittem neki. Gondoltam, most milyen jó fej vagyok!

Két hónap múlva derült ki mi is történt. Mint ez jellemz? rám, nem figyeltem oda, hanem rutinból
cselekedtem. Szóval tévedésb?l egy bontoitt doboz kakaót adtam oda, nem egy bontatlant.

Aztán valamikor februárban már amikor teljes kapcsolatunk volt, egyszer azt mondja nekem "mire volt
jó így megalázni engem?". Én persze ?szintén meglep?dtem, mit is követtem el. Lassan megtudtam: félig
megevett, felbontott doboz kakaót ajándékoztam,

- S miért nem szóltál? - kérdeztem.

- Hogyan is szóltam volna, azt hittem direkt csinálod, hogy jelezd, te mennyivel gazdagabb vagy, Egész
éjszaka zokogtam!
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- Komolyan elhiszed, hogy direkt elviszek egy felbontott kakaót a barátn?mnek, hogy az megsért?djön?
Ennyira hülyének nézek ki? Ráaádásul akkor még szex se volt, szóval direkt megharagítom azt, akit?l
akarok valamit, hogy aztán biztos ne legyen semmi? Ha ennyire forr bennem a megalázási vágy, akkor
nyilván várok, s majd ha odaadja magát a titokban gy?lölt barátn?, aztán csapok le rá a felbontott
kakaóval, nem?

Persze aztán tisztáztuk Ockham borotvája alapján: sokkal logikusabb, hogy mint mindig egyszer?en
nem figyeltem oda, mint hogy pokoli tervet dolgoztam ki, melynek ráadásul lehet akár nagatív eredménye
is rám. 

De ha mondjuk egy filozófiában nem jártas lány lett volna, aki nem ismeri Ockham borotváját, akár
lehetett volna rossz vége is.

_______________________________________________
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Drasztikus bolgár változások

by maxval bircaman - szerda, február 02, 2022

https://bircahang.org/drasztikus-bolgar-valtozasok/

Már érintettem azt a témát, hogy a kommunizmus bukása ott okozott a legnagyobb változást, ahol a
rendszer a leginkább zárt, leginkább hith? volt. Akkor els?sorban a szexuális erkölcsöt hoztam fel
példának.

Magyarország nagyon nyílt rendszer volt a Kádár-kor második felében, az ideológiát a rendszer
m?ködtet?i se vették már komolyan. Ennek persze meglettek a súlyos következményei, de viszont
drasztikus változás sem állt be ennek következtében: egy 1985-ös és egy 1995-ös magyar átlagember nem
viselkedett különböz?en, nem jöttek el új szokások, s nem haltak ki régiek - a magyar rendszerváltozás
sok küls? változást hozott, de a lelkekben szinte semmi se változott.

Ezzel szemben a bolgár rendszerváltozást drasztikus változásokat eredményezett. Korabeli bolgár
szemmel a magyar kés?kommunista korszak teljesen romlottnak t?nt, míg a magyar korakapitalista
korszak meg ósdinak, nem elég "haladónak".

A kés?kommunista Bulgária három legstabilabb népi jellemz?je: a f?város-vidék ellentét, a házasságon
kívüli gyerekek diszkriminálása, s a teljes szkepticizmus volt.

A f?város-vidék ellentét teljesen eltúlzott volt. A legnagyobb sértésnek az számított, ha valakit vidékinek
neveznek. A rendszerváltozás ezt teljesen elsöpörte, Szófia lakossága a duplájára n?tt azóta, mert hirtelen
megsz?nt minden akadály a betelepülés el?tt. Az 50-es felüli szófiai lakosság körében még ma is él a
vidékiek ellenzése egyébként, de ma már ez persze marginális jelenség.

A másik: a fattyúgyerekek megvetése. Ez is nagyon radikális volt. Az együttél?, de nem házas szül?k
gyereke is fattyúnak számított. Ez annyira az ellentétére fordult, hogy ma már több gyerek születik
házasságon kívül, mint belül. 
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Ma már ritkaság a stabil család. Olyan szint? zavar lett, hogy mára a leginkább polgárpukkasztó
magatartás normálisnak lenni. 

A teljes szkepticizmus viszont megmaradt, csak éppenhogy tovább rontott mindent. A szólásszabadság
eljövetele azt eredményezte, hogy most már nem kell hazudni, immár lehet nyíltan is mindenben
kételkedni, mindent értelmetlennek mondani. Ez a nyíltság azonban azt eredményezi, hogy a vaciláló
embereket is a rossz felé tolja.

Én úgy látom, hogy ha nem jön meg Bulgáriába is a nyugatellenesség vonata, ami elindíthat egy újfajta
normalizációt, akkor az országnak vége lesz az évszázad végéig. 

_______________________________________________
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Drukkol a libbant

by maxval bircaman - csütörtök, június 16, 2022

https://bircahang.org/drukkol-a-libbant/

A HVG lassan, de biztosan lesüllyedt a pöcegödör mélyére. Legalábbis ami a törzskommentel?i tábort
illeti. Ma már az Amerikai Népszava és a Nyugati Fény törzsközönsége is elámulna egyes HVG-s
fanatikus kommenteken.

A labdarúgás nem érdekel, az angol-magyar meccset se néztem. Egyedül a téma politikai vonzata izgat.

Az angol szurkolóknak persze köszönet. Azzal, hogy kifütyülték a magyar himnuszt, szabad kezet adtak
nekünk. Most már végképp senki se szólhat bele, amikor mi fütyülünk.

Igenám, de a ballib fanatikus kénytelen magyarázatot találni. Az egész kommentelés gyakorlatilag 
pszichiátriai esetek tömkelege.

A meccs kezdetén a tábor még masszívan drukkol az angoloknak. Mindenki reménykedik, hogy "Zorbán
csapata" bukik.

A keménymag a magyar himnusz angol szurkolók általi kifütyülését is üdvözli:

"Na végre, kifütyülték a kis buzinácikat kezdésnek. remélem, kapnak egy ötöst is."

Egyes mérsékeltebbek megjegyzik, a himnusz fütyülése bunkóság, ez nem jobb, mint amikor a "magyar
náci gyerekek" kifütyülik a térdelést. De szerencsére megjönnek az ideológiailag képzettebb ballibek,
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akik ezeken a megtévelyedett bárányokat gyorsan helyreigazítják.

"Egy dolog egy nemes kezdeményezés kifütyülése, más a himnuszé, ami egy nacionalista
marhaság eleve."

Sokan helyeselnek:

"Hagyjuk már ezt az idejétmúlt huszadik századi nemzeteskedést, csak háborúk születtek bel?le
Európában."

Aztán jönnek a magyar gólok. Pánikhangulat uralkodik el a kommentszekcióban. A keménymag
igyekszik lelket önteni a ballib kommentel?kbe:

"Szakadékba tart az ország. De ez, a foci kell csak ennek a cs?cseléknek."

és

"1 euró = 403 Ft."
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A meccs lefújása után aztán elszabadulnak az indulatok:

"Olyan jó lesz ezzel a 4 góllal fizetni a teszkóban az akciós farhátat."

"Az új Aranycsapat, amibe megint egy ország megy tönkre."

"Zseniálisan játszottak a farhátvédek."

"Felesleges közpénzégetés. Dugja fel magának a dagadt gecigány azt, amit erre költetett."

"Egész meccs alatt az angolok domináltak. Az nem ilyen játékölés volt, mint a magyaroké."

Elnézést a focirajongóktól, de szerintem sokkal jobb móka valósid?s meccs-kommenteket nézni, mint
meccset.

(A kommenteket egyhén szerkesztettem a drámai hatás kedvéért, volt hogy többe egybevontam, vagy
egyb?l kihagytam részeket.)

_______________________________________________
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Démonok

by maxval bircaman - vasárnap, május 01, 2022

https://bircahang.org/demonok/

Az eredetiben Démonok, a magyar fordításokban Ördögök vagy Ördöng?sök a szokott cím - szerintem ez
egyébként rossz címfordítás, az eredeti bibliai eredet?, s a magyar Biblia-fordítások is a "démon" szót
használják, semmi értelme nem volt ezt átírni. Ez Dosztojevszkij négy f?m?vének egyike.

A m? története érdekes, mert se az 1917 el?tti, se az az utáni orosz hatalom nem szerette. A cári cenzúra
kivetette bel?le a pedofil arisztokrata részt, pedig ez abszolút fontos a mondanivaló szemszögéb?l. A
szovjet hatalom visszatette ezt a részt, hisz az csak er?sítette a hivatalos szovjet ideológiát, lám milyen
gazemberek ezek az arisztokraták, viszont baj volt a hivatalos forradalmár típusának leírásával. Hiszen
bár a szerz? nem kommunista forradalmárokról ír - ilyenek alig voltak akkoriban Oroszországban a
könyv megírásakor -, hanem nihilista republikánus forradalmárokról, de ezek a hivatalos szovjet eszme
szerint pozitív történelmi alakoknak min?sültek, akik úgymond "még nem jutottak el a marxizmusig", de
"el?készítették" az igazi, jó, marxista forradalmárok ügyét, s csak a hülye nem vette észre a hatalmas
hasonlóságot, plusz még ezek a forradalmárok egy esetben a könyvben szinte el?re elmondják milyen lesz
a totális vörös terror. A szovjet megoldása a "problémának" az lett, hogy a m?vet önállóan kiadni tilos
volt, csak a szerz? összegy?jtött m?veiben szerepelhetett. S persze filmet csinálni bel?le nem lehetett, az
els? teljesérték? orosz filmadaptáció már a 90-es években született.

Szóval a m?vet mindkét hatalom támogatta sajátos módon és eyben problémásnak is látta. A cári
hatalom nyilván egyetértett az ortodox keresztény szempontú társadalomkritikával, meg a forradalmárok
negatív ábrázolásával, csak a "túlzásokat" ellenezte, lásd a pedofil fiatal arisztokrata részt. A szovjet
hatalom meg nyilván egyetértett a társadalomkritikával, csak annak indíttatásával sem, meg baja volt
szintén a "túlzásokkal", azaz a fiatal forradalmárok negatív ábrázolásával.

A sok adaptációból messze a legjobb filmváltozat természetesen a 2014-es orosz minisorozat, Vlagyimir
Hotyinyenko orosz-ukrán rendez?t?l (ukrán apa, orosz anya). Politikai érdekesség: a rendez? jelenleg
rajta van az "ukrán árulók" feketelistáján, azaz nem léphet ukrán területre, ennek oka, hogy támogatta a
krími népszavazást.

A filmverzió kiválóan összegezi a könyvet, kis változtatásokkal.
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Maga a történet persze banális, egy bekezdésben elmondható. Egy orosz kisvárosban megalakul egy
titkos forradalmi sejt, tagjai fiatal arisztokraták és pár lecsúszott értelmiségi. Az utóbbiak egyike végül
meggondolja magát, ki akar lépni, ezért a sejt vezére megöli ?t, nehogy besúgja az egész szervezetet a
hatóságnál. Az egész történet arról szól, hogy a helyi rend?rség segítséget kér a központból, ezért
megérkezik Pétervárról egy tapasztalt nyomozó, afféle orosz Sherlock Holmes, s ? lassan felgöndöríti az
egész történést. Persze a m? valódi lényege az egyes szerepl?k jellemének bemutatása, els?sorban a sejt
tagjaié, azok motivációja. 

A forradalmárok között mindenki a társadalom fels? rétegéb?l származik, az egyetlen kivételek pár
gyilkos és bandita, akik viszont kizárólag pénzért segítik a "forradalmat". Az önkéntes forradalmárok 3
csoportra oszlanak tipológiailag: 

gyakorló elmebetegek - az egyik korábban Amerikába vándorolt ki, ott végleg megzakkant, majd
hazatért,
cinikus hatalommániások - a sejt vezére, aki végül elmenekül,
unatkozó, életunt alakok, akik egyszer?en végre valami érdekeset akarnak cselekedni - a pedofil
arisztokrata se igazi pedofil valójában, csak valami érdekes újra vágyott.

Két mellékszerepl? - a nyomozó és egy Biblia-árus - mondják ki a lényeget. A nyomozó szerint a
forradalmár lelkület lényege "tehetségtelenség és beteg ambíció kombinációja". A szerzetes elmondja a
neki a b?nét elmondó arisztokratának "el?ször saját magának kell megbocsátania", majd amikor
találkozik a nyomozóval, annak nem árul el semmit, a nyomozó ezután távozik és nem vesz semmit az
utcai Biblia-árustól "kés?bb" megjegyzéssel, mire a Biblia-árus azt mondja halkan "kés?bb már kés?
lesz".

_______________________________________________
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Edina nem hagyja abba

by maxval bircaman - csütörtök, október 06, 2022

https://bircahang.org/edina-nem-hagyja-abba/

Én nagyobb fogyasztója vagyok a ballib tartalmaknak, mint egy ballib törzsszavazó. 

De alapvet?en kell legalább egy érv ahhoz, hogy az ember neki nem tetsz? dolgokat kövessen:

legyen az színvonalas, azaz fejtse ke a saját álláspontját szabatosan, értelmesen,
ha ez nem megy, legyen legalább olyan rossz, hogy röhögni lehessen rajta.

Amt viszont sose követek: ami színvonaltalan, hülyeség, s egyszer?en csak középszer?en unalmas. Itt
nincs értelme a tájékozódásnak.

Pottyondy Edina pont ez a kategória: tehetségtelenül adja el? az unalmas közhelyeket. Amikor
megjelent, meghallgattam pár adását, aztán abbahagytam.

Most a lecsengett celebek jól ismert trükkjével él: bejelenti, hogy abbahagyja, hogy aztán folytathassa.

Ásít a kisember.
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Egy kis semmiség

by maxval bircaman - péntek, október 21, 2022

https://bircahang.org/egy-kis-semmiseg/

Amerikai egyetemi történet, persze valószín?leg kitalálták a bölcsészek, de azért jó.

Megkérdezik a filozófia professzort, mit szeretne születésnapjára, mire ?:

Semmit. S remélem, ezt be is tartjátok.

Ekkor kezd?dik el a gondolkodás. Hogyan lehetne teljesíteni kérését.

Adunk neki egy üres dobozt - mondja valaki.
Nem jó, az nem semmi, hanem egy doboz - jön az ellenvetés.
Azt mondjuk neki, csak a doboz tartalma az ajándék, magát a dobozt kérjük vissza.
A doboz belsejében leveg? van, az pedig nem semmi.
A természettudományi karon a kollégák készítenek egy hermetikus dobozt, melyb?l ki lehet szívni
a leveg?t!
Akkor nem lesz benne leveg?, de még maradnak szubatomi részecskék, ilyen kvark izék meg
hasonlók.
Én nem értek a fizikához, de azokat nem lehet kiszívni?
Ha lehet is, a különféle mez?k, mint pl. a gravitációs mez? a dobozban marad, azaz megint nem
semmi a doboz tartalma.
Antigravitációs doboz nincs?
Azt még nem találták fel, de ha lenne is, akkor is maradna tér és id? a dobozban.
Szóval természettudományos megoldás nincs, nekünk bölcészeknek kell megoldanunk a kérdést.

Megint gondolkodnak.

Akkor azt csináljuk, hogy nem köszöntjük fel születésnapján!
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Nem jó. Nem azt mondta, hogy nem kér ajándékot, hanem azt, hogy ajándékként semmit kér.

Végül megszületik a megoldás: felköszöntik, azt mondják "kedves kolléga, köszöntünk születésnapod
alkalmából, kérünk fogad el ezt az ajándékot", majd senki semmit se ad át, csendben marad és vár.

El is jön a nap, minden megy a terv szerint. A prof elmosolyodik:

Á, a semmi. Köszönöm, pont erre számítottam.

A filozófia er?ssége: megválaszolni olyan kérdéseket, melyeket soha, senki nem tesz fel.
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Egy másik Magyarországot építenének

by maxval bircaman - hétf?, július 25, 2022

https://bircahang.org/egy-masik-magyarorszag-epitenenek/

Egy másik Magyarországot építenének, pedig minek: ez a másik Magyaország már fel volt építve az
1990-2010 közti liberális vészkorszakban.

Ez a másik Magyarország a nyugati nagyt?ke, Sorosék, a másságkultusz, az idegenszép agymosás, a
kisemberek eltiprásának Magyarországa. Éppen ezt szavazza le folyamatosan a nép 2010 óta.

Az egyik Kéri-javaslat "a hetilapok széles körben való terjesztése. A Magyar Hang, a Jelen, az Élet és
Irodalom, a Magyar Narancs és a HVG eléréseinek növelésével kiegyenlít?dne a kormánypárti
médiatúlsúly" - hát ez biztos recept a Fidesz támogatottságának növelésére.

S Pottyondy alias Puzsérné mint megoldás. A tehetségtelen ex-momentumos csaj, aki puzséros stílust
alkalmaz bújtatott ballib tartalommal. Eleve nem ér el senkit, akit Kéri szeretne eléretni. S még az elértek
zöme is elutasítja a ballibeket. Szerintem ez az ember egyetlen Pottyondy-videót se nézett meg, csak
valamit hallott róla.

Orbánnak tulajdonképpen hatalmas szerencséje van: ilyen Kéri-féle 90-es években rekedt arcok
határozzák meg az ellenzéki stratégiát. 
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Egy titkos szerelem vége

by maxval bircaman - vasárnap, május 22, 2022

https://bircahang.org/egy-titkos-szerelem-vege/

A szép butus lány beleszeret a jóval id?sebb érett férfibe, de kénytelen titkolni érzelmeit, s még a férfi
nem is viszonozza az érzelmeket. Még leszbinek is tetteti magát a lányka, ezzel is elterelve a gyanú
árnyékát is. Közben meg kamu-politikai erotikus fotókkal üzen.

Igazi tragédia, szerencsére nem fatális. A gyors elszakadás segíteni fog az érzelmek leh?lésében.

Mert mindent egy lapra tenni fiatalos, bátor döntés, de ha nem jön be, az nagy érzelmi probléma.
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Egy életünk van

by maxval bircaman - péntek, február 18, 2022

https://bircahang.org/egy-eletunk-van/

Az az ?si hedonista gondolat majd annak modern liberális, még radikálisabb verziója, hogy kevés az
emberélet hossza, ezért a minden egyes pillant kellemességét kell célként kit?zni, csak a józan ész lehet
ennek korláta (lásd: hiába okoz gyönyört a szomszéd n? meger?szakolása, ha aztán emiatt börtönben kell
eltöltenünk pár évet, a végs? összesítés negatív, azaz nem érdemes meger?szakolni a szomszéd n?t).

Nem véletlen, hogy az eredeti ókori hedonizmus gyorsan elt?nt, helyét hamarosan átvette az
epikureizmus - egy sokkal kifinomultabb hedonista tanítás, mely tulajdonképpen máig hatást gyakorol.

A kérdést kicsit másképp ugyan, megfogalmazta József Attila is Két hexameter cím? versében: "Mért
legyek én tisztességes? Kiterítenek úgyis! / Mért ne legyek tisztességes! Kiterítenek úgyis.". 

https://www.youtube.com/watch?v=7g1POSrBtRc 

Esetünkben nem csupán a tisztesség a kérdés. Hanem egy sokkal nagyobb keret: az önérdek tartalma. De
ez csak keresztény hittel érthet?. Viszont van egy középs? keret is: eleve az élet értelme, ez pedig
megérthet? akár materialista, ateista hittel is (végülis az epikureusok is ilyenek voltak).

Ez könnyedén megérthet?: vajon nem károsítja-e meg a pillanatnyi örömöt is akár, ha az örömhöz
helytelenül jutottunk? S itt nyilván nem szigorúan vett erkölcsr?l van szó, nem határesetekr?l, hanem
teljesen egyértelm? ügyekr?l. 

Valójában éppen azért nem szabad hedonistának lenni, mert egy életünk van!
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Egyenl?tlen képviselet

by maxval bircaman - szerda, szeptember 28, 2022

https://bircahang.org/egyenlotlen-kepviselet/

Lehet-e más érdekét képviselni úgy, hogy a képvisel? nem része a képviselt érdekközösségnek.

Annak idején a kommunista mozgalom alapproblémája éppen ez volt: a proletárok képvisel?i csupa
jómódú ember, de legalábbis szegény értelmiségi volt, igazi proletár nemigen volt.

Az eredmény: a kommunista mozgalom sose volt képes szerves kapcsolatot kiépíteni azokkal, akiket 
állítólag képviselt.

Amikor ezt kezdték felismerni a II. vh. utáni nyugati kommunista pártokban, voltak is megoldási
próbálkozások, jellemz?en vicces álmegoldások. Pl. a francia kommunistáknál tilos volt egy id?ben a
szakmunkás átlagbérnél többet keresni, a többletet be kellett fizetni a pártkasszába, ez persze csak a
politikai tisztségekb?l származó fizetésekre vonatkozott. Ráadásul a pártvezet?séget nem érintette, mert
az olyan pénzen kívüli juttatásokban részesült, hogy az b?ségesen kompenzálta a pénzmegvonást.

Mint egyes modern vallásokban, ahol azt hazudják, náluk mindenki önkéntes, nincs fizetett papság,
miközben képtelenség nagy szervezetet fenntartani fizetett, csak azzal foglalkozó emberek nélkül. Jó
példa a mormonok, akik verik a mellüket, hogy náluk mindenki önkéntes, csak aztán ez csak a
legalacsonyabb tisztségekre vonatkozik a valóságban. Az utcán térít? fiatal misszionáriusok valóban nem
kapnak semmilyen fizetést, ez tény, de a f?nökeik már igen, bújtatott alakban. Nagyon régen ismertem
egy mormon misszióvezet?t, nagy ember volt, kés?bb a mormonok egyik fels? szervébe is bekerült
(ugyan nem a legfels?be, de az aztán következ?ben, mindjuk kádárista szakszavakkal nem volt sose se a
PB, se a Titkárság tagja, de a KB-tagságig eljutott). Úgy élt mint egy bankfiók vezet?je, rendkívül magas
életszínvonalon, s közben nem származott gazdag családból. A megoldás: az egyik mormon intézmény
magasrangú alkalmazottja volt, ami már nem számít papi tisztségnek, így nem vonatkozott rá az
ingyenesség követelménye.

Annak idején a szovjet propaganda úgy magyarázta a nyilvánvaló furcaságot, hogy a proletárforradalmat
nem proletárok szervezték, hogy ezek olyan osztályidegen emberek voltak, akik képesek voltak
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osztályérdekeiken felülemelkedni.

Mert hát Engels nagyt?kés volt, Trockij gazdag keresked? fia, Lenin fels?-középosztálybeli kisnemes
család gyereke. Még Marx és Sztálin legalább tényleg nyomorogtak, de egyiknek se volt így se proletár a
származása.

Szóval a hivatalos magyarázat közröhej tárgya volt.

Valójában ez kommunista kontextuson kívül is valós kérdés. Nagyapám mondta, a Horthy-rendszer alatt
a lehet? legjobb munkahely a szakszervezeti funkcionáriusé volt, ? ugyanis sose vesztette el állását.

Sokszor magamon is érzem ez. Nem hamis-e, hogy az ellen a rendszer ellen írok, melynek végülis a 
kedvezményezettje vagyok? Mert világszinten - bárhogy is számítom - benne vagyok a fels?
félmilliárdban, ez a világ 5-6 %-a, de talán inkább a fels? 200 millióban vagyok benne inkább, ez még
elitebb pozíció. Vajon nem olyan ez, mint Engels harca a t?ke ellen?

A választ nem adom meg, nem az én dolgom ez.
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Egyensúlyozás szellem és anyag között

by maxval bircaman - szombat, március 19, 2022

https://bircahang.org/egyensulyozas-szellem-es-anyag-kozott/

Az alapvet? szempont: a szellem és anyag elválasztása mesterséges, ezek nem különállók, hanem
ugyannak két szempontja.

S ennek felismerése nélkül megoldhatatlan a kérdés. S mindig álmegoldásokba vezet: vagy
aszketizmusba vagy hedonizmusba.Ahogy a kett? ellensúlyozásának megpróbálása is zsákutca, ha hibás
anyag-szellem elszeparáláson alapszik.

Kubában szembesültem azzal a primitív vallásossággal, mely az ?si animizmus modern verziója: az
ember alkuszik az isteni er?kkel, ad nekik valamit, cserébe pedig kap valami mást. Dehát miféle isteni er?
az, melynek bármire is szüksége lenne, melynek bármit is adni lehetne?

_______________________________________________

                            557 / 1.347



BircaHang - 01-01-2023
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

Egyetértek

by maxval bircaman - szombat, május 14, 2022

https://bircahang.org/egyetertek/

Kivételesen egyetértek az EU-val: Oroszország valóban közvetlen veszélyt jelent a jelenlegi világrendre.

De tegyünk hozzá egy fontos kiegészítést: a jelenlegi világrend pedig közvetlen veszélyt jelent az 
emberiségre.
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Egyházi nyelv

by maxval bircaman - vasárnap, január 23, 2022

https://bircahang.org/egyhazi-nyelv/

Míg a katolicizmusban - legalábbis a múltban - volt közös nyelv, a latin, ilyen az ortodoxiában sose volt.

Itt most "ortodox" alatt csak azokat értend?, akik 7 egyetemes zsinatot ismernek el. Ugyanis a csak 3
zsinatot elismer?k magukat szintén ortodoxnak nevezik.

Történelmileg nyelvi szemszögb?l 2 nagy részre oszthatók az ortodoxok:

a görög ortodoxok: ahol az egyházi nyelv a koiné görög, azaz újszövetségi görög nyelv,
a szláv ortodoxok: ahol az egyházi nyelv az egyházi szláv, mely a középkori bolgár rögzített
verziója.

Ma már azonban a helyzet sokkal bonyulultabb. 

A görög ortodoxiát alkotó 7 mai független ortodox egyházból csak ott er?s máig a koinégörög szerepe,
ahol a hívek zöme görög nyelv?, de itt is keveredik az egyházi nyelvhasználat a modern göröggel: ez a
konstantinápolyi, a görögországi, s a ciprusi egyház.

További 3 görög ortodox egyházban - jeruzsálemi, antiochiai, alexandriai - a görög ma már másodlagos
szerepet játszik, a f? nyelv az arab, hiszen mind a 3 egyházban a hívek 95 %-a ma már arab. Különösen
igaz ez az antiochiai egyházra, ahol már szinte csak jelképes a görög szerepe.

A hetedik görög ortodox egyház - az albán - helyzete speciális. Itt ugyanis a hívek egy része az albániai 
görög kisebbséghez tartozó. Maga az egyház igyekszik az albán nyelvet preferálni, a görög rovására,
ennek oka politikai: a muszlim albánok hajlamosak "görög ügynökökként" tekinteni az ortodox
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albánokra.

A szláv ortodoxiát egykor alkotó 8 egyházból 1 ma már nem szláv: a román ortodox egyház. ?k a XIX.
sz. végét?l tudatosan mindent román nyelv?vé tettek, egykor azonban az egyházi szlávot használták.

A többi 7 egyház közül a kérdés az, mi a f? nyelv, az egyházi szláv vagy a helyi modern szláv nyelv. Az
orosz és az ukrán egyházban egyértelm?en az egyházi szláv élvez els?bbséget. A bolgár és a szerb
egyházban pedig a nemzeti nyelv.

A cseh-szlovák és a lengyel egyházban az egyházi szláv a gyakoribb, de a nemzeti nyelv is használatos.
Mindhárom országban a hív?k zöme kisebbségi etnikumú: a cseh-szlovák esetben ruszinok, a lengyel
esetben pedig belaruszok.

Spciákis helyzet? az amerikai egyház, ahol egyházközségenként változó a helyzet, de ma már a többségi
helyzet az angol nyelv használata.

Van még egy ortodox egyház, a grúz, mely azonban se nem görög, se nem szláv, egyházi nyelvként
mindig a grúzt használták.

Itt csak azt a 16 ortodox egyházat soroltam fel,melyet legalábbis részlegesen elismer a ortodox közösség.
A 16-ból 14 teljes elismerést élvez, 2 - az amerikai és az ukrán - részlegeset.

https://www.youtube.com/watch?v=Y2x1SmJerv4 
teljesen arab nyelv? istentisztelet (antiochiai egyház) 
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Egyébként ez még igaz is

by maxval bircaman - vasárnap, április 24, 2022

https://bircahang.org/egyebkent-ez-meg-igaz-is/

A Mérce azt írja egyik cikkében: "A célunk a baloldali alternatíva felépítése Magyarországon." - végülis
ezzel semmi gond.

Persze az egészet eleve nevetségessé teszi a hozzá mellékelt Jámbor kép. Jámbor András kb. ugyanaz,
mint az MSZP-s Komjáthi Imre, azaz szalonmarxista, aki folyton liberálisokkal áll össze, de ezt úgy
leplezi, hogy mond néha pár balos mondatot, persze csak óvatosan, nehogy haverjai - akik 99 %-a
liberális - nagyon megharagudjanak rá. A különbség köztük csak az, hogy Jámbor kevésbé buta, mint
Komjáthi, pl. neki még nem jutott eszébe egyszemélyes forradalmat kirobbantani a Parlament épülete
ellen.

Nem a kedvencem Debreczeni József, de még politikusi pályafutása el?tt, valamikor 1989-ben írt egy
zseniális humoros írást A reformkecske címmel. Sajnos a neten sehol se lehet megtalálni, de lényege: a
káposztagazdaság cs?dbe megy, a szegény bircák egyre éhesebbek, de ekkor megjelenik hirtelen a
gazdaság eddigi vezet?ja, a Kecske, aki most éppen másképp fésüli a sz?rét, mint korábban, s kijelenti a
csodálkozó állatseregletnek "vége a régi Kecske áldatlan tevékenységének, most megjöttem én, a
Reformkecske, s minden hamarosan fel fog virágzani, ha engem bíztok meg a gazdaság vezetésével".

Na, ez valami ilyesmi, csak még szemtelenebb. Szóval van ez az elvileg marxista Szikra Mozgalom,
melynek lehet 8-10, de akár 15 tagja is - hozzájuk képest a Párbeszéd óriáspárt, mert nekik országosan
80 tagjuk van, bár abból 75 Budapes központjában él -, ha elindulnának választáson, nagy hajrázással
talán meg is lenne a 0,1 %. Aztán 1 szem emberük bejut a parlamentbe, annak köszönhet?en, hogy a
liberálisok rá szavaztak, hisz ? volt a "közös ellenzéki" jelölt. Ebb?l aztán azt a mellbevágó
következtetést vonja le ez az 1 darab ember, hogy ? a baloldal vezére!

Ez komoly?
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El a kezekkel Vietnámtól!

by maxval bircaman - szombat, március 26, 2022

https://bircahang.org/el-a-kezekkel-vietnamtol/

Amikor alsó tagozatos általános iskolás voltam, nagyban ment az "El a kezekkel Vietnámtól!" kampány.
Akkor még nem tettem fel a kérdést, de kicsit kés?bb felmerült bennem: az ellenség miért támadott, mi
volt a motivációja? Mert az mégsem lehet, hogy az USA szimplán gonoszságból háborúzik, ez teljes
abszurd feltételezés. Pedig pont ezt állította a korabeli propaganda: van egy rossz oldal, melynek egyetlen
motivációja a gonoszság, s van egy jó oldal, mely e gonoszság ellen harcol. Alsó tagozatos általános
iskolásként ez még hihet?nek t?nt, de kamaszként már nem. Persze aztán utána is néztem.

S nem azt mondom, hogy nem a vietnámiaknak volt igazuk, mert én az ? oldalukon állok ma is, hanem
azt: marhaság az ellenfél való motivációját titkolni, ez éppenhogy gyengíti a saját álláspontot is. 

A lehet? legprimitívebb gondolkodás azt hinni: az ellenfél megértése és az ellenféllel való egyetértés
azonos.

Kínosan vigyázok évtizedek óta, ne essek ebbe a hibába.

S most mit látok: az orosz-ukrán háború kapcsán a f?sodorban kötelez? nem megérteni az orosz
álláspontot. Az elfogadható narratíva szerint Putyin megbolondult, gonosz, világhódításra készül. Aki
ennél többet mond, az már oroszpártinak számít.

Én egyértelm?en az orosz oldalon állok ebben a háborúban, de egy percig se gondolom, hogy az ukránok
motivációja onnan ered, hogy elmebeteg nácik és oroszokat akarnak mészárolni.

Szoktam nézni az orosz tv-csatornákat - engem nem lehet megállítani a Brüsszel által elrendelt 
cenzúrával -, s ott, bár tény: megy keményen a háborús propaganda, mégis ennél értelmesebb
magyarázatok hallatszanak az ellenségr?l.
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Még az orosz médiacelebek legegzaltáltabbja, a rendkívül népszer?, egyébként zsidó nemzetiség?, s?t
zsidó aktivista - az Oroszországi Zsidó Kongresszus elnökségi tagja - Vlagyimir Szolovjov - a magyar
médiákban annyit tudnak róla, hogy lefoglalták éppen olaszországi villáját - is elemz?bb ennél, mint ami
a másik oldalon zajlik.

_______________________________________________

                            564 / 1.347



BircaHang - 01-01-2023
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

Elfogadás megint

by maxval bircaman - kedd, július 12, 2022

https://bircahang.org/elfogadas-megint/

Elfogadás, de most politikailag.

Egy ballib elkötelezettség? intézet felmérése: a fideszesek elfogadóbbak, mint a ballibek. 

Pedig a ballib propaganda valami egészen mást harsog.

Le a kalappal a Policy Solutions el?tt, hogy ezt ki merte mondani.

https://www.youtube.com/watch?v=1vkrm1bxNEg 
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Elfogadás?

by maxval bircaman - hétf?, július 11, 2022

https://bircahang.org/elfogadas/

A címlapos blogger azt írja:

"Aztán a hit és az elfogadás kérdése. (..) Ez a kereszténységábrázolás nagyon finoman történik, nincs
benne semmi tolakodó, magamutogató. Csak ott van, körülvesz, mint közös európai kultúránk egyik fontos
eleme. Ez nem a magyar - a "pénz már a számlán van" iskarióti vagy a kirekeszt?, pökhendi -
kereszténység, hanem az elfogadó. Bukhatsz ember, mert a világ nem egyszer?, de ha belátod a hibád
(hibád és nem b?nöd), van remény. Ezt a szelíden megbocsátó világlátást érdemes lenne eltanulni, így
kétezer év távlatából nekünk, magyaroknak is."

Na ez az a "kereszténység", amihez képest a nyílt ateizmus is jobb, mert legalább koherens és ?szinte. Ez
a "modern európai kereszténység" egyébként a kommunizmusban is engedett, s?t támogatott volt:
"menjenek csak a templomba marháskodni, nem zavarnak senkit".

Szóval a "modern európai kereszténységnek" persze semmi köze a kereszténységhez. 

El?ször is az embernek nem hibái vannak, hanem b?nei. Ha ugyanis csak hibái lennének, akkor személyi
trénerre lenne szüksége, nem megváltóra.

S természetesen a kereszténység sose volt elfogadó vallás. Épp ellenkez?leg: a kereszténység megjelöli a
rosszat, majd harcol ellene, ha kell t?zzel-vassal.

a modern európai ál-Jézus és az igazi: az el?bbi mosolyogva szelfizik a b?nnel, a másik korbáccsal a
kezében küzd ellene 
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Ha modern európai keresztényt látunk, a legjobb megoldás alapból és látatlanul lekeverni neki egy
pofont: biztosan megérdemli.

_______________________________________________
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Elmebetegség

by maxval bircaman - vasárnap, január 16, 2022

https://bircahang.org/elmebetegseg/

A Mars amerikai óriáscég megváltoztatja Uncle Ben's termékének (ez egy szósz) márkanevét, az új név
Ben's Original.

Ez szerintem így még mindig fasizmus. Nem lett volna jobb a George Floyd szósz név?

Egyébként a tipikus elmebetegség. Az eredeti név sose volt rassszista, épp ellenkez?leg. Jelentése: a
négerek jól f?znek. Ennek kontextusa pedig az, hogy az amerikai délen a néger rabszolgák kialakítottak
egy sajátos saját ételkészítési stílust. Erre kénytelenek voltak, mert a rabszolgákat jellemz?en a gazdáik
által másodrend?nek tartott élelmiszerekkel látták el. Aztán a négerek ebb?l csináltak valami jót. Pl. a
sertés bordás része, melyb?l a rabszolgák egy sült ételt találtak ki, neve barbecued ribs - máig népszer?,
immár a fehérek közt is.

Szóval itt a "Ben bácsi" nem lekicsínylés, hanem dicséret. Dehát ezt megérteni nehéz egy mai
progresszívnek.
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Elmennek a legjobbak

by maxval bircaman - péntek, április 29, 2022

https://bircahang.org/elmennek-a-legjobbak/

Az egyik makacs ballib téveszme: a legjobbak vándorolnak ki az országból.

Ennek igazságtartalma nem igazán ellen?rizhet?, mert Magyarországról kismérték? a kivándorlás.
Bulgária viszont az egyik legnagyobb kibocsátó ország Kelet-Európában, csak a balti államokból,
Albániából, Boszniából, s Koszovóból van nagyobb arányú kivándorlás. Emiatt sokan ellen?rizhetetlenül
elhiszik, hogy tényleg az "elit" vándorol el Magyarországról.

Normális - azaz nem háború vagy ternészeti katasztrófa vagy politikai üldöztetés - esetben a kivándorlás
oka mindig, mindenhol, az egész világon ugyanaz:

kalandvágy: a fiatalok szerencsét próbálnak,
anyagiak: magasabb bérezés? országba törekednek az emberek.

A "legjobbak", azaz a legképzettebbek jellemz?en mindenhol képesek jó bérezést elérni, így éppenhogy
nem hajlamosak elvándorolni. 

Az csak a liberális álomvilágban létezik, hogy valaki sokat keres, de elmenekül a "diktatúra" el?l.

Bulgáriában én ezt megfigyelem hosszú évek óta. Az ország népessége az utolsó kommunista évben 8,9
millió volt, a tavalyi népszámláláson pedig alig 6,5 millió. Ez tényleg hatalmas csökkenés. Hasonló
mérték nem-háborús viszonyok közt sehol sincs.

S mi az ok? Elnyomás és diktatúra? Az nincs egyáltalán 1990 óta, s?t Bulgáriában sokkal könnyebb a
hatalmat leváltani, mint Magyarországon:
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a választási rendszer szinte teljesen arányos, azaz hiába sikeres egy párt, nehezen tud egyedül
kormányozni,
nincs konstruktív bizalmatlansági inditvány intézmény, mint Magyarországon, hanem sima
bizalmatlansági inditvány intézmény van, azaz elegend? az éppen aktuális kormány ellen
többséget létrehozni, nem szükséges új kormányról megállapodni.

B?nözés? A nagymérték? közbizonytalanság megsz?nt a 90-es évek végén, azóta a b?nözés normál
európai szint?. A 90-es évek közepén még simán feltörték a parkoló autókat b?nöz?k, "hátha van benne
valami" alapon, lakásokat támadtak meg, onnan ellopva pl. a h?t?t, ma már csak akkor törnek fel egy
kocsit, ha jól látható érték van benne, s lakást csak el?zetes "füles" alapján támadnak meg, majd onnan
csak ékszereket, pénzt visznek el.

Korrupció? Mint Magyarországon, azaz a kisembert nem érinti.

Kik mennek el? Természetesen egy rész a szerencsét próbáló fiatal. De a f? rész éppen a legkevésbé
képzettek, akik otthon is, külföldön is alantas munkát végeznek: egyszer?en jobb nyugaton takarítani,
mint Bulgáriában. 

Az átlagos és magasabb képzettség?ek csak akkor hajlamosak elvándorolni, ha hatalmas a bérbeli eltérés.
A 90-es évek Bulgária és Nyugat-Európa között még simán volt 10-szer feletti eltérés, ma ez inkább
2-3-szoros (vásárlóértéken). Akkor simán megesett, hogy pl. takarítással 15-ször annyi pénzt lehetett
keresni, csak azzal, hogy az ember nyugatra megy. Ma ez képtelenség, egy átlag bulgáriai takarító keres
nettó 300-400 euró közt havonta, míg nyugaton mondjuk 1500-at, az eltérés mértéke sokkal kisebb,
vásárlóértéken pedig még kisebb. Egyszer?en nincs már meg a hatalmas csábító er?, mint korábban.

Ami pedig eleve a kulturáltságot illeti, sok adat sz?rhet? le abból, kik a legnépszer?bbek a nyugati
bolgárok körében. Jellemz?en a legostobább bolgár el?adók aratnak a legnagyobb sikereket nyugati
turnéikon.

S hála a mostani bolgár kormánynak immár kezd szitokszóvá válni a "nyugati egyetemen diplomázott"
kifejezés is, meg a "fiatal szakember". Eddig a bolgár politikai folklór szitokszava az "okos és szép" volt,
annak kapcsán, hogy így nevezték magukat a Szófia központját rendszeresen megbénít? agresszív
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tüntet?k.
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Elmélkedni Havannában

by maxval bircaman - szombat, december 10, 2022

https://bircahang.org/elmelkedni-havannaban/

Annak idején, leginkább 1982-1985 között. Azaz 15-18 éves korom között.

Az iskolai tanuláshoz pont úgy álltam hozzá, mint manapság a munkához: kikerülhetetlen kényszernek
fogtam fel, s annyit igyekeztem csak teljesíteni, hogy ne rúgjanak azért mégse ki, mert ezzel csak
felesleges bajt okoztam volna magamnak. 

Bár Kubában az én iskolámban rossz tanulásért kizárt dolog volt a kirúgás: a kubai elit gyerekei jártak
ugyanis oda - leszámítva az elit legfels?bb rétegét, akiknek a gyerekei eleve nem az országban tanultak -,
s ?ket nem volt szabad kirúgni, szóval a szabályosan nullát tanuló gyerekek is megkapták a szovjet "3"
osztályzatot - a magyarral ellentétben a szovjet osztályzásban csak 4 jegy van, a legjobb ugyanúgy az
ötös, de a legrosszabb a 2-es, ez bukást jelentett -, én pedig azért a semmit se tanulókhoz képest valamit
mégis tanultam. Hiszen mondjuk micsoda dolog lett volna megbuktatni egy tábornok, s?t egy Szovjetunió
H?se fiát megbuktatni - képtelen dolog -, itt most egyik osztálytársamra gondolok, aki az egyetlen kubai
?rhajós fia volt. 

A srác egyébként rendkívül vicces volt. Pl. a "mi lesz bel?led, hogy nem tanulsz?" kérdésre azt a választ
adta "m?hold". Ami az egész rendszerrel szembeni súlyos és gúnyos kritikának min?sült, persze nyilván
ellene senki se mert fellépni. Legfeljebb annak eshetett volna baja, aki meghallotta a válaszát, majd azt
botor módon tovább is adta. Ez ugyanis nem a sztálini rendszer volt már, ahol a vezetés még legalább
komolyan vette saját magát. Ez már a posztsztálini világ volt, ahol minden a látszat, s azt büntetik meg,
aki észre veszi, hogy a látszat nem valós, ahelyett, hogy úgy tenne, mintha valós lenne.

Egyébként én tanultam sokat, csak nem azt soha, amit az iskola szerint kellett volna. Nagyon sokat 
olvastam, mindenfélét, meg sok mozit néztem. S minderre rendkívül sok id?m volt, mert nem voltak
igazán haverjaim, bulizós társaságba meg egyáltalán nem jártam. Azért volt 3 ember, aki havernek volt
nevezhet? - 2 cseh és 1 orosz srác -, de ?k pont a velem azonos típus voltak. Meg volt nagyjából 3 magyar
haverom Budapesten, dehát velük csak nyaranta tudtam érintkezni, meg levélben, s ?k is nagyon ez a
típus voltak. 
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Egyébként lányok iránt érdekl?dtem, de az összes közül csak 1 volt mélyebb és tartós érzelmekkel telített
érzés. Szóval a lányok se vették el az id?met.

Alapvet?en arra készültem, hogy megváltsam a világot. Ennek a negatív mellékhatása az lett, hogy
lenéztem az embereket - sajnos ezzel máig küzdök, bár már nagyon hosszú ideje tudom. hogy a
világmegváltás marhaság. Visszagondolva, az ?rhajós-gyerek m?hold "karrier-terve" okosabb volt, mint
az én messiás-tervem.

Sokszor a spontán humoros ellenreakció jobb, mint a komolykodás. Ez fontos tapasztalat.

Aztán persze a világmegváltók sorsa mindig rossz. Mert vagy valamilyen hatalmi helyzetbe kerülnek, s
tönkre tesznek sok embert, vagy nem kapnak semmilyen hatalmat - persze ez a leggyakoribb -, s akkor
meg megkeseredett emberek lesznek. Puszta szerencse, hogy én mindkett?t elkerültem.

_______________________________________________
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Elmúlt kor

by maxval bircaman - péntek, március 18, 2022

https://bircahang.org/elmult-kor/

Egy let?nt kor embere vagyok a képrögzítés szemszögéb?l.

Kisgyerekként csak álmodtunk arról, hogy meg lehet nézni egy filmet bármikor. Akkor vagy moziba
kellett menni vagy tévében megnézni, más lehet?ség egyszer?en nem létezett. 

Bár már a 60-as évek elejét?l létezik videórögzítés mint m?szaki megoldás, az összes ilyen eszköz csak a
profi felhasználás terén létezett, s ára is olyan volt, hogy egyszer?en elérhetetlen volt. Életemben el?ször
videófelvev? eszközt az MTV épületében láttam 1976-ban, amikor iskolástul voltunk ott látogatóban.

Otthoni magánhasználatra az els? videómagnó nyugaton 1976-ban jelent meg, de olyan áron, hogy az
átlag nyugati ember számára is elérhetetlen volt. Direkt utána néztem: az els? otthoni videómagnó az
USA-ban 3 akkori amerikai havi átlagfizetésbe került.

Én személyesen el?ször 1980-ban láttam videómagnót boltban, mégpedig Spanyolországban. Egyszerre 3
rendszert is árultak akkor: Betamax, VHS, Video-2000. A legolcsóbb is 80 ezer spanyol peseta volt, ez
mai vásárlóértéken kb. 3000 euró. 

Az els? videómagnóm 1984-ben lett, akkorra már az árak jócskán estek, kb. az 1980-as ár ötödére. Persze
rosszul választottam, mert Betamaxot vettem, ami aztán alig 2 éven belül el is vesztette a "háborút", s
onnantól a VHS lett az egyetlen otthoni videószabvány.

VHS-t már csak 1990-ben vettem, amikor a nagyobbik fiam kisgyerekként nézni akart rajzfilmeket.

Az utolsó elromlott videómagnómat pedig 2004-ben dobtam ki, s onnan már nem vettem újat. Átálltunk

                            574 / 1.347



BircaHang - 01-01-2023
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

a DVD-re, majd egyszer?en a flash drive-ra internetes letöltéssel kombinálva. 

Közben már a videókamera lett az igazi nagy szám, de csak 2007-ben lett rá pénzem. Ma pedig erre sincs
szükség, minden jobb fényképez?gép vagy telefon jobb videót csinál, mint egy jó kamera 15 évvel
ezel?tt.

Összesen 30 év kellett 2 teljes paradigmaváltáshoz. Az eszköztelenségb?l eljutottunk az eszköz
megjelenéséig, majd magától értet?d?vé válásáig.

https://www.youtube.com/watch?v=p9xEwCjyTxQ 
2008-as rövid tengerparti utazási videóm 

_______________________________________________
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Elriasztani a választástól

by maxval bircaman - csütörtök, szeptember 29, 2022

https://bircahang.org/elriasztani-a-valasztastol/

Most a hétvégén lesz a bolgár parlamenti választás - ez a 14. alkalom a rendszerváltozás óta, amib?l
látható, Bulgáriában a választások zöme rendkívüli.

A bolgár példa jelzi, hogyan lehet egyenl? szabályokkal elriasztani az embereket a szavazástól.

A bolgár rendszerben ugyanis azonos lehet?séget kap minden párt az állami médiákban. Továbbá a
választási részvétel követelményei olyan lazák, hogy csak az nem teljesíti, aki nem akarja teljesíteni.

Most pl. 29 - huszonkilenc - résztvev? van, ami bolgár mércével kevés, mert általában 40-50 résztvev?
szokott lenni, de a 90-es években 150-200 se volt ritka. A legnagyobb rész sose hallott szervezet vagy
tipikus 10-tagú fantompárt.

A 90-es évek elején humoros m?sornak számítottak a választási adások, ma már csak unalmasak. Akkor
még voltak egzaltált vicces figurák, kedves emlékeim: egy sündisznóhajú kövér n?, a "Bolgár Sólyom"
párt elnöke, meg egy férfi, aki a fogait mutatta a kamerának "kiverték a komcsik a fogaimat!" ordítással,
valamint egy Belgiumban él? szemüveges, csendes elmebetegnek t?n? alak, aki egy A3-as lapra köröket
és négyzeteket rajzolt, kijelentve, hogy ez a jólét titka, de addig nem árul el részleteket, míg meg nem
választják.

Ma már ebb?l csak egyes pártok neve maradt. Pl. indul az "Egység Nemzeti Mozgalom", az "Egységes
Néppárt" (megfigyeltem: minél többet szerepel az "egység" és "egyesült" szó egy párt nevében, annál
kisebb az illet? szervezet), a "Koalíció Érted, Bulgária", s a "Jogok, Reformok, Alternatíva, Lehet?ségek,
Felel?sség, Tolerancia és Egység Párt" (nem vicc, tényleg ez a nevük). 

Valószín?leg sokan ismerik a Švejket, ahol szerepel a Törvényes Keretek Közti Mérsékelt Haladás
Pártja. Miközben ez a párt tényleg létezett az I. vh. el?tti Csehországban, ez volt a világ els? viccpártja, s
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tényleg Jaroslav Hašek, a Švejk szerz?je alapította.

Ezekre a bolgár pártokra jellemz?en csak saját 10-20 tagjuk szavaz, s néhány haver, meg véletlenül még
pár rosszullátó nyugdíjas néni, aki elnézi a szavazólapot.

Szóval aztán az állami tv-be meghívják az összeset, f?m?sorid?ben, ahol aztán marhaságokat beszélnek.
Én kifejezettem nézni szoktam minden választási m?sort, de most már engem is sikerült lebeszélni err?l.

Most már a komolyabb pártok eleve részt se vesznek az ingyenes választási m?sorokban, nem akarják
kiröhögtetni magukat ugyanis.

_______________________________________________
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Elszakadás

by maxval bircaman - csütörtök, október 13, 2022

https://bircahang.org/elszakadas/

Az értelmiségi vágy, különösen a rendszerkritikus értelmiségé: elszakadni az anyagi síktól, függetlenné
válni a hétköznapok nyomó terhét?l. Mert akkor aztán teljes er?vel képes lesz magát adni, nem lesznek
korlátok, s ? lesz a nagy megmondó.

A gond az itt, hogy ha valóban sikerül elszakadni a gondoktól, ezzel együtt a nagy megmondó el fogja
veszteni kapcsolatát a hétköznapokkal, s mondandója senkit se fog érdekelni.

Esetleg lehet egy sz?k kör megmondója, vagy olyan valaki, akit majd a jöv?ben felfedeznek. Ami persze
szintén nem rossz út.

A nagy veszély azonban marad: a teljes elszakadás. Meg a nevetségesség: mint amikor a dúsgazdag
elmegy hakléktalant simogatni.

_______________________________________________
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Elvi politika és reál politika

by maxval bircaman - szerda, március 23, 2022

https://bircahang.org/elvi-politika-es-real-politika/

Örök kérdés mi a politika feladata: az elvekhez ragaszkodás vagy a gyakorlati, pragmatikus politika.

Henry Kissinger azt mondja Diplomácia cím? m?vében, az USA az I. vh. idejéig elvi alapon politizált,
majd áttért a pragmatizmusra. De ezt a váltást sose tudta elfogadni az amerikai lélek, máig igyekszik
elveket konstruálni az elvtelenséghez. Egyébként maga Kissinger azt vallja, nem lehetséges az elvi
politizálás, annak csak elemei lehetnek, mert a politika nem az elvek, hanem a lehet?ségek m?vészete.

Tulajdonképpen nagyon kevés ország meri nyíltan kimondani, hogy az ? politikája elvtelen, azaz teljesen
pragmatikus. Az 1859-1865 közti brit miniszterelnök, Lord Palmerston a kevés kivételek közé tartozik, ?
nyíltan kimondta "Britanniának nincsenek barátai, csak érdekei".

A kérdés leginkább akkor látható, amikor egy gyengébb ország politizál: meddig szabad ellenállni az
er?sebb ország nyomásának.

Leginkább háború alatt: meddig szabad ellenállni az idegen támadásnak, mikortól érdemesebb megoldás
a megadás.

A gond itt ugyanaz, mint a jósn? paradoxonja. Egy igazi - azaz nem csaló - jósn? sose képes bizonyítani
nem csaló mivoltát. Hiszen 2 út van:

megjósol valamit, de ezt az adatot eltitkolja: nyilván itt eleve nincs bizonyítás,
megjósol valamit, s ezt közzéteszi: ezzel azonban már hat az események sorozatára, s lehetséges,
éppen a közzététel miatt nem következik be a jóslat.

                            579 / 1.347



BircaHang - 01-01-2023
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

Annak idején esküv?i tanúm (az els?, polgári esküv?mön) mesélte - akivel egyébként utoljára az
esküv?n találkoztam - mesélte: 1980-ban megjósolta az apjának egy jósn? a halálát, mégpedig azt, hogy
napra pontosan, 1985. szeptember 9-án fog meghalni. Jót nevettek aztán, de sokan emlékeztek a dátumra.
(Könny? volt megjegyezni: 0909.) Aztán 1985. szeptember 9-én az egyébként teljesen egészséges apja
meghalt: elgázolta egy kocsi az utcán, s még helyszínen életét vesztette, pár másodperc alatt halt meg,
már csak a halálát állapította meg a ment?. A jóslat valódisága csak azért tudott bizonyítást kapni, mert
nem vették komolyan. Ha komolyan vették volna, s pl. aznap az apja ki se lépett volna a lakásából,
esetleg életben maradt volna, de ez eseteben a következtetés az lett volna, hogy a jóslat hülyeség volt.

Ugyanez a politikánál: csak utólag dönthet? el mit kellett volna tenni. De még ha valaki meg is tudná
el?re jósolni a jöv?t, ennek tudatában se tudna egy politikus vagy hadvezér jobban dönteni. A klasszikus
példa Hitler, aki kiválóan ismerte a történelmet és ezen belül a hadtörténelmet. Ez a mély tudás azonban
sehogy se segített neki a Szovjetunió elleni hadjáratban. 

Hitler ugyanis nem akart Napoleon hibájába esni, azaz meghódítani Moszkvát egy nagy központosított
csapással, mert arra számított, ugyanaz lesz, mint 1812-ben: azaz kapni fog egy üres várost, miközben a
teljes vezetés kimenekül valahová az Urál mögé, ahonnan folytatja a harcot.

Így Hitler megosztotta er?it, három irányban támadott - északon, délen, s a kett? közt:

északon teljes siker lett, már 1941-ben elérte a témadás a célját, a teljes Baltikum meg lett hódítva,
Szentpétervár pedig ki lett kapcsolva a szovjet hatalom többi részét?l, ez utóbbi a szövetséges finn
csapatok segítségével (a németek be akarták vonni a finneket a hadm?velet folytatásába, de
Finnország erre rendkívül bátran nemet mondott, nem volt hajlandó a Finnországhoz sose tartozott
szovjet területre csapatokat küldeni - ez aztán segített a finneknek a háború után, Sztálin ezt
gesztusnak értékelte, s emiatt lemondott Finnország szovjet köztársasággá változtatásáról),
délen a hadm?veletek sokáig nagyon sikereseknek t?ntek, míg 1943 elején Sztálingrádnál teljes
szovjet csatagy?zelem született, ahonnan már megkezd?dött a németek lassú hátrálása,
a napoleoni példa miatt a központi irányra kevesebb er? volt összpontosítva, így ott 1942 elején,
Moszkva határában, a németek vereséget szenvedtek.

https://www.youtube.com/watch?v=EJcByHRQl24 
videó: a német-szovjet háború napi felbontásban 
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Azaz valószín?leg jobb ötlet lett volna mégse tanulni Napoleon példájából. Valószín?leg így se nyerte
volna meg a háborút Hitler, megvoltak a szovjet tervek a kormány evakuálására Kazanyba vagy
Szamarába. De Hitler hosszabb ideig tudott volna harcolni. Ez inkább Angliát és Amerikát segítette volna
kés?bb, az eredmény ygyanis a háború végén egy jóval gyengébb Szovjetunió lett volna, mely nem lett
volna képes szovjet csatlósállamokat létrehozni Kelet-Európában. S német szempontból is el?nyösebb
helyzet alakult volna ki: ha vesztett is volna, ez nem az a totális vereség lett volna, ami ténylegesen
megvalósult. 

Szóval van amikor a több tudást rosszabbítja a helyzetet.

_______________________________________________
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Epikurosz paradoxonja

by maxval bircaman - kedd, november 01, 2022

https://bircahang.org/epikurosz-paradoxonja/

Epikurosz ateista érvelése ez:

Röviden magyarul a lényeg:

ha létezik Isten és létezik a világban rossz, akkor:
vagy Isten nem mindenható,
vagy Isten nem mindentudó,
vagy Isten nem jó,

azaz a vallások istenképe hamis, tehát Isten nincs.

Valójában az i. e. IV. sz. végén létrejött epikureizmust már annak idején megcáfolták. Mégpedig az els?
cáfolat a szintén az i. e. IV. sz. végén létrejött sztoicizmus találmánya.

Az alapcáfolat: nem igaz, hogy "a világban létezik rossz", mert csak jó és hiányos jó van. Rossz mint
önálló létez? nem lehetséges, hiszen a jó Isten nem teremthet rosszat. Miközben a sztoicizmus valójában
nem is hit vallásszer? istenségben, a sztoicizmus istene valójában nem egy teremt? Isten, hanem maga a
természet bels? logikája, mozgatóereje, melyr?l még abszurdabb feltételezni, hogy rossz lenne.

Ami pedig a rossznak hitt hiányos jót jelenti, annak magyarázata lehet:

a rossz látszólagos, azaz valójában egy nagyobb jó része, az ember egyszer?en ezt képtelen
felismerni,
a rossz látszólagos, mert valójában semleges, azaz lehet jó is és rossz, csak éppen ezt nem
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ismerjük fel, ismét hiányos tudásunk miatt,
a rossz egyszer?en szükségszer? része a jónak.

A kereszténység egyébként a 4 f? hellenista filozófiai irányzatból - cinizmus, epikureizmus,
szkepticizmus, sztoicizmus - erkölcsi értelemben a legtöbbet a sztoicizmusból vett át, bár a metafizikai
alapokban a kereszténység egy korábbi eszme újjáéledésére alapozott leginkább, a platonizmusra annak 
újplatonista alakjában. 

Az érdekes elem még az epikuroszi paradonban az, hogy azért se lehet rossz, mert:

ha a rossz célja az ember szabad akaratának próbára tétele (azaz választási lehet?ség a rossz és a
jó között), akkor erre semmi szüksége egy mindentudó Istennek, hiszen ? el?re tudja ki hogy fog
választani, azaz ha ez mégis szükséges, akkor Isten nem mindentudó,
de ha mégis kell ez a szabad akarat, akkor semmi se akadályozta meg volna Istent, hogy rossz
nélküli világot teremtsen.

Itt a válasz a második kérdésre egyszer?: a rossz nem önálló létez?, csak hiányos jó. A hiányos jó oka
pedig az, hogy a teremtmények nem rendelkeznek isteni mindentudással. Azaz a hiányos jó nem Isten
mindentudásának hiányát bizonyítja, hanem a teremtmények tökéletlenségét, lásd b?nbeesés.

Az els? kérdés nehezebb. Err?l már írtam: ez az isteni mindentudás és a szabad akarat látszólagos
ütközése. A megoldás bonyolultabb, s 2 féle lehet:

Isten a világon, téren és id?n kívül van (valójában nem is létezik a szó világi értelmében), így a
dolgokat kívülr?l látja, ezért a kérdés nem is szorul további magyarázatra,
a másik elmélet viszont további magyarázatot próbál adni, lényege: Isten mindentudása 3 típusú:

kötelez? tudás: ami így és csak így lehet, Isten így csinálta meg, s ? maga se változtathat
rajta, lásd mondjuk: "a háromszögnek három oldala van", vagy "minden puli egyben
kutya", azaz nem vethet? fel tud-e Isten olyan pulit teremteni, mely nem kutya, ez nem érv
mindenhatósága ellen, mert Isten eleve így teremtette meg a puli fogalmát,
lehetséges tudás: Isten tudja, hogy a szabad akarattal nem rendelkez? teremtmények sorsa
mi lesz, lásd "X vulkán ki fog törni ekkor és ekkor", egyszer?en az Isten alkotta természeti
törvények miatt, miközben Isten alkothatott volna más törvényeket is,
s e kett? között a köztes tudás: Isten teremtményei szabad akaratának gyakorlása, Isten
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tudja, hogy az adott egyén adott helyzetben mit fog tenni, de a helyzetek száma hatalmas, s
maga az egyén dönt nagyrészt a körülményekr?l is, Isten pedig minden olyan
körülményr?l is tud, mely sose válik valóra, pl. "ha X elmegy síelni Svájcba, s szerdán
reggel 7-kor kel és zöld pulóvert vesz fel, akkor müzlit fog reggelizni", miközben X sose
megy Svájcba síelni ténylegesen, de ha menne, akkor se ekkor kelne, s?t nincs zöld
pulóvere.

A lényeg: a kereszténység számára Epikurosz paradoxonja nem jelent problémát.

_______________________________________________
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Eredmények

by maxval bircaman - hétf?, április 04, 2022

https://bircahang.org/eredmenyek-3/

A harag hatalmas. A nyugat nem fog t?rni még 4 évet, mindent meg fog tenni a kormányváltásért még
jöv?re, majd évente 2026-ig.

Szóval biztosan elmondható: a kormányzatnak sose volt olyan nehéz dolga, mint ami a 2022-2026-os
ciklusban lesz. Rendkívül ügyes politizálás (ballibül: "pávatánc") lesz szükséges.

Ezt egyetlen tényez? enyhítheti bizonyos szintig: a meggy?z? orosz gy?zelem a keleti fronton. Erre
szerencsére az esély nagy, de ez csak az EU-n kívüli keletnek fog igazán sóhajtásnyi leveg?t adni, nekünk
nem. Mindenképpen keményíteni fog a nyugat, hogy saját félperifériáját acélosabban gy?rje le. Ismétlem:
ez mégis a kisebb rossz, a nagyobb rossz egy amerikai gy?zelem lenne az ukrán fronton, de szerencsére
erre az esély nulla körüli. Putyin elnök és közeli munkatársai eddig sikeresen játszották ki a nyugatot. 

Bár a háborús akciósorozat eredeti célja nem jött össze, nem sikerült felállítani a Rusz Szövetséget, azaz
Oroszország, Belarusz, Ukrajna szövetségi államát. De az orosz vezetés id?ben korrigált, s másodlagos
cél lett felállítva, ez pedig szinte biztosan el lesz érve. Közvetve ez segít minket is, hiszen határt szab a
nyugat pofátlan agressziójának, mely helyre lett téve.

A választási eredmény pedig természetesen jó. Most amikor ezt írom, még nincs teljes végeredmény, de
már nyilvánvaló: hatalmas pofont kevertek le a választók a ballibbantaknak.

Ja, s nem tévedtem túl sokat az el?rejelzésemmel. Legalábbis a 23 órai adatok alapján.

Abstract vector Illustration. Composition of 3d stairs 
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Eretnek püspök

by maxval bircaman - hétf?, november 21, 2022

https://bircahang.org/eretnek-puspok/

A német ferencista Helmut "püspök" gondolatmenete érdekes, figyelemre méltó. Persze semmi köze a
kereszténységhez, de érdemes figyelmesen tanulmányozni. Pl. már azért is, mert ha a mostani római pápa
irányzata tartósan berendezkedik a Vatikánban, akkor 20 év múlva ez lesz a hivatalos katolikus dogma. 

Jósolni nem mernék persze. Én adnék azért esélyt arra is, hogy a katolicizmus megbirkózik a patagónia-
szivárványos veszedelemmel, a mosolygós sátánizmussal. Ferenc római ellenpápa ugyanis olyan, mint
Alexander Dub?ek, csak ? nem az emberarcú kommunizmust, hanem az emberarcú sátánizmust
képviseli.

Viszont ismerek azért elég sok katolikus hív?t, akik mind tisztességes emberek és gy?lölik Sátán Buenos
Aires-i rendkívüli - rendkívül gusztustalan - követét, Szivárványbaszó Ferit. Szóval talán még nem kés?
a katolicizmus számára.

Persze a másik opció se zárható ki: a katolicizmus elindul az anglikanizmus útján, s lassan
progresszívista újprotestáns szekta lesz bel?le. Minden ünnepen szivárványos lobogók lengenek majd a
templomokon, ott nyíltan homokos papok esketnek meg azonos nem?eket egymással és háziállatokkal, a
Biblia be lesz tiltva, s minden krisztusi tanítás meg át lesz értelmezve az ellenkez?jére.

De lássuk a beteg agyú álpüspök halandzsázását!

Egyrészt tesz egy alaptalan politikai nyiltkozatot: "Az egyháznak is ?rködnie kell a demokrácia
alapértékei felett." - nos, nem kell. Az Egyház nem politikai szervezet, s számára lényegtelen, hogy mi a
társadalmi berendezkedés. ?rködnie meg végképp nem kell egy vagy más politikai eszme felett.
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"Azonos nem? emberek egymás iránti vonzalma nem rendellenes, hanem az emberi szexualitás egyik
lehetséges változata." - mondja továbbá a sátánista mitugrász. De ha így van, akkor minek létezik 
egyáltalán szexuális etika? 

Majd rátesz még egy lapáttal: "Az evangélium legf?bb értéke a másik ember szeretete és elfogadása –
olyannak, amilyen.". Nos, ha ez így van, akkor nemcsak szexuális etikára nincs szükség, se semmilyen
etikára. Hiszen mindenki csinál amit akar, ezt pedig mindenki más szeretettel elfogadja.

Minek van az egész krisztusi tanítás, melynek nagyjából 90+ %-a arról szól, mi a helyes és mi a helytelen
magatartás.

Tulajdonképpen mi is lenne a keresztény élet az ilyen helmutok szerint? Összegy?lnek a haverok a
kocsmában, jót beszélgetnek, majd hazamennek?

A legmegdöbbentöbb gondolat viszont mégis csak ez: "A valóság nem mehet szembe Istennel, és Isten
sem mehet szembe a valósággal. Ennek a hittételnek az igazságáról mélyen meg vagyok gy?z?dve. Olyan
Istenben hiszünk, aki testet öltött ebben a világban, elfogadta a mi emberi mivoltunkat.". Ez nagyjából
gnoszticizmus, nem kereszténység. A kereszténység szerint ugyanis a valóság Isten teremtése, t?le függ?
entitás, az embert pedig Isten nem "elfogadta", hanem megteremtette.

El?jön persze a demagóg ateista Gailei-érv is, kicsit más alakban: "De gondoljunk csak a kopernikuszi
fordulat példájára. Mennyi ideig tartott az egyháznak Kopernikusz felfedezése után, hogy belássa, nem a
Föld, hanem a Nap van a naprendszer középpontjában? Mennyire félt attól, hogy ez megingathatja a
bibliai teremtéstörténetet? De csak elfogadta, hogy az emberi elme által feltárt valóság nem mondhat
ellent a hitnek.". A gond az, hogy:

egyrészt nem valóságfeltárás az, hogy milyen erkölcsi alapon állunk, ez tudatos döntés kérdése,
másrészt, a csillagászati tudományos tételek mivoltának semmi köze a filozófiai alapokhoz.

"Emberek bármilyennem? üldözése alapvet?en szembenáll az evangélium szellemiségével." - mondja még
a náci származású nyomorult. Nyilván ez alól kivétel az az eset, ha az emberek nem azt csinálják és
gondoljuk, amit a helmutok akarnak. Ha meg az egész gondolatot komolyan vesszük, akkor ez
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antiszociális álláspont, hiszen minden társadalom azon alapszik, hogy vannak szabályok, s ezeket a
legitím er?szakszerv megvédi, többek között a szabálysért?k üldözésével. 

Ráadásul az elején éppen ? mondta, óvni kell a demokráciát, nyilván annak ellenségeivel szemben. Azaz
üldözni kell ?ket. Tehát nem szeretni és elfogadni kell ?ket??? Pár percen belül inkoherencia. 

Reménytelen eset ez a kis németke. A baj csak az, hogy a fajtája nagy hatalommal rendelkezik, s sokakat
megtéveszt.

_______________________________________________
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Er?s és gyenge állam

by maxval bircaman - péntek, október 07, 2022

https://bircahang.org/eros-es-gyenge-allam/

A liberális dogmatika szerint az er?s állam rossz, mert elveszi az emberek szabadságát.

Ellenben még a klasszikus liberalizmus is azt vallotta, kell egy túler? az emberek felett, mely biztosítja
az egyéni szabadság kereteit. Thomas Hobbes ideális állama egy felvilágosult abszolút monarchia, mely
egyrészt olyan er?fölénnyel bír, mely ellen a társadalom leger?sebb tagjai se képesek felvenni a harcot,
másrészt ez az államhatalom csakis a társadalmi béke érdekében gyakorolja ezt a hatalmát. Azaz szerinte
éppenhogy az er?s államhatalom a biztosíték a szabad polgári társadalomhoz. Ellnekez? esetben ugyanis
mindenki mindenki ellen küzd, anarchia van, s csak a legagresszívebb egyének lesznek szabadok, de még
?k sem érezhetik biztonságban magukat.

Könnyen belátható: a gyenge állam csakis a leger?sebb egyedek érdeke. Ez a legjobban a lehet?
legspontánabb emberi közösség, kisgyerekek csoportja vizsgálatával látható be. Ha jelen van az óvónéni,
a kisgyerekek szépen játszanak, figyelnek egymásra, még segítik is egymást, ha azonban nincs óvónéni, a
leger?sebb kisgyerekb?l diktátor lesz, aki pár havert maga köré gy?jtve terrort vezet be, elveszik a többi
kisgyerek játékait, ételét, esetleg meg is verik ?ket. Az átlag kisgyereknek a lehet? legkisebb rossz az er?s
óvónéni, aki ugyan az ? szabadságát is korlátozza, pl. nem feküdhet be a pocsolyába és nem ehet csokit
alma helyett, de egyúttal azokat is visszafogja, akik egyébkén elvennék játékát, ételét, s?t megvernék ?t.

A liberális polgári demokrácia tehát önellentmondás. Ha az állam eleve gyenge, hiába minden
demokrácia, hiszen a megválasztott szervek jogosultsága olyan gyenge lesz, hogy nem lesznek képesek
ellátni feladatukat. Ha viszont az állam er?s, két lehet?ség van: vagy az államhatalom önkényes lesz vagy
a közérdeket segíti el?.

Az ideális megoldás a nem-liberális demokrácia. Azaz a hatalom er?s és demokratikus.
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Etióp viszályok

by maxval bircaman - vasárnap, április 10, 2022

https://bircahang.org/etiop-viszalyok/

Etiópia az az ország Afrikában, mely a legjobban érdekelt Afrikában. Sose jártam ott, de Kubában sok
eriópot ismertem. Érdekl?sédem oka persze vallási: Afrikában 2 ország létezik, melyben ortodox
keresztény többség van, s ezek egyike Etiópia.

Persze itt "ortodox keresztény" nem a Magyarországon tévesen "görögkeletinek" becézett vallás értend?,
hanem a 451-t?l önálló keresztény ág, melynek eredete: nem fogadták el a III. egyetemes zsinat
(Khalkedón) döntéseit. Nyilván ?k ugyanezt fordítva értelmezik, azaz szerintük Khalkedónban a többség
eretnekségbe esett, míg ?k kitartották az eredeti tanítás mellett, ennek alapján ?k magukat "ortodoxnak"
nevezik, míg minket "melkitának" (jelentése: királypárti, császárpárti), ezzel arra utalva: mi elfogadtuk a
korabeli hatalom, a római császár - Markianosz kelet-római császár- álláspontját egy egyházi vitában, míg
?k nem.

Err?l a vitáról - mely egyébként egyetlen egy teológiai kérdést érintett - most nem írnék, annyit csak
megjegyeznék: a "melkita" szó ma már mást jelent, ugyanis a kora újkorban így kezdték nevezni azokat a
volt ortodox és bizánci rítusú arab keresztényeket, akik elfogadták a római pápa f?hatalmát. A
megosztottság máig létezik: ma a keresztény arabok kb. 25-30 %-a mai értelemben vett "melkita".

Etiópia egyébként Afrika második legnépesebb országa, s azon 3 afrikai ország egyike, ahol a népesség 
100 millió feletti (a másik kett?: Egyiptom és Nigéria).

Etiópia többnemzetiség? ország, s egyik sajátossága, hogy történelmileg egyetlen nép uralta, de nem a
legnagyobb nép, hanem a második legnagyobb, az amhara nép, mely jelenleg a lakosság alig 27 %-át
teszi ki. 

Etiópia 9 szövetségi állama: piros - keresztény többség, zöld - muszlim többség, kék - keresztény és
muszlim közel azonos arányban
az államok: Af - Afar, Am - Amahara, B - Benisangul-Gumuz , D - Déli (ez jelenleg már 3 állam, a térkép
készítésekor még 1 volt), G - Gambela, H - Harar, O - Oromia, S - Szomália (nem keverend? az
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országgal!), T- Tigre
(nem jelölve bet?vel a 2 szövetségi várost: Oromián belül a nyugati piros és a keleti zöld pont) 

Az 1974-es kommunista hatalomátvételig egyértelm?en amhara uralom volt az egész országban, a
császári dinasztia is amhara nemzetiség? volt. Az amharák mellett még a tigrinyák élveztek
kiemelt státuszt, akik az ?si Akszúm ?slakosai.

Etiópia népei alapvet?en 3 csoportba oszthatók:

szemita népek: az amharák, a hararik, a tigrinyák, s egyéb kisebb népek, összesen a lakosság kb.
40 %-a, a hararik muszlimok, az amharák és a tigrinyák keresztények,
kusita népek: az afarok, a oromók, a szomálik, s egyéb kisebb népek, összesen a lakosság kb. fele,
az afarok és a szomálik muszlimok, az oromók között fele-fele arányban vannak muszlimok és
keresztények,
nílusi-szaharai népek: a térképen B., D., s G. bet?vel jelölt államok lakosságánek zöme, szinte
teljesen keresztények, egyedül B. államban van jelent?s muszlim jelenlét.

Az 1974-ben hatalomra került kommunista diktatúra a kezdeti többnemzetiség? politikai irány után
visszatért az amhara dominancia politikájához, mert rájött: nem lehet központosított hatalom sok nyelven.
Bár maga a vezér - Mengisztu - egyébként kisebbségi volt, egyetlen nagy etiópiai néphez se tartozott. A
kommunista uralom bukásához ez is hozzájárult.

Viszont, sajátos módon, Mengisztu hatalmát kommunisták buktattták meg, csak éppen egy másik
kommunista szervezet, a tigrinya kommunisták. Akik aztán a 90-es élvek közepére felhagytak a
marxizmussal, lassan bevéve a hatalomba 1-1 amhara, oromo, s déli pártot, bár végig megtartva
maguknak a hatalom zömét. 

Az új hatalom etnikailag szövetségi államot hozott létre, de az amharákat kezdték negatívan
diszkriminálni, s folyamatosan növekedett a tigrinya túlsúly (pedig országos arányuk alig 6-7 %).

2018-ban megbukott a tigrinya dominanciájú vezetés? kormányzat, els?sorban az omoró
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tiltakozások miatt. 

Az oromók számítanak a legdiszkrimináltabb népnek az 5 nagy etióp nép - afar, amhara, omoró,
szomáli, tigrinya - közül. Nyelvük a kommunista id?szak el?tt be volt tiltva nyilvános használatra, de
kés?bb is másodrend?eknek számítottak. 

Az oromók helyzete máig fontos kérdés. A 2018-as tigrinya bukás óta növekedik az oromók szerepe, ez
viszont a más népeknél ellenérzést szül. 2020 óta háború van a tigrinyák és a jelenleg oromó vezetés?
központi kormányzat között.

Az oromóknak külön viszályuk van a szomálikkal. Ez ?si viszály, az oromók földm?vesek, a szomálik
pedig állattenyészt?k. A harc lényege: a két szövetségi állam pontos határa.

Az etiop politika a problémákat úgy próbálja megoldani, hogy immár totális autonómiát élveznek a
szövetségi államok, az etióp alkotmány megadja az országtól való elszakadás jogát is. Elszakadni viszont
szinte senki nem akar, az igazi viszály immár nem a központi kormányzattal való, hanem az egyes
államok között. Így az autonómiajogok csak súlyosbítják a helyzetet. 

Ami érdekes: a XX. sz. vége el?tt sose voltak az országban vallási alapú viszályok. Ennek egyik oka,
hogy a muszlimok baráti országként kezelták a keresztény Etiópiát. Ennek alapja Mohamed próféta
életrajza: amikor Mohamed a VII. sz. elején megalapítja az iszlámot, s emiatt el kell hagynia Arábiát pár
évre, Etiópiában kap menedéket. Jelenleg, idegen hatásra, immár vannak vallási ellentétek is, de máig
sokkal inkább etnikai és politikai a bels? viszályok oka, a vallási eltérések kis szerepet játszanak. Etiópia
jelenlegi vezet?je pl. muszlim apától és keresztény anyától származik, muszlimnak született, majd
feln?ttként áttért a kereszténységre.

Ami az életszínvonalat illeti, Etiópia a világ egyik legszegényebb országa. Szintje a világátlag 15 %-a
(összehasonlításként: Magyarország adata 180 %), Afrikán belül is az alsó harmadban van. Az átlagos
nettó havi bér, vásárlóértéken korrigálva, 65 ezer Ft. Az eltérések - ahogy mindenhol Afrikában - óriásiak,
az emberek negyede az átlagbér negyedét keresi.

2020-as 200 birr bankjegy (= kb. 1300 Ft) 
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Az etióp keresztények nem csak saját ábécét használnak, hanem saját naptárat is: a bankjegyen szerepl?
2012 tehát az etióp naptár szerint értend?, mely 8 és fél évvel kés?bb kezd?dik, mint a "normál" naptár,
az etióp 1. év 1. napja a mi naptárunk szerinti 8. év ?szén van. A hónapok beosztása hasonló: 12 darab
30-napos hónap, valamint egy 5-napos 13. hónap (minden 4. évben 6-napos), s az év nem januártól,
hanem ?szt?l kezd?dik (idén szeptember 11. az Újév).

A mai nap - 2020.04.10. - "etiópul": 2014.07.24.

_______________________________________________
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Eurovízió

by maxval bircaman - péntek, május 13, 2022

https://bircahang.org/eurovizio/

Tegnap volt az Eurovíziós Dalfesztivál nev? perverzitás második el?dönt?je.

Már az els? el?dönt? el?tt tudtam: az ukrán versenyz? mindenképpen tovább jut a dönt?be, bármit is ad
el?. Így is lett, a keddi el?dönt?n ez meg is történt, pedig a dal kifejezetten rossz. 

Dehát az Eurovíziós Dalfesztivál mindigis politikai "verseny" volt. 

S ahogy nézem a fogadóirodák tétjeit, az ukrán "versenyz?re" jár a legkisebb nyeremény, azaz ez a
legesélyesebb a fogadóirodák szerint. A fogadóirodák meg ritkán tévednek nagyot, jobbak, mint egy átlag
magyar közvéleménykutató - magam is dolgoztam ilyen cégnél, mármint fogadóirodánál, egy ideig, azaz
belülr?l is láttam a m?ködést.

Az Eurovíziós Dalfesztivál helyezései két egyenl? részb?l tev?dnek össze: zs?riszavazatok és
közönségszavazatok. A zs?ri esetében nyilván biztos az ukrán gy?zelem, hiszen melyik zs?ri merne
"putyinista" lenni és mást hozni ki az els? helyre?

Szóval még reménykedhetünk a közönségben. Hátha mégse Ukrajna fog ott nyerni. Bár én er?sen
meglep?dnék ilyen "oroszpárti" fejleményen. Szombaton kiderül.

Egyébként tök mindegy, az ügy csak röhögésre alkalmas. Jelzi egy kontinens züllését.

 az Eurovíziós Dalfesztivál jelképe a gyermekmegrontó szakállas n?imitátor 
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Ez tényleg hülye

by maxval bircaman - szerda, április 13, 2022

https://bircahang.org/ez-tenyleg-hulye/

Életemben egyszer voltam úttör?táborban. 3 napot egy elit úttör?táborban, Varaderóban (Kuba).
Nemzetközi esemény volt, minden kommunista és kommunistagyanús ország úttör?mozgalma
képviseltette magát, plusz még egyes nem-kommunista országok kommunista diákszervezetei is jelen
voltak.

Kádár elvtárs úgy döntött: pénzkidobás lenne elkölteni egy halom pénzt 10-20 magyar úttör? + kísér?k
kiutaztatására egy távoli, de teljesen felesleges eseményre. Hiszen van Kubában majdnem 100 magyar
kiküldött, azaz menjenek ezen családok úttör? korú tagjai az eseményre! A költség így az eredeti százada,
csak Havannából kell egy darab busz Varaderóba, ez másfél órás út (a távolság kb. 130 km). S kísér? meg
majd lesz 2-3 aktív magyar párttag anyuka, akinek napidíjat se kell adni, mert úgyis örülni fognak az
ingyenes üdülésnek. 

Aztán sikerült is összetrombitálni egy tucatnyi magyar "úttör?t". Meg lett 3 darab kísér? anyuka. Én
akkor 15 éves voltam, azaz pont benne a szabványos úttör?korban (13-17 év), így én is a "delegáció"
tagja lettem. 

Magáról az eseményr?l is írhatnék, bár semmi különös nem volt, de most az egyik magyar kísér?r?l, egy
akkori szemmel nénir?l, mai szemmel csinos fiatal n?r?l. 

A 80-as évek eleje volt ez, az úttör?ség már a bulizásról szólt egyedül, így azonnal fojtott röhögés volt a
reakció, amikor a n? megpróbálta ideológialag lelkesíteni a társaságot. Pl. amikor a n? azt kiáltotta "éljen
a kubai forradalom!", a társaság fele bambán nézett, a másik fele meg megvonta a vállát, majd azt
morogta "hát éljen". 

Amikor biztos voltam benne, hogy a n? nem látja, hogy nézem, alaposan megfigyeltem. Mint egy
hervadó virág úgy viselkedett: látszott a fején: nem is annyira mérges lett, hanem mély szomorúság vett
rajta er?t. 
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S nem volt semmi megjátszás benne. A kés?kádári Magyarországon a hatalom abszolút nem várt el már
semmilyen ilyen aktívkodást, teljesen elegend? volt csendben lenni és nem beszélni Kádár és a szovjet
uralom ellen, ezt leszámítva még simán kritizálni is lehetett szinte bármit.

A n? aztán elmondta a másik 2 kísér?nek, ? még menetelt gyerekkorában Sztálinvárosban is. S micsoda
hangulat volt ott! Erre már összenézett a másik két kísér?, nem mondtak persze semmit, de a nézésük
mindent elárult, azt fejezte ki egyértelm?en: "ez hülye!".

Kifejezettem megsajnáltam a n?t. Ha nem lett volna egy korosztállyal felettem, meg is próbáltam volna
vígasztalni pár szép szóval.

Nem is tudom miért (ez persze csak közírói fordulat), de ez a n? jutott eszembe a Soros Magyar Hangja
legutóbbi Kötöttfogás adása kapcsán, látva Lukácsi Katalin produkcióját. ? idén lesz 35 éves, még a kor
is egyezik nagyjából.

_______________________________________________
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Ez így bátor

by maxval bircaman - szombat, július 09, 2022

https://bircahang.org/ez-igy-bator/

Persze lehetne még bátrább. Íme itt.

Én régóta mondom, nem vagyok se konzervatív, se kereszténydemokrata. S?t mindkét eszmét egyenesen
ellenzem.

A kereszténydemokrácia egy hazug liberális-konzervatív eszme, melynek f? szerepe a kereszténység
bemocskolása. A konzervatívizmus pedig nem más, mint késleltett, mérsékelt liberalizmus.

Én viszont azt mondom, ne keverjük a kereszténységet a politikába, ha pedig mégis ezt tesszük, akkor a
tényleges keresztény elveket érvényesítsük, ne azok csomagolását. S a rossz ellen meg küzdjünk, ne csak
késleltessük azt.

Persze lehet azt is csinálni, hogy szócsatákat vívunk, lásd a miénk az "igazi" kereszténydemokrácia, az
övék meg hamis. Ez a csata viszont értelmetlen, ráadásul nincs is igazunk. Hiszen történelmileg tényleg
?k az igazi konzervatívok és kereszténydemokraták! 

Aki ma igazi konzervatív és kereszténydemokrata, az szivárványos zászlókkal vonul, abortuszjogokért
küzd, BLM-aktivista, harcol a normalitás ellen, s általában ellenez mindent, ami jó a kisembereknek. Az 
különbözteti meg a progresszív liberálistól, hogy ellenzi a Homokbüszkeség Hónapot, szerinte ugyanis
csak Homokbüszkeség Hét szükséges.

_______________________________________________
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Ezentúl nem Hontalan

by maxval bircaman - kedd, április 19, 2022

https://bircahang.org/ezentul-nem-hontalan/

Hont Andrást sokáig Hontalan Andrisnak neveztem. Minapi bejegyzése óta nem fogom ezt tenni.

Aki ugyanis képes nyíltan beleszállni az egyik ballib szent tehénkébe - bár ez a tehénke kifejezetten
csinoska -, azt tisztelni kell.

Egyébként engem Hont régesrég letiltott a kommentelést?l, s?t oldala nézését is blokkolta számomra (de
ezt csak az nem képes áthágni, aki nem akarja), de ez nem számít: a jó cselekedet dicséretet érdemel,
mindegy ki csinálja.

Az eredeti link itt. A kommentel?k között sok a dühösen átkozódó ballib, ezeket kiváló mulatság
végigolvasni.

Azon röhögök most, hogy ez a cikkem is bizonyíték lesz arra, hogy Hont "áruló"...

_______________________________________________
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Farhát

by maxval bircaman - péntek, január 14, 2022

https://bircahang.org/farhat/

Megel?ztek.

Ezt én akartam megírni, legalábbis valami hasonlót.

Így csak azt tudok hozzátenni: most majd az oligarchák olcsó farháttal fogják megtölteni kerti
medencéjüket.

_______________________________________________
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Fejl?dni kötelez?

by maxval bircaman - csütörtök, július 14, 2022

https://bircahang.org/fejlodni-kotelezo/

2007-ben kezdtem meg multikarrieremet, bár a "karrier" szó er?s túlzás, mert soha, sehol nem haladtam
el?re semmilyen, akár enyhén magasabb pozícióba se.

Tulajdonképpen pont ez volt a nagy baj velem. Ugyanis kiderült: mindenki köteles álmait megvalósítani
munkáján keresztül, s az álmok kötelez? eleme a munkahelyi karrier.

A legelején még azt hittem, a kérdésekre valódi választ kell adni. Aztán persze rájöttem, ez nem más,
mint a kommunista gy?lés, ahol kamutémákra kamuválaszokat kell adni, nulla kretívitással. Lassan
elsajátítottam, hogyan lehet a legfájdalomentesebben kamuzni, hogy a lehet? leggyorsabban békén
hagyjanak. 

2007-ben is liberalizmuskritikus voltam, de azért nem olyan szinten, hogy semmit se higgyek el a
hivatalos propagandából. Szóval pl. azt hittem, nem gond az ?szinteség, ha az ember egyébként udvarias.
Kiderült, a multi pont olyan, mint a kommunista szervezet vagy a vallási szekta, azaz kifejezetten üldözik
a sablonoktól való eltérést, s a legjobban azt díjazzák, ha az ember ledarálja a hülyes hazug közhelyeket
szó szerint.

Szóval mint pontosan ellentétesen zajlik, mint a halivúdi filmekben, ahol az okos dolgozó épít?
javaslatokal él, kritizál, amire megveregetik a vállát, majd kiemelik, s jöv?re már milliomos.

A legelején ?szinte voltam. Pl. azt kérdezte t?lem a 1:1 találkozón a közvetlen f?nököm, mik a rövidtávú
terveim. Ez az 1:1 a sok felesleges esemény egyike, nála már csak a csoportmegbeszélés rosszabb, s
persze legborzasztóbb a tímbilding: az 1:1 találkozó azt jelenti, csak a dolgozó és közvetlen f?nöke
beszélgetnek. 

Szóval azt kérdezi a f?nököm, mik a rövidtávú terveim. Én meg naívan megmondtam az igazat:
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szeretném a negyedév végéig újra elolvasni Platón összes m?vét, s mindegyikr?l írni egy rövid
ismertetést. A f?nök szeme kikerekedett, úgy nézett el?ször, mintha az anyját szidtam volna, majd
kényszeresen elmosolyodott, s hozzátette "a munkahelyen?". Azt persze megéreztem, nem válaszolhatok
erre igennel - pedig b?ven csináltam ilyet munkahelyen, munkaid?ben is -, szóval elmondtam, ezt
természetesen szabadid?mben csinálom, a munkahelyemen pedig az egyetlen rövidtávú tervem, hogy
továbbra is bejárok minden munkanapon dolgozni. 

Lesajnáló tekintetet kaptam válaszként, majd elmagyarázta a f?nök: nem jó, hogy nincsenek ambícióim. 

Onnantól már tudtam, kamuzni kell. Ki is dolgoztam egy multikonform választ: "elégedett vagyok
jelenlegi pozíciómmal, szeretnék jobban elmélyedni benne, nem érzem magamat még elég felkészültnek
az el?remenetelhez". Persze ezt nem lehet hosszú távon csinálni, dehát ezért kell gyakran munkahelyet
váltani. Jelenlegi multi munkahelyem a hetedik 2007. óta.

Az el?remenetel ugyanis szent téma. Így ha nincs lehet?ség tényleges el?remenetelre, hát a multik
kitalálták a kamu karriert. Lásd junior dolgozó - expert dolgozó - senior dolgozó, meg helyettes
csoportvezet? - els? helyettes csoportvezet? - csoportvezet? - senior csoportvezet?, s így tovább. Volt egy
munkahelyem, ahol egy 8x8-as kocka volt, összesen 64 kamupozícióval, olyan nevekkel, amire még egy
mlm-piramis szervez? is elszégyellné magát - ezt a kockát "karrier mátrixnak" nevezték. Tényleg ilyen
röhejes "tripla babérkoszorús bronz régiós alnagykövet-helyettes" típusú elnevezések volta. Ott majdnem
2 évig dolgoztam, s sikerült ez alatt az A1-es mez?b?l az A2-esbe lépni, ezt is csak azért, mert aki már
legalább 1 éve ott dolgozott, az nem lehetett A1-es.

 Most már jobb a helyzet, mert már 50 felett vagyok, amikor már bocsánatos b?n az "ambícióhiány".

_______________________________________________
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Feketekalaposok

by maxval bircaman - kedd, július 19, 2022

https://bircahang.org/feketekalaposok/

Karakalpaksztáni tüntetések a hírekben. Mi is ez?

A karakalpakok (a népnév jelentése: "feketekalaposok") a szovjet közép-ázsia nemzetépítés "elveszett"
hatodik népe.

Annak idején, a 20-as és 30-as években a szovjet nemzetiségi politikusok (élükön Sztálinnal, aki már az
els? Lenin-vezetésben is a kisebbségi ügyekért felelt) mindenképpen meg akarta akadályozni a közép-
ázsiai térség egységes identitását, ezt veszélyesnek látták, különösen mivel a korabeli szovjetellenes
közép-ázsiai f?emberek ezt akarták.

Így el lett döntve Moszkvában: itt új szocialista nemzetek lesznek csinálva mindenáron. 

A régió eredeti lakossága keleti-iráni, a legnagyobb közülük a szkíták voltak. Ezekre rájött a idegen 
bevándorlás 3 hullámban:

a türk invázió: a türkök ?shazájukból (ez a mai Ujgúria, Kínában) elindultak a VI. században
délnyugatra, lassan mindent meghódítva, asszimilálva az egész térséget, csak a délkeleti
hegyvidék állt ellen (ott máig beszélnek keleti-iráni nyelveket, a mai afgán-tadzsik határvidéken),
jött ellenkez? irányból a perzsa hatás, a VII. századtól, a lakosság nagy része kétnyelv? lett, azaz
türk-perzsa, ez csak a XIX. század végére sz?nt meg, amikor a két nyelv használata szétvált,
s jött a mongol hódítás a XIII. században, mely nyelvileg nem hatott, a mongolok ugyanis nem
terjesztették nyelvüket, hanem átvették a helyi nyelvet.

A szovjet nemzettervez?k eldöntötték: megtörik a közös turkesztáni öntudatot, helyette csináltak 1 iráni
népet - a tadzsikot, s 4 türk népet - a kipcsák kazahokat és kirgizeket, a karluk üzbégeket, valamint az
oguz türkméneket, mindenki más meg "kisebbség" lesz. 
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A gond akadt még egy nép, a szintén kipcsák karakalpakok, melyek túl kicsik voltak a néppé
alakításhoz, viszont túl nagyok, hogy csak kisebbség legyenek. Egy ?k a köztes "autonóm" státuszt
kapták. El?ször Kazahsztán részeként, de végül - mivel már úgyis túl nagy lett Kazahsztán -, mint
Üzbegisztán része. Ma Üzbegisztán majdnem felét, a nyugati felét foglalja el Karakalpaksztán. 

A karakalpakok a kazahok közeli rokonai, a viszony baráti, a nyelvek kölcsönösen érthet?ek, kb. cseh-
szlovák szinten. A most készül? új kazah latinbet?s ábécé alapvet?en a latinbet?s karakalpak ábécé
lemásolása.

Tulajdonképpen az egyes népek között az eltérés ma nyelvi és genetikai. A nyilvánvalóan nyelvileg
eltér? nép a tadzsik, hiszen ?k irániul beszélnek: a tadzsik és perzsa nyelv egymás között kb. mint a szerb
és a horvát. Az összes többi nép türk nyelv?, az irodalmi nyelvek elkülönülése csak a XX. sz. elején
fejez?dött be.

A genetikai eltérés meg a 3 említett elem keveredésének aránya. A kazahok és kirgizek mongolosabb
kinézet?ek, míg a türkmének, üzbégek, tadzsikok európaisabbak, a karakalpakok meg valahol a kett?
között.

Miért is vannak most zavargások? Valójában nem etnikai ellentét az ok. Nem igazán létezett üzbég-
karakalpak ellenségeskedés soha. A régió 2 f? gyülölködése a tadzsik-üzbég és a kirgiz-üzbég.

A nyugati azonnali magyarázat: Moszkvából szervezik az egészet. Ami nagyon valószín?tlen: egyrészt
az üzbég vezetés oroszpárti, mászrészt a karakalpakok sose akartak elszakadni Üzbegisztántól - a
szeparatizmus teljesen marginális er?, tulajdonképpen csak a neten létezik.

lilával Karakalpaksztán a volt szovjet Közép-Ázsián belül 

A legvalószín?bb magyarázat szerint az egész egy hatalmas PR-hiba. A jelenlegi üzbég elnöknek
2026-ban járna le a mandátuma, s az alkotmány szerint ez a végs? id?pont, tovább nem lehetne elnök. Ezt
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megakadályozandó, most alkotmánymódosítást tervez, mely egrészt meghosszabbítaná az elnöki
mandátumot 7 évre, másrészt lenullázni a korábbiakat, azaz így még 2040-ig elnök lehetne, 83 éves
koráig. De ezt az egészet bele akarta tenni egy nagyobb alkotmánymódosító csomagba, hogy ne lógjon ki
nagyon a lóláb, s a f? dísz Karakalpaksztán jogi státuszának rendezése lett volna, azaz lényegében a
karakalpak szuverenitás visszavétele. Teljesen jelképes lépés, mert egyrészt Karakalpaksztánban is az
elnök emberei vannak hatalmon, másrészt a terület lakosságának alig harmada karakalpak, azaz ha
minden karapalpak függetlenséget akarna, akkor se lenne meg a szükséges többség az elszakadáshoz.

Viszont kiderült, hiába jelképes kérdés, éppen a jelképek hozzák lázba az embereket. Szóval a
karakalpakok tüntetni kezdtek, a tervezett lépést valamiféle kisebbségellenes terv els? lépésének tekintve.
Azóta az elnök visszavonta, de most már nem hisznek neki.

https://www.youtube.com/watch?v=X52eTCF_wCA 
karakalpak hazafias popfolk 

_______________________________________________
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Feketelista

by maxval bircaman - szerda, május 04, 2022

https://bircahang.org/feketelista/

Ez a lista, a Soros-banderisták feketelistája olyan dolog, amin dics? dolog rajta lenni.

Szóval gratulálok Orbánnak, hogy felkerült.

_______________________________________________
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Feladták

by maxval bircaman - péntek, április 01, 2022

https://bircahang.org/feladtak/

A Fidesz megnyerte a választásokat.

Honnan tudom? Hát a ballib médiákból és megmondóemberekt?l. Ennél biztosabb jel nincs.

Már el?re elkezd?dött a választási csalásra hivatkozás. Mivel klasszikus választási csalás képtelenség,
hiszen mindenhol lesznek ballib megfigyel?k, valamint - minden közhiedelemmel ellentétben - a magyar
választási rendszer papír alapú, a választási csalás fogalma ki lett tágítva a végtelenségig: immár az is
választási csalásnak számít, hogy nem csak a ballibek kampányolnak.

A ballib hangulat gyászos. Immár arról beszélnek, mi lesz a vereség után: maradjon együtt az
összefogdosás vagy legyenek megnevezve a "b?nösök".

Amire én számítok: MZP a saját választókerületét - a Csongrád-Csanád 04. számút - is el fogja bukni,
majd nem fogja felvenni listás mandátumát - egyszer?en megsz?nik mint tényez?.

Az egyetlen ünnepl? er? a DK, mely egyszer?en nem veszíthet: ha nyer a ballib koalíció, akkor ?k
nyertek, ha meg veszít, akkor MZP vesztett, aki csak azért tudta legy?rni az igazi jelöltet, Gyurcsánynét,
mert fideszesek rá szavaztak.

_______________________________________________
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Felháborító ez a szólásszabadság!

by maxval bircaman - vasárnap, november 20, 2022

https://bircahang.org/felhaborito-ez-a-szolasszabadsag/

Élmény, amikor a ballib újságíróhoz képest a ballib megmondóember mérsékeltnek t?nik. De ez van
ebben a beszélgetésben. 

https://www.youtube.com/watch?v=ip_d0jCrugw 

Para-Kovács nem tud leveg?t se venni a felháborodástól: hogyan engedhetik (kik?), hogy
megjelenhessenek oroszpárti álláspontok. Krekó meg igyekszik árnyalni, megmagyaráz egyébként banális
dolgokat. Para meg láthatóan már szinte kezdi fideszesnek hinni Krekót, miért ilyen mérsékelt.

Egyébként ez a titka a teljes ballib cs?dnek. A ballib törzszavazók kicsiny táborának kénytelen politizálni
minden ballib politikus, mert az egész ballib tábor buborékban él, gyakorlatilag nem jut küls?
információhoz, s?t büszke rá, hogy a ballib médiákon kívül más nem követ. A ballib médiákban pedig
fanatikus emberek dolgoznak, pont ilyen Para-félék.

Aztán a ballib politikus vagy alkalmazkodik vagy villámgyorsan eretnek lesz. Utóbbi esetben pedig
"fideszes ügynök" lesz bel?le a ballib tábor számára, amivel vége is a karrierjének. 

Szóval gyakorlatilag pár tucat fanatikus ballib újságíróhoz alkalmazkodik a teljes ballib politikai
spektrum.

Jó példa: az MSZP új díszéhez? társelnöke. Enyhébben, de tulajdonképpen azt próbálgatja amit pár éve
Botka: pedzegeti, hogy talán mégse pár aranykalitkában él? belpesti megmondóember számára kellene
politizálni, hanem esetleg érdemes az emberek igényeit is id?nként figyelembe venni.
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S már le is csapott rá a szent ballib harag. Komjáthi Imre ugyanis szent tabut sértett: nagyon finoman,
nagyon udvariasan, de kritikával illette Hadházit, óvatosan megemlítve, Hadházi kb. 4-5 ezer embert
érdekl? mániái talán mégse recept a sikerre. Pedig Hadházi ma a ballib törzs él? szentje, kb. Árpi bácsi
reinkarnációja: ahogy nem szabaad igazat mondani "Árpi bácsiról", úgy a teljesen valóságszakadt
Hadháziról se.

A Fidesz nagy könnyebbsége, hogy a ballib tábor ennyire balek.

_______________________________________________
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Felmérés

by maxval bircaman - szerda, május 11, 2022

https://bircahang.org/felmeres/

A YouGov felmérése az orosz-ukrán háborúról.

A felmérésben részt vett országok legnagyobb részében a közvélemény abszolút többsége szerint a
háborúért Oroszország felel?s.

5 európai ország kivétel ez alól:

Oroszország a hibás, de csak relatív többség gondolja így:
Magyarország, Olaszország, Szlovákia;

mindkét fél egyformán hibás, a relatív többség ezt gondolja:
Görögország;

a NATO a f? hibás, a relatív többség ezt gondolja:
Bulgária.

_______________________________________________
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Finomít a propaganda

by maxval bircaman - péntek, május 06, 2022

https://bircahang.org/finomit-a-propaganda/

A jó propaganda nem elemez, nem feltár, hanem megtalálja azt az apró részletet, mely tényleg hatásos. S
ha nincs, kitalálja. 

Annak idején, az els? iraki háború idején a nyugati propaganda akkor tudott áttörni, amikor ezt megtette.
Mert a gonosz Szaddámról, valamiféle ködös kínzásokról, senki által át nem érezhet?
tömeggyilkosságokról lehet ugyan hosszasan beszélni, de mindez túl távoli.

Viszont az amerikai médiák ekkor megütötték a f?nyereményt: meg lett alkotva a tomboló iraki katona
képe, aki beront kuvaiti kórházakba, s ott kirántja a koraszülötteket az ?ket mesterségesen életbentartó
inkubátorokból, majd a csecsem?ket a falhoz vágja. 

Na, ez felháborító! Nyilván, hogy el kell tiporni a csúnya Szaddámot, ha katonai ekkora gazemberek,
hogy ártatlan csecsem?ket gyilkolnak minden ok nélkül! 

Persze aztán kiderült, az egész sztori az elejét?l végéig kamu, az egyetlen állítólagos szemtanú nem is
volt Kuvaiban az iraki támadás idején, mert ? a washingtoni kuvaiti nagykövet lánya, aki mindvégig az
USA-ban tartózkodott. Dehát ez nem számít, eleve sokkal kevesebb emberhez jut el a cáfolat híre, meg
hát az már kés?: az érzés megmarad még azokban is, akikhez eljut, ez a "nem zörög a haraszt" effektus.

Úgy t?nik, a bucsai mesedélután nem volt elég er?s: a sztori egyszer?en túl bonyolult, sok benne a lyuk.
Pedig még a név is profin ki lett dolgozva, lásd amerikaiul kb. "böcsö" az ejtés, ami azonos a "böcsör"
(butcher) szóval, jelentése "mészáros". Azaz egy Mészáros nev? városban mészárolnak - teljesen logikus,
a leghülyébb amerikai bunkó is megérti! Dehát még így se elég, úgy t?nik, nem lett rendesen felépítve az
egész, nem lett igénybe véve a legjobb hollywoodi szakemberek tudása.

Most már megjöttek a profik. Szóval tessék elképzelni, ezek a szadista oroszok akkora gazemberek, hogy
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vérszomjukat nem elégíti ki rendes ártatlan ukrán civil n?k és gyerekek lemészárlása, hanem
terrorizálják az embereket: ennek az az el?nye, hogy míg igazi mészárláskor csak egyszeri az élvezet,
mert meghal az áldozat, ami kellemetlen, mert aztán id? kell új áldozat beszerzéséhez és közben nem
lehet vodkázni, így viszont többször lehet átélni a mészárlás örömét ugyanazzal az áldozattal! Ez a Putyin
tényleg pszichopata! S akadnak gazemberek, akik az álkivégzéseket elrendel? Putyintól akarnak továbbra
is gázt és olajat venni???

_______________________________________________
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Fogatlan mucsai bunkók

by maxval bircaman - péntek, július 15, 2022

https://bircahang.org/fogatlan-mucsai-bunkok/

A liberalizmus inherens problémája, hogy a liberalizmus és a demokrácia eszméi kizárják egymást. Ez
máig megoldhatatlan feladat a liberális megmondóembereknek.

Miért zárja ki egymást a két eszme? Mert a demokrácia azt vallja, a mindenkori többség döntsön, míg a
liberalizmus merotokratikus, azt hirdeti a legjobbak kiválasztódnak természetes alapon. Márpedig nem
dönthet egyszerre az átlagpolgár és a "szakért?".

A liberális alaptézis az Magyarországon, hogy a magyarok ostobák, meg kell ?ket nevelni tehát, aztán
majd id?vel megszokják mit kell akarniuk.

Ezt Tamás Gáspár Miklós - még jobboldali-liberális korában - kitün?en és nyíltan kimondta, 1990.
márciusában: "Mucsa és félelem – vagy szabad demokrata többség.". Pedig akkor még korántsem lehetett
tudni, mi is szabaddemokratának lenni: az én korosztályom zöme 1990-ben SZDSZ-es volt, majd pár
évvel kés?bb MIÉP-es, nem egyedi eset, nagyon sok ismer?söm így volt ezzel, s persze én is. 

Azt viszont sokan elfelejtik, ezek a hangok az akkori ellenoldalon is megvoltak, Már 1990 végén az
akkori MDF egyes emberei "szörny? tagságról" értekeztek, ez tulajdonképpen a "mucsai" udvariasabb
megfogalmzása volt. A korai MDF hivatalosan is 3 irányzatot - népi-nemzeti, kereszténydemokrata,
nemzeti-liberális - ismert el magában, a vezetésben mind a 3 megvolt egyenl? arányban, de a tagság
bizony nagy többségben népi-nemzeti volt.

A nagy terv azonban nem sikerült: a magyarok sehogy se akarták elfogadni a nyugati értékeket, nem lett
nyugat-német modell, ahol az egypetéj? ikrek, a "középbal" és a "középjobb" küzd egymással, majd tök
ugyanazt csinálják.

Magyarországon a baloldali szavazók a Kádár-rendszert akarták vissza, s nem nyugati szocdem világot.
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Ahogy a jobboldali szavazók is inkább harmadikutasok voltak, nem a nyugat kerdem rend hívei. A
Fidesz nagy sikerének titka éppen ez: mindkét tábor zömét a maga oldalára tudta állítani.

A nyugatpárti, euroatlantista, magyarellenes elit meg lassan azt vette észre, teljesen fogy körülöttük a
leveg?. Ma már olyan pártjuk sincs, mely ?szintén és nyíltan vallaná értékrendjüket. A nagy többség
"mucsai", de az ellentábor se egyértelm?en azt akarja, amit az elit szeretne.

A jó hír, az elit elvesztette türelmát, nyíltan szidja immár a népet, s elárulta magát: a "baloldal" egyesült
a "jobboldallal". Ez biztosítja, hogy sose juthassanak hatalomra.

Sokan nem értették, miért teremtett Orbán olyan helyzetet, hogy az ellenzék kénytelen legyen egyesülni.
Sokan azt hitték, ez öngyilkos taktika. Viszont Orbán tudta, ezzel éppenhogy a választási gy?zelmét
garantálja. Hiszen a nép kevesebb szavazatot fog leadni egy arctalan, gondolkozásmentes ellenzékre,
melynek egyetlen azonosítható célja az ország totális átadása a nyugat részére.
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Fokozódik

by maxval bircaman - szombat, március 05, 2022

https://bircahang.org/fokozodik/

Csehországban tervezik, hogy legyen b?ncselekmény ezentúl az orosz-ukrán háborúban az orosz oldal
támogatása. Szlovákia hasonlót tervez.

Persze az ok világos: Csehországban és Szlovákiában - ellentétben Lengyelországgal - jelent?s az
oroszpártiság.

Na, ez még az USA-nak sem jutott eszébe 1999-ben a Szerbia elleni agresszió esetében. Akkor "csak" 
lebombázták a szerb köztelevízió épületét, de börtönnel semmiképpen se fenyegették azokat, akik az
amerikai álláspont ellen álltak ki.

Az orosz állami médiák kitiltása az EU-ból pedig kifejezetten komikus. Gondolom, a következ? lépés az
orosz rádiók zavarása lesz, majd egyes orosz internetes hírforrások blokkolása. Mintha visszakerültünk
volna a szovjet rendszerbe... Pedig állítólag Putyin akarja visszaállítani a Szovjetuniót, de úgy t?nik, hogy
Brüsszel ebben jóval Putyin el?tt halad, nagy lépésekkel.

A Facebook-on és a hasonló platformokon még nem tilos az orosz álláspont megosztása, de ma már igaz,
hogy az ukrán hírek automatikusan igaznak számítanak, míg az orosz hírek automatikusan álhíreknek.
Aki normál módon használja a FB-ot, azaz nem alkalmaz tiltott algoritmus-átírást, az csak az ukrán
álláspontot látja.

Én úgy látom, a nyugat háborút akar. Minden jel erre mutat. Úgy számolnak, most még van esélyük.

A bolgár honvédelmi minisztert leváltották. Nem, nem állt ki az oroszok mellett. Az ukrán oldalt
támogatta, csak nem volt eléggé agresszív, túl mérsékelt mondatokat hangoztatott, nagyjából olyanokat
mondott, mint a hivatalos magyar kormány-álláspont.
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Frakciók

by maxval bircaman - kedd, április 05, 2022

https://bircahang.org/frakciok/

Vicces eredmény a ballib frakciókban.

Ha senki se mond le mandátumáról és a követségi szavazatok se hoznak változást, akkor a következ? a
bels? ballib mandátumarány:

DK: 16 (ebb?l listás: 12),
Jobbik: 9 (ebb?l listás: 9),
Momentum: 9 (ebb?l listás: 5),
MSZP: 9 (ebb?l listás: 5),
Párbeszéd: 8 (ebb?l listás: 4),
LMP: 5 (ebb?l listás: 3).

Jól látható: a párbeszédesek a legokosabbak, sikerült biztosan gy?ztes körzeteket kiharcolniuk 0,1 %-os
országos támogatottsággal. Az LMP-sek meg a legbutábbak. Aminek nagyon örülök.

Számomra kiváló hír a Jobbik totális pofáraesése, összes mandátumukat azoknak köszönhetik, akik ellen
alakultak annak idején - ez mindenképpen komikus.

S természetesen igaz lett f? jóslatom: a DK képtelen nem nyerni. S nyert is. A ballib tömbön belüli súlya
keményen n?tt.

S persze a f? eredmény a legérdekesebb: az összes ballib párt + az akkor még nem ballib Jobbik és LMP
együtt 2,7 millió szavazatot kapott 2018-ban, alig elmaradva akkor a Fidesz 2,8 milliójától. Most
ugyanezek egyesülve 1,8 milliót értek el a Fidesz 2,7 milliójához képest.
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Francia bunkók?

by maxval bircaman - hétf?, május 02, 2022

https://bircahang.org/francia-bunkok/

Láttam több elemzést is a francia elnökválasztásról, demográfiai alapon. Az adatok a különböz?
elemzésekben nyilván nem egyeznek, ezért igyekeztem átlagot számolni.

A második forduló adatai:

településtípus szerint a falvakban és a kisvárosokban a két jelölt népszer?sége azonos, a
nagyvárokban Macron népszer?sége 60 %, míg Párizsban Macron 70 %-os,
régió szerint Franciaország európai területén mindenhol Macron nyert, kivéve 3 régiót: Hauts-de-
France (északkeleten), Provence-Alpes-Côte d’Azur (délkeleten), s Korzika, miközben az
Európán kívüli francia területeken Le Pen nyert az amerikai és az afrikai területeken, míg az
óceániai területeken Marcron,
kor szerint a 25 éven aluliaknál Macron népszer?sége 60 %, a 65 éven felülieknél pedig 70 %, míg
a 26-64 közöttieknál holtverseny van a két jelölt között,
gazdasági helyzet szerint a középosztály és a gazdagok között Macron 60 %-os, míg a
középosztály alattiaknál Le Pen áll 60 %-on.

Az, hogy mennyire nem számít a b?rszín jelzi hol született Le Pen legjobb eredménye: Guadeloupe-ben
70 %-ot kapott. Guadeloupe-ben a lakosság 97 %-a néger és néger-fehér keverék. S Franciaország
egyetlen muszlim többség? régiójában (Mayotte) is Le Pen nyert, 59 %-kal.

Ami az els? fordulót illeti, különösen érdekes az adatsor, hiszen itt még nincs taktikai szavazás. Engem
kifejezetten az Európán kívüli Franciaország érdekelt. Íme ezek az adatok demográfiai szemszögb?l:

Afrika: többségben muszlim és néger lakosság (Mayotte) - az 1. és a 2. furdulóban is Le Pen a
nyertes,
Afrika: többségben keresztény és kevert lakosság (Réunion) - az 1. fordulóban Mélenchon a
nyertes, a 2.-ban Le Pen,
Amerika: többségben keresztény és fehér lakosság (Saint Barthélemy, Saint Pierre és Miquelon) -
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az 1. fordulóban Mélenchon a nyertes, a 2.-ban Le Pen,
Amerika: többségben keresztény és néger lakosság (Gudaloupe, Guyana, Martinique, Saint
Martin) - az 1. fordulóban Mélenchon a nyertes, a 2.-ban Le Pen,
Óceánia: többségben keresztény és kevert lakosság (mind a 3 óceániai terület) - az 1. és a 2.
furdulóban is Macron a nyertes.

Azt hiszem, eléggé sajátos.
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Friderikusz

by maxval bircaman - csütörtök, október 20, 2022

https://bircahang.org/friderikusz/

Friderikus YT-csatornája sose aktuális. De ez benne az érdekes, id?nként felteszi régi anyagait.

A minap egy 2006-os beszélgetést adott közre újra. Baromi röhejes a mai események tudtában nézni.

https://www.youtube.com/watch?v=S7cwbI2_EKI 

Az els? fele semmi különös, a második viszont csúcs. Az els? rész egyetlen értelmes eleme: Kéri legalább
hiteles ember, nem csinált akkor se hülyét magából, pedig ehhez akkor bátorság kellett.

Radicstól megtudjuk: az igazán helyes magatartás a "töprengás", s veszélyes a "nagy igazságok"
kimondása. Különösen a Kossuth téren, Meg a sok zászló polgárháborút okoz. Reméljük, nem
nézi/hallgatja ?t se Noár, se a ballib pedagógus hisztivezérek!

A mindig szarkever?, iszonyúan buta és kiemelten gusztustalan "igazijobboldalikonzervatív" Ungváry
aztán m?felháborodik a "nyilasok" és a Fidesz nem elég határozott nyilasellenessége miatt. Mert aki
Gyurcsány ellen tüntet, az zsidókat akar akasztani.

Persze a végkövetkeztetés: Gyurcsány "igazságbeszéde" a világtörténelem sorfordító eseménye, s
mindenki hülye és demagóg, aki ezt nem érti. Meg biztosan nyilas, aki zsidókat akar akasztani.

Ez a Friderikusz nagyon meg lehet sért?dve a ballibekre!
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Amikor hallgattam/néztem, munkahelyen voltam, s nem túl jó hangulatban. A m?sor végére már vidám
voltam, egyes kollégák rám is néztek: "ez meg minek örül, mikor mindenki a munkaid? végét várja?" -
dehát az ilyen dolgoktól nem tud az ember nem jó hangulatba kerülni.
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Furcsa határok

by maxval bircaman - kedd, március 29, 2022

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

Van pár nagyon furcsa szárazföldi nemzetközi határ a világon, melyen nem lehet áthaladni. Íme err?l
gy?jtésem. A "nem lehet áthaladni" alatt az értend?: normál esetben ez nem lehetséges, kivételes egyedi
esetek nyilván el?fordulhatnak.

Európában ilyen eset csak 3 helyen van:

az azeri-örmény határ: oka az 1988 óta megszakításokkal tartó azeri-örmény háború, a két ország
között csakis harmadik országon keresztül lehet áthaladni - Grúzia vagy Irán -, Azerbajdzsánba
eleve nem léphet be olyan személy, aki korábban olyan örmény területen járt, melyet
Azerbajdzsán magáének tekint,
a déloszét-grúz határ: fizikailag se lehet átmenni, el van aknásítva a határ, csak Oroszországon
keresztül lehetséges az átmenet (a grúz-orosz határon át lehet kelni),
az örmény-török határ: Törökország szolidáris Azerbajdzsánnal.

Ázsiában ilyen eset:

természetesen a délkoreai-északkoreai határ,
az indiai-kínai határ: máig nincs megállapodás a határ pontos vonaláról, emiatt határátkel?helyek
sincsenek, az egyetlen közeli lehet?ség a Nepálon keresztüli út, melynek van átjárható határa mind
Indiával, mind Kínával,
a bhutáni-kínai határ: mint a fenti eset, nincs határmegállapodás,
az izraeli-libanoni határ: Libanon nem ismeri el Izrael létezését,
az izraeli-szíriai határ: Szíria nem ismeri el Izrael létezését, az egyetlen kivétel itt izraeli arabok
egyirányú utazása Szíriába végleges letelepedési céllal, aki egyszer élt ezzel, az soha nem jöhet
azonban vissza, eleve ez az izraeli állampolgárságról való lemondás után lehetséges csak.

Afrikában az egyetlen eset:
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az algériai-marokkói határ: az oka, hogy a nyugat-szaharai viszályban a két ország az ellenkez?
oldalon áll, egyébként a beutazás nem tilos, de csak más országon keresztül.

Amerikában és Óceániában nem tudok egyetlen esetr?l se. 

itt át lehetett kelni, de meglehet?sen furcsa határ volt: a keletnémet határellenörz? pont Nyugat-Berlinb?l
fényképezve 1984-ben - saját kép, a határ a stop tábla vonalában volt 

_______________________________________________
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Furcsa vetélked?

by maxval bircaman - szerda, február 02, 2022

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

A legnépszer?bb bolgár tv-vetélked? igencsak sajátos. El?ször is nem licenzm?sor, azaz helyi
találmány. Másodszor, az állami tv-ben sugározzák. S végül a harmadik, a legsajátosabb: nem lehet
semmit nyerni rajta, a nyeremény az, hogy nyert az ember, s pont. Még jelképes tárgynyeremény sincs.
Ennek ellenére hatalmas részvételi igény van.

A m?sorvezet? nem profi, hanem egy népszer? - bár nem els?vonalbeli - id?s?d? bolgár
könny?zenei énekes, aki pár éve színészként is szerepelt egy eléggé sikeres bolgár vígjátékban, a Londoni
Misszió cím? alkotásban, ahol ? játszotta a bolgár köztársasági elnököt. A film egyébként az egész bolgár
politika paródiája, a sztori annyi, hogy Bulgária 2007-es EU-belépése kapcsán a londoni bolgár
nagykövet - aki persze semmihez se ért - ünnepséget szervez, erre eljön a bolgár elnök és felesége is, mert
a nagykövet megígéri, személyesen II. Erzsébet is jelen lesz a fogadáson, ami persze nem következik be,
így végül egy királyn?-hasonmást szerz?dtetnek. Közben mindenféle abszurd dolgok zajlanak: az elnök
csapata annyira inkompetens, hogy még az elnöki beszédet is elvesztik egy nyilvános vécében, a
követségen pedig furcsa alakok dolgoznak, az egyik pl. úgy spórol, hogy hattyúkat fog londoni
közparkokban, s többek között ebb?l készül a fogadáson az ebéd is. Közben a londoni rend?rség nyomoz
a rejtélyes hattyúlopások miatt, az e célból a hattyúkon elhelyezett egyik nyomkövet?t végül a bolgár
elnök felesége nyeli le a díszebéd során. A film végén a brit Külügy leszól a londoni rend?rségnek: a
nyomozást abba kell hagyni, diplomáciai mentesség miatt.

De a lényegi téma most a vetélked?. Minden hétköznap van. Jelent?s benne a szerencseelem, mert több
ezer témakörb?l sorsol a számítógép. Az els? körben 4 játékos van, a kör végén kiesik a legkisebb
pontszámú. Van még 2 kör, a végén egy ember marad, ? a nyertes. A nyertes játszik a következ? adásban
is.

Engem a 2. kör riaszt vissza, ahol archív videók alapján vannak kérdések. Egyszer?en nem ismerem jól a
bolgár zenészeket, színészeket, eleve nem éltem az országban soha 19 éves korom el?tt, ez mind hatalmas
hátrány számomra. A múzsám viszont bátrabb volt, ? elment játszani. Persze pechje volt, jó
pontszámmal kiesett már az els? körben.
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https://www.youtube.com/watch?v=mNvxSrENh-c 
a piros játékos 
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Fényképészetben megint valami új

by maxval bircaman - szerda, augusztus 31, 2022

https://bircahang.org/fenykepeszetben-megint-valami-uj/

A fényképészetben pár éve fontos változás következett be.

Eddig, ugye, tiszta helyzet volt, létezett 3 kategória:

a kis kompakt gépek, elférnek tenyérben is, könny?ek, s ma már kiváló képeket készítenek nem
túl extrém körülmények között, tulajdonképpen a mai telefonok is ide sorolhatók,
a nagy, súlyos, nehéz tükörreflexes gépek, melyekhez sokféle objektív van, itt egy jó objektívvel
minden lefényképezhet?, olyan is, amit a kompakt gépekkel nem,
s a kett? közti átmenet, a "híd" (bridge) gépek, itt nem cserélhet? az objektív, de sokféle beállítás
lehetséges.

A kompakt gépek kb. 50 eurónál kezd?dnek, s a legeslegdrágábbak 2500 körül vannak. (Bár nem értem
ki az elmebeteg, aki 300-400 eurónál drágább kompaktot vesz.) A bridge az 200 eurónál kezd?dik, s kb.
ott a fels? határ, ahol a kompatoknál.

A tükrös gépeknél az alsó határ 400-500 euró, a fels? meg a csillagos ég, a legdrágábbak között van több
tízezer eurós ár is. S ez csak maga a test, mert az objektívek között vannak aztán igazi luxus árak. 

A világ legdrágább objektíve 2,1 millió euróba kerül, ez a Leica terméke, egy 1600 mm 5.6-os objektív,
súlya 70 kg. Összesen 2 darab készült bel?le, az egyiket a Leica a saját múzeuma számára csinálta meg, a
másikat egy katari hercegnek, akinek a fényképezés a hobbija. A katari herceg egy sport Mercedesszel
együtt rendelte meg, ebbe szerelték bele a objektívot - a herceg így esténként ki tud kocsikázni a
sivatagba, majd onnan csillagászati fényképeket készíteni. Meg mondjuk arra is alkalmas, hogy pl.
kimegy a palotája elé, s onnan fényképezi a szomszéd palota el?tti virágon mászó bogarat. Az én
lehet?ségeim jóval szerényebbek, mint a hercegnek, így én ilyen célra csak egy Tamron 70-300 mm
4-5.6-ost használok, ennek megvétele is sok gondolkodást okozott, mert 250 euró volt. S az én enyém
csak 0,6 kg, szóval a kezemmel tartom, nem rendeltem hozzá Mercedest.
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a telihold általam - a herceg gépével valószín?leg jobb lett volna az eredmény 

Sok ideje elmélkedem ezen. S azt vettem észre magamon, hogy elmegyek helyekre nem magammal víve
a szép nagy gépemet. Mert egy nagy táska tele izékkel, ny?gös az egész hurcolászás. Persze hosszú útra
azért elcipelem. Viszont a telefonom mindig nálam, csak azzal meg nem lehet bonyolultabb képeket
készíteni.

Idén elmentem hosszú útra, s nem vittem már el. Ez volt a jel. Eladtam nemrég. Minek tartogassak olyat,
amit nem használok ki?

9 éve jelent meg a negyedik kategória, a tükörnélküli gépek. El?ször ezek nevetségesek voltak, olyan
olcsó kompakt kinézetük volt. Aztán elkezdtek fejl?dni, 2-3 éve már mindent tudnak, amit a
tükörreflexesek. Az árszint 500-5000 euró.

A nagy el?nyük: mivel nincs bennük tükör, sokkal kisebbek. S egy hatalmas plusz: nem kattognak. A
tükörreflexesek nagy baja eddig ez volt: nem lehetett ?ket csendes helyen használni, mert zajt keltett a
tükör kattogása. Emiatt ki is tiltottak fényképészeket pl. csendes sporteseményekr?l, komolyzenei
hangversenyekr?l, mert a fényképezésük zavarta az eseményt. A tükörnélküli gépeknél viszont kívülr?l
észre se lehet venni, hogy éppen fényképez valaki. Jó lenne, ha elterjednének, mert pl. marha idegesít?,
hogy mondjuk sajtókonferencián nem hallani mit mond a fontos ember, mert egyszerre 40 újságíró
fényképez. Különösen amikor beteszik a gépet sorozatkép üzemmódba, aminek az eredménye, mintha
sorozatlövéseket adnának le.

Szóval most átálltam erre. Azt hiszem könny? kitalálni, hogy én az 500 euróhoz vagy az 5000 euróhoz
közeli árú gépet vettem-e. Egy hátrány persze van, azaz kett?: szokni kell a fogást, mert kisebb a gép, így
kisebb a fogási felület is, s az elem fele id? alatt lemerül, mint egy tükörreflexesben, szóval a jelszó "hozz
magaddal még egy elemet!".

_______________________________________________

                            629 / 1.347



BircaHang - 01-01-2023
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

Földikutya S. jó mérce

by maxval bircaman - péntek, július 08, 2022

https://bircahang.org/foldikutya-s-jo-merce/

Föld S. a sok gusztustalan ballibbant megmondóemberek egyike. Igaz, csak második vonalbeli, de sajnos
rendkívül szorgalmas.

Egyébként nekem nem is kedvencem a Bayer Zsolt. A stílusa számomra visszataszító. Ilyen volt már
ballib korában is. Tartalmilag persze az esetek nagyon nagy részében igaza van, de ez a túl durva stílius
kontraproduktív. Persze megértem emberileg: kiemelkedett egy közegb?l, s mérges. Mint amikor a volt
jehovista kigyógyul és elkezd alpárian beszélni volt közösségér?l. Mert saját magára is dühös, hogy
egykor maga is részese volt.

Ami viszont biztos: Bayert nem lehet hiteltelenséggel vádolni. Miközben Földikutya S. er?sen hiteltelen-
gyanús.

Én Földikutya S.-t 2007 óta olvasom rendszeresen., Minden egyes pillanatban egyetért a hatalommal 101
%-ban (a tényleges hatalommal, nem feltétlenül az aktuális kormánnyal).

7 éve írtam egy paródiát A liberális megmondóember egy napja címmel. Bár ez nem róla szól, itt több
hasonsz?r?t vettem egybe, de az egyik mintám ? volt. Egyszer?en ideális minta a gerinctelenségre.
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Gyáván és bátran

by maxval bircaman - szerda, július 06, 2022

https://bircahang.org/gyavan-es-batran/

Minden nap nézem a híreket az ukrajnai háborúról. Minden oldal forrásait.

Ha egy nap gyanúsan kevés a hír a nyugati forrásokban, akkor tudom: az utóbbi napban, de legalábbis
orákban az oroszok már megint gy?ztek valahol.

Szóval kb. a következ? kép van, nyugati szavakkal megfogalmazva: a h?sies ukrán csapatok lelkesen és
bátran visszavonulnak, a barbár orosz csapatok meg gyáván és pánikolva üldözik ?ket.

Egyébként van értelmes ukrán hírforrás is. Van egy ukrán videóblogger, teljesen amat?r, aki 100 %-ban
az ukrán oldalt támogatja, le is adja az oroszellenes propagandát, de ennek ellenére mindig beszámol az
ukrán vereségekr?l: íme.

A csecsen-kozák közös hadm?veleteken azért még én is meglep?dtem, íme:

https://www.youtube.com/watch?v=CoAoUHWg1bQ 
01:52-t?l: Liszicsanszk felszabadítása után egymás mellett a csecsen és a kozák parancsnok, utóbbi
csecsen jelszót is klált 

Tudni kell, anak idején - XIX. sz. - az Észak-Kaukázus orosz meghódításakor a kozákok élharcosok
voltak a csecsen er?k ellen. Persze azóta sok id? eltelt, mégis meglep? ez a baráti egyesülés a közös
ellenség ellen.

a harkovi megye egyik felszabadított városában a helyi lakosok leverik a polgármesteri hivatal falról az
ukrán címert - ez azért sajnálom, az ukrán címer végülis egy ?si szláv-viiking jelkép, mely önmagában
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semmir?l se tehet 
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Gy?lölköd? nemértés

by maxval bircaman - kedd, augusztus 30, 2022

https://bircahang.org/gyulolkodo-nemertes/

Korábban minden nap olvastam az ultraliberális és magyarellenes Kolozsszaros blogot, de egy ideje
abbahagyram, mert kezdett untatni, hogy ugyanazokat a frázisokat ismétleni ugyanaz a 4-5 szerz?. Azóta
csak hetente nézek be hozzájuk. 

Amikor benéztem pár napja, olyan cikket láttam, mely sok vidámságot okozott, íme ezt. Na ez az óvodás
szint? ateizmus mintapéldája, melyre a valóságban is elhangzott érvet szoktam említeni, lásd "nincs Isten,
baszdmegy, mert nálunk tavaly becsapott a villám a templomtoronyba".

A téma a magyar ateisták népszámlálási felhívása. Ami egyébként akkora butaság, hogy nemrég a Klub
Rádióban (!) a m?sorvezet? - ha jól emlékszem, Szénási, de most ennek nem néztem utána
-megsemmisítette a f?ateista Waldmann Tamást, gyakorlatilag 2 perc alatt annyira zavarba hozta, hogy
szegény nyögni se tudott a végén.

A szerz? itt fel van háborodva, miért állítja egy KDNP-s politikus, hogy "Ha ugyanis semmilyen
hozzánk képest magasabb szint? rendez?elv nincsen, értelmetlenné válnak olyan fogalmak, mint erkölcs,
önfeláldozás, jöv?kép.", hiszen a fideszesek és KDNP-sek mindannyian korruptak és gerinctelenek. Most
ne foglalkozzunk a "bizonyítással", mert el?ször is a gerinctelen és a korrupt nem ugyanaz, másrészt a
ballib mesevilágon kívül nem tény ez a korruptság, harmadszor meg, még ha valaki gerinctelen és korrupt
is, abból még nem következik, hogy ne lehetne igaza.

A lényeget nézzük: "Erkölcsösnek lennyi annyit tesz, hogy az ember betartja a társadalmi normákat és
nem tesz olyat, amivel másokat megsérthet, másoknak kárt okoz." szól az állítás, ami azt jelenti
erkölcs=törvénytisztelet, a második része "másokat megsért, kárt okoz másnak" természetesen
értelmetlen, hiszen szinte minden sért valakit, azaz káros számára, tehát önmagában a sértés és a
károkozás kevés. Ha az erkölcs egyenl? lenne a törvénytisztelettel, akkor nem lenne rá külön szó.

Az erkölcs éppenhogy "magasabb szint? rendez?elv", ami ellen a szerz? ennyire tiltakozik. S valóban
nem szükséges kereszténység, s?t más szervezett vallás se ehhez, simán lehet ez amolyan materialista
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típusú - pl. sztoicista - rendez?elv, de rendez?elv mindenképpen kell. Nélküle ugyanis minden
megengedett, ami segíti az egyén önérdekét.

Ezt a típusú embert egyébként hitlerezéssel lehet a legjobban zavarba hozni, hiszen ha a törvénytisztelet
az erkölcs, akkor a zsidók irtása erkölcsös volt, az ezzel szembeni ellenállás meg gazemberség. Ilyenkor
persze jön az, hogy "az más", de miért lenne más?, hát "mert törvény nem mehet szembe alapvet?
normákkal", Sakk-matt, ezzel az illet? kimondta azt önként, ami ellen tiltakozott.
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Ha kevés a hulla...

by maxval bircaman - hétf?, április 18, 2022

https://bircahang.org/ha-keves-a-hulla/

Ha kevés a hulla, a profi média feltalálja magát: beöltöztet pár önkéntest hullának.

A videót sikerül megmentenem:

https://www.youtube.com/watch?v=pEDwr7wrpw8 
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Ha kiskutyákat ölnek, hörög a világ

by maxval bircaman - szerda, szeptember 28, 2022

https://bircahang.org/ha-kiskutyakat-olnek-horog-a-vilag/

Ha kiskutyákat ölnek, hörög a világ, ha embereket, akkor nem - mondja Ungváry
abortuszellenes cikkében.

Jó meglátás. 

Tulajdonképpen egyetlen tévedés van cikkében, az "Embert ölni márpedig nem szabad." mondás. Ez
ugyanis nem igaz. A kereszténység sose volt feltétlenül életpárti, s nem is kell, hogy az legyen. A
kereszténység feltételesen életpárti: azaz f? érték az élet, de nem abszolút érték. Van ugyanis egy sor
kivétel.

Semmi gond katonának lenni és ölni, rend?rként lel?ni valakit, kivégezni a b?nöst, önvédelemb?l ölni,
s?t még a terhes anya is megölheti gyerekét, ha az veszélyezteti életét.

Ahogy egyébként az állatölés is, csak ott nyilván sokkal több a kivétel, hiszen nem erkölcstelen étkezési
céllal állatot ölni se.

Az persze röhejes, hogy manapság a meg nem született gyerek kisebb érték progresszív körökben, mint a
házi kedvenc. Mondom ezt úgy mint abszolút állatbarát, jelenleg 6 darab háziállatom van, ebb?l 2 kutya,
s számomra a kutyáim abszolút baráti státuszban vannak.

liberális zsoldos kutyát öl Irakban (2011) 
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Ha nem leszel szabad, megverünk!

by maxval bircaman - vasárnap, március 20, 2022

https://bircahang.org/ha-nem-leszel-szabad-megverunk/

Id?t szakítottam a Macskabaszó Est megnézésére. Éppen akadt id?m egy éjszakai m?szakom során. Jobb
kedvem támadt t?le, mert szánalmas ugyan, de azért vicces is.

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

Elhangzanak banalitások, sok érvelési hibával. Nincs mit írni róla: a homoklobbi unalomig ismert
álérvei.

De azért egy megjegyzés mégis. Liberálisoknál a szabadság azt jelenti, úgy kell mindent gondolni, ahogy
?k, minden más szabadság már nem szabadság, hanem gy?lölködés. Ahogy csak az számít
hatalmaskodásnak, ha valaki hatalmát olyasmire használja, ami a liberálisok szerunt helytelen, minden
más hatalomgyakorlás viszont már nem hatalmaskodás. Igazi fels?fokú szóbaszás. A macskabaszáshoz
jár bónuszként a szóbaszás.

Ami érdekesebb: egy tizedrangú ember szentté lett avatva. S mindehhez hamisítatlan 90-es évekbeli
ballib diktatúra hangulat: a rendesen énekelni nem tudó Pa-Dö-D? fenyeget? dala, mely szerint köteles
vagy szabad lenni, persze úgy ahogy ?k mondják, mert ha nem, akkor megnézheted magadat.

Szóval az egész macskbaszó est röviden: viszket? marhaság + hazudozás + keresztényellenes propaganda
+ halivúdi krokodilkönnyek. Igazi perintázás, legyen ez ezen tevékenység új neve.
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Haladék Bulgáriának

by maxval bircaman - vasárnap, július 24, 2022

https://bircahang.org/haladek-bulgarianak/

Bár a bolgár köztársasági elnök sok inadekvát dolgot m?velt a legutóbbi id?kben, ezúttal hasznosat tett.

A hét elején a szociknak adott kormányalakítási megbízást ugyanis. 

A bolgár alkotmányjog szerint háromszor lehet kormányalakítással próbálkozni minden választás vagy
kormánybukás után: az els? két alkalommal a legnagyobb és a második legnagyobb párt próbálkozhat, a
harmadik alkalommal pedig bárki, akit az államf? megjelöl.

A nyugati nyomás hatalmas: legyen egy egyértelm?en euroatlantista kormányzat Szófiában, mely teljes
mellszélességgel kiáll a NATO-agresszió mellett az ukrajnai fronton. Ehhez azonban az kellene, hogy
összeálljon 3 olyan párt, melyb?l 2 az egész politikáját arra alapozta, hogy ellenzi a harmadikat - ez
hatalmas, 60 % körüli parlamenti támogatást jelentene. Csakhát közülük az egyik ezzel össze is omlana
azonnal: nem lehet ugyanis azzal a párttal koalícióra lépne, melynek ellenzésére alakult meg.

A két nagy a GERB és a PP. A GERB tulajdonképpen egyetlen ember, Bojko Boriszov egyszemélyi
pártja, s kb. olyan dolgokkal vádolják Bulgáriában, mint Magyarországon Orbánt. Csak Bulgáriában a
vádlók maguk is jobboldaliak. A f? eltérés persze Orbánhoz képest, hogy Boriszov sose harcolt a nyugat
ellen, s bár teljesen lelkesen nyugatpártinak nem mondható, sose lépett ki a nyugati konszenzusból.
Szóval nyugati szemszögb?l nem az ideális szövetséges, de elfogadható szövetséges. Lásd, az Eur?pai
Néppárt mindig megvédi Boriszovot minden korrupciós vádaktól.

A PP pedig a Boriszov elleni 2020-2021-es tüntetések végs? maradványa. Az egész párt arra alakult,
hogy "eltakarítsa" Boriszovot és rendszerét.

A harmadik pártot most kihagynám, szerepe nem lényeges a vázolt ügy szempontjából.
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Na most, azt hiszem, érthet? így a szituáció miért nem engedhet a PP a nyugati nyomásnak, hogy
szövetkezzen a GERBbel. Mert ha megtenné, nevetségessé válna saját szavazói el?tt. Pár sántít kissé a
példa, de kb. mintha Hadházy holnap miniszteri ajánlatot kapna Orbántól, s ezt el is fogadná.

Egy új választással viszont valószín?leg csak csökkenne az egyértelm?en nyugatos er?k támogatottsága.

A bolgár köztársasági elnök sose volt lelkes eurotlantista, de az ukrajnai háború óta ez még inkább 
érezhet?. 

Azzal, hogy most a szocikat bízta meg kormányalakítással, elérte: ne legyen megalakítható egy ilyen
er?sen nyugatpárti kormány. Azaz vagy legyen egy mérsékeltebb kormány most, a mérsékeltséget
garantálja a szocik jelenléte, vagy jöjjenek a választások, ami 3 hónappal kitolja az új kormány
megalakítását. Ez október közepe, addig pedig sok dolog fog még történni Ukrajnában.

Magyar szemmel furcsán hangzik ez, mert Magyarországon a posztkomcsik mind 
k?keményen elkötelezett euroatlantisták, de a bolgár helyzet nem ilyen: a bolgár posztkomcsik amolyan
vonakodva-nyögvenyel?s euroatlantisták. Nemrég egy bolgár közvéleménykutatás nagy 
botrányt okozott: kiderült, a bolgár szocik szavazótábora még a bolgár nacionalisták szavazótáboránál is
oroszpártibb.

sörreklám a kommunista kori Bulgáriából 
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Hallgatóból mesél?

by maxval bircaman - szombat, június 04, 2022

https://bircahang.org/hallgatobol-meselo/

Az öregedés fontos jele a hallgatóból mesél?vé válás.

A fiatal csak hallgató, nincs kinek mesélnie. Legfeljebb jelen tapasztalait képes elmondani, de ez senkit
se érdekel. Pedig egyébként érdekes lenne, viszont itt egy áthághatatlan akadály van: képtelenség a saját
korai gondolkodásmódot átadni, a legtöbb ember korosodva még a saját korábbi gondolkodásmódját is
elfelejti. Én tudatosan törekedtem a nem-felejtésre, s még így is vannak fehér folyjaim.

Viszont ami lehetséges: az id?sebbek élményeinek átadása. Nagyjából 50 éves kor körül jön el az a
pillanat, amikor az ember már rendelkezik közönséggel.

Akkor lesz hallgatóból mesél?vé.
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Halott nyelv felélesztése

by maxval bircaman - kedd, május 17, 2022

https://bircahang.org/halott-nyelv-felelesztese/

A nyelvek meghalása szinte mindig természetes folyamat. Egy adott közösség megsz?nhet bármikor,
vagy ha nem is sz?nik meg, nyelvet válthat.

Mik azok a tényez?k, melyek szinte lehetetlenné teszik egy halott vagy meghalóban lév? nyelv
újraaktiválást?

A legfontosabb: a közösségnek immár van egy - és csakis egy - másik közös nyelve. Lásd skótok angol
nyelve, vagy belaruszok orosz nyelve, vagy szinte bármilyen oroszországi finnugor nép orosz nyelve. Az
új közös nyelv megléte egyszer?en nem teszi szükségessé az eredeti nyelvet, gyakorlati igény nincs rá, se
szükség. Persze lehet valamiféle nacionalista vagy hagyomány?rz? érzelem, felbuzdulás, de ezek
rendszerint pontosan ott maradnak, ahogy ezt nevük is mutatja: "hagyomány?rzés". Ezek a projektek
olyanok, mint a táncház-mozgalom Kádár alatt: egy id?ben népszer?ek voltak, de attól még az azokon
résztvev?k se jártak néptáncot a hétköznapi életben, s nem hordtak népviseletet se. Kb. ez a szint pl. az
udmurt mozgalom: népszer?, ma már udmurtiai orosz fiatalok is akadnak az aktivisták között, mert divat
lett - amerikai indián mintára - az oroszországi kisebbségek kultúrájának tisztelése, de a résztvev? udmurt
aktivisták 99 %-a is oroszul beszéli meg a teend?ket, s senkinek eszébe nem jutna a mozgalmi gy?léseken
kívül használni az udmurt nyelvet.

Ugyanezért sikertelen pl. az egyiptomi (kopt) mozgalom is. A közösség arab nyelv?, s a közösségi
identitást a vallás adja: a többségi egyiptomi társadalomtól ellentétesen ?k nem muszlimok, hanem
keresztények. S még az eredeti nyelv se lett elfelejtve: a kopt egyházban a kopt máig istentiszteleti nyelv,
a hív?k egy része tud is pár kopt éneket és imát. De egyébként aktívan senki se ismeri a nyelvet, az
istentiszteleten a beszéd természetesen arabul van, hiszen ez a hívek anyanyelve.

A zsidó mozgalom viszont éppen azért volt sikeres, mert nem volt közös nyelv, így kellett egy ilyen, s
adott volt mint semleges opció a héber újjáélesztése.

Speciális eset az adott nyelv korábbi verziójának a visszaállítási igénye. A XIX. sz. eleji görög
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függetlenségi mozgalom egyik rögeszméje volt, hogy a görög függetlenség XV. századi megsz?nése után
a beszélt görög nyelv elvadult, megromlott, primitívvé vált, így az ismét függetlenné váló görög nép
természetes útja az igazi, szép, kulturált nyelv "visszaállítása", ha lehet az i. e. V. századi ógörög
nyelvhez kell visszatérni, de ha nem lehet, akkor is legalább az újszövetségi és kora bizánci göröghöz. 

Erre a célra létre lett hozva egy mesterséges görög nyelv, egyfajta modernizált ógörög, a katharevusza,
mely majd lépcs?fok lesz az ógöröghöz. Persze a terv teljes kudarcot vallott: a minden szinten er?szakolt
katharevusza megmaradt írott nyelvként, beszédben senki se használta, s nemhogy közelebb kerültek a
görögök az ógöröghöz, hanem ellenkez?leg: kétnyelv?ség alakult ki. Lett egy hivatalos katharevusza és
egy ténylegesen beszélt görög (dimotiki). 

Ez egyébként nem egyedülálló dolog: a közösségen belüli kétnyelv?ség nem szokatlan. Ez a helyzet az
arabbal és a kínaival. Az arab nyelvjárások beszél?i meg se értenék egymást, ha nem létezne a
mesterséges "fuszha", azaz a szabványos arab, mely senkinek se az anyanyelve, de minden iskolázott arab
ismeri. De itt gyakorlati szükséglet egy ilyen megoldás, míg a görögöknél semmilyen szükség nem volt
ilyesmire.

A kínai is hasonló. Az egyes nyelvjárások közt akkora az eltérés, hogy meg se értik egymást - példa: a
"szia" mandarinul "ni hao", kantoniul meg "nej hou" -, viszont az írás segíti a megértést: bár az írás se
teljesen azonos minden nyelvjárásban, mégis alapokban mindenki képes elolvasni és nagyrészt megérteni.

A görögöknél viszont semmi szükség nem volt két nyelvre. A XX. sz. 80-as éveiben nyert a ténylegesen
beszélt nyelv. Hivatalosan áttért az állam erre a nyelvre, egyedül a görög nyelv? ortodox egyházakban
szokás az istentiszteletet újszövetségi görögön tartani, bár maga a szentbeszéd ott is modern görögül van
(kivétel: az Athosz-félsziget, ahol egyáltalán nem használnak modern görögöt a templomokban).

A XX. sz. 80-as éveiben tehát be lett vezetve egyedüliként a beszélt nyelv mint hivatalos: a régóta nem
létez? 3-féle ógörög hangsúlyból - éles, tompla, éles-tompa - lett egy darab, megsz?nt a szintén
évszázadok óta nem használt hehezet jelölés (er?s és gyenge), az aláírt jóta jelölés, ki lett dobva a
nyelvtan nem használt része (pl. a névszóragozásban a részes eset). S persze el lettek fogadva azok a
szavak, melyek id?közben bekerültek a görögbe, ahogy a meglév? szavak megváltozott ejtése is. Ami
viszont maradt: a szavak írásalakja, itt nem lett áttérés a fonetikus írásra, hanem maradt az eredeti
ógörög - ennek eredménye: ma a görög írás és ejtés között nagyobb eltérés van, mint az angolban (pl. a
modern görögben nincs "hosszú ó" hang, de bet?ként van, így a kiejtés ellenére hosszú ó-t kell írni ott,
ahol az volt az ógörögben).
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Két hasonló esetben van Nyugat-Európában: Norvégiában és Svájcban. Norvégiában egyszerre két
norvég nyelv létezik, az egyik gyakorlatilag norvégizált dán, míg a másik függetlenebb. De itt ez eleve
nem okozhat gondot, mivel minden skandináv nyelv így is kölcsönösen érthet?. Svájcban pedig az
irodalmi német és a svájci német van párhuzamosan, míg írásban szinte csakis az el?bbi használatos.
Bevallom, én amikor el?ször hallottam svájci németet, fel se ismertem, hogy ez német, annyira másképp
hallatszik.

https://www.youtube.com/watch?v=zfX1OFMXUh4 
svájci német 

_______________________________________________
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Hamvasbélák serege

by maxval bircaman - szombat, december 17, 2022

https://bircahang.org/hamvasbelak-serege/

A hamvasbélaizmus a 90-es években kezdett terjedni, mint életmód, nem mint eszme.

Lényege ennek az életmódnak: értelmiséginek lenni úgy, hogy az ember nem él értelmiségi életet.
Hamvas a kommunizmus alatt eleve teljesen kívül volt a közéleten, raktáros volt, de a Horthy.korban se
volt több szellemi segédmunkásnál, sose vett részt az értelmiségi lett egyik bevett formájában se. S
mégis: a XX. sz. legnagyobb magyar gondolkodója, mikozben a század intézményes gondolkodói hozzá
se mérhet?k, Nemzetközileg rajta kívül csak még egy XX. századi magyar ismert, Lukács György.

E lét hatalmas el?nye: a teljes függetlenség lehet?sége. Hiszen az ember nem abból él, amit ír és mond.
Azaz tehet bármit, Miközben egy intézményesült közíró pl. nehéz helyzetben van: ha mondjuk egy
fideszes vagy ballib alkalmazott közírónak hirtelen "eretnek" gondolata támad, jobban teszi, ha azt
megtartja magának, mert esetleg jövedelem nélkül marad: alapból az összes, táborához tartozó
kifizet?hely hirtelen be fog zárulni számára. Nagyon nagy névnek kell lenni ahhoz, hogy az ember
menengedhesse magának a függetlenkedést.

A 90-es években volt egy jelent?s fiatal nemzedéki csoport, mely SZDSZ-esb?l MIÉP-lett, nekem nagyon
sok ilyen haverom volt és persze magam is ide tartoztam. így jelent meg a vágy "legyen valami
jövedelmem, de ne terhelje meg a lelkem, maradjak szabad". Szóval vonuljunk ki a társadalomból, de
mivel erre nem vagyunk képesek, valahogy bújjunk meg a társadalom szélén.

Ismeretségi körömben lassan ez lett a norma. Emiatt elkezdett idegesíteni az egész. Mert amikor
valamib?l f?sodor lesz, az engem ellenállásra késztet, Azt mondtam: ez ugyanaz a tévút, mint korábban a
"ne lépjünk be a Pártba, maradjunk tiszták", ezzel csak a rossznak adtunk volna nagyobb teret, Önz?ség
tisztának maradni, mindenki más kárán. Igenis lépjünk be a rendszerbe, s ott próbáljunk javítani!

Szóval én nem maradtam ki. Megpróbáltam a rendszer része lenni. Vállalkozó lettem, meg jó helyeken
alkalmazott, állami állásra is jelentkeztem. 
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Aztán lassan a rendszer kivetett magából, mindig és mindenhol. Lassan tényleg oda kerültem, ahová a
haverjaim vágytak: a rendszer peremére. Csak én kényszerb?l, akaratomon kívül. 

Valószín?leg a rendszer önvédelme ez: érezte, veszélyes lennék.

Visszagondolva, örülök ennek. Nekem így sokkal könnyebb. Azt hiszem - legalábbis ez titkos önképem -,
hogy én képes lettem volna ellenállni a rendszer csáberejének, de így végülis egyszer?bb, hogy meg se
próbált elcsábítani. Könnyebb fogyókúrázni, ha az ember nem is éhes. Könnyebb nem megcsalnia az
embernek a feleségét, ha eleve vonzónak látja a feleségét.

_______________________________________________
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Harc a nyelv ellen

by maxval bircaman - kedd, június 21, 2022

https://bircahang.org/harc-a-nyelv-ellen/

Ukrajnában immár teljeskör? lett a harc az orosz nyelv ellen. Már tilos az orosz nyelv bármilyen
használata a magánéleten kívül.

Persze ez szánalmas, másrészt meg jó hír: azt jelzi, hogy a kijevi CIA-hunta már maga se bízik a
gy?zelemben.

Hasonló volt Magyarországon is, a Rákosi-korszakban. Akkor ellenséges nyelvnek volt kikiáltva a
német, a szerb-horvát és a szlovén, természetesen tisztán politikai okokból.

Saját családi történetem err?l. Anyai ágamon sok a német ?söm. Mind anyai nagymamám, mind anyai
nagypapám félig német volt: mindketten anyai ágon. 

Az egyik vonal tisztán szudétanémet az egykori Mährisch Neustadt városból (mai neve: Uni?ov), ez ma
cseh város a cseh-lengyel-szlovák hármashatártól kb. 50 km-re. A másik vonal "sváb": az a XVIII. század
elején települt Magyarországra, Veszprém környékére, majd onnan az engem érint? ág Érdre, majd
Cinkotára.

A lényeg: a családban mindenki tudott németül, vagy anyanyelvként vagy idegen nyelvként. Olyan is
akadt a távolabbi rokonságban, aki magyarul alig tudott. 

Anyám éppen a legrosszabb id?szakban lett kisiskolás, 1950-ben. A család elhatározta jó el?re: a
gyereket nem szabad németre tanítani, nehogy aztán "elszólja" magát az iskolában. Mert ebb?l "baj"
lehet. Szóval szívós igyekezettel sikerült a németet megszüntetni a családban. 

                            646 / 1.347



BircaHang - 01-01-2023
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

Egyébként már saját emlékem a 70-es évekb?l: nagymamám és az anyja egymással vagy tisztán németül
beszélgettek vagy felemásan (azaz a dédnagymamám németül, a nagymamám magyarul). de mindig
csakis otthon, amikor idegen nem volt jelent. Nyilvános helyen magyarul beszéltek egymással - akkor
ugyan már nem volt hivataosan németüldözés, dehát "azért jobb óvatosnak lenni" alapon.

Ez jutott eszembe az ukrajnai nyelvhelyzetr?l. Csak ott ez nem fog menni. Egy szétes? instabil állam,
ráadásul idegen atlantista-sátánista irányítás alatt nem lesz képes magából nacionalista gettót gyártani.
Plusz Kelet- és Közép-Ukrajnában az ukrán nemzeti öntudatúak zöme is orosznyelv?.

_______________________________________________
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Harmadszor házasság

by maxval bircaman - kedd, március 22, 2022

https://bircahang.org/harmadszor-hazassag/

Mindig 16-án szoktam házasodni.

El?ször október 16-án, aztán augusztus 16-án, most meg március 16-án. 

A f? sajátosságom: mindig ugyanazzal az emberrel házasodom. Így jogilag nyilván csak az els? alkalom
bír törvényer?vel, a másik kett? a közjog szemszögéb?l semmis.

A mostani alkalom teljesen pragmatikus alapon indult. Nem hordtuk a karikagy?r?inket évek óta, mert
múzsám kijelentette: veszélyes aranyékszert hordani, mert megtámadják az embert a cigányok. S ez nem
el?ítélet, ?t egyszer tényleg megtámadta két fiatalkorú cigány, ékszerét végül nem tudták elvenni, de
táskáját és telefonját igen. 

A lényeg: a gy?r?k egy dobozban pihennek évek óta. Ami mégse normális dolog.

Azóta múzsám csak ezüstékszereket hord, az ezüstre nem buknak a rablók és tolvajok, egyszer?en túl
kicsi az értéke a b?ncselekmény rizikójához képest. 

Az ókori világban 1 egység arany 10-15 egység ezüstöt ért, ez a 15-ös váltószám aztán átlagos volt
egészen a XIX. sz. végéig az egész világon, kis eltérésekkel. Aztán az aranyalapú pénzek lassú
megsz?nésével az arany elkezdett hatalmas csúcsokat elérni, a XX. sz. folyamán az átlag az 1:45 volt, s
csak ritkán esett vissz az 1:15 szintre. Most pedig a Covid-járvány kezdetekor 1:100 feletti arány is volt.
A mai arány 1:77. A lényeg: az ezüst olcsó, az arany nagyon drága.

a m?zsámon mindig sok ékszer van: nyaklánc, fülbevaló, karköt?k - de minden kizárólag ezüst 
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Tehát szóba került: nem kellene valamit tenni karikagy?r? ügyben? Els? gondolatként felmerült az
ezüstgy?r?, de ezt gyorsan elvetettük: valahogy snassz lenne házassági jelképnek az olcsó ezüst. Azaz
olyan arany kellene, mely ezüstnek néz ki. S meglett a megoldás: a platinum. A platinum jellemz?en
drágább az aranynál (bár most éppen olcsóbb nála, mert az arany ára nagyon felment), viszont csak kevés
hozzáért? ismeri fel, míg az emberek 99 %-a ezüstnek hiszi.

S meglett. Megrendeltük, s átvettük 16-án. Aztán leültünk egy McDonald`sban, s ott megállapodtunk a
harmadik házasságban.

A platinum pont egyezik életfilozófiánkkal: mindegy, hogy mindenki olcsónak hiszi a gy?r?ket, csak az
számít, hogy mi tudjuk, nem azok. 

Mivel szürke kisemberek vagyunk, természetesen csak vékony karikagy?r?re volt pénzünk. De ez pont
elegend?.

_______________________________________________
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Hiererchia

by maxval bircaman - szombat, július 16, 2022

https://bircahang.org/hiererchia/

Amikor a premodern társadalmat hirdetjük, a tipikus liberális válasz "dehát akkor is volt elit és
kisember".

Ami viszont csúsztatás. Senki se állította, hogy nem volt akkor társadalmi hierarchia. Valójában
hierarchiamentes társadalom nem létezik, a kommunizmus se volt ilyen, a kommunizmusban is voltak
osztályok, kasztok, csak más alapon rendez?dtek, mint egy liberális, kapitalista társadalomban.

A kérdés tehát nem az, hogy melyik társadalom egyenl?, mert ilyen nincs. Az emberek eleve nem
egyenl?ek, hiszen már a veleszületett képességeik se azonosak, na és a nevelkedés közben is eltér?
feltételek között n?nek fel. Én hízásra hajlamosnak születtem, er?s csontozattal, ráadásul sportmentes
értelmiségi családban n?ttem fel - nyilván semmi esélyem mondjuk egy futóversenyen egy sportos alkatú,
sportkedvel? családban feln?tt emberhez képest.

A francia liberálisok demagóg jelszava, hogy "liberté, égalité, fraternité" természetesen hazugság, de
különösen az "egyenl?ség" része. A modern liberalizmus ezt ma már úgy igyekszik kimagyarázni, hogy
az "egyenl?ség" szó alatt nem egyenl?ség értend?, hanem "azonos jogok birtoklása", ami viszont
marhaság, ez olyan mint az úszómedencével rendelkez? luxusvillában lakás joga - jogod van hozzá, de ha
nincs hozzá pénzed is, akkor ténylegesen sose élhetsz ilyen házban.

A valóságban a polgári demokrácia hierarchiáája, mely szerint minél több a pénzed, annál több jogod van,
hiszen aki képes több pénzt felhalmozni, az tehetségesebb, ügyesebb, hasznosabb ember semmivel se
logikusabb, mint mondjuk az indiai kasztrendszer vagy a liberális rasszizmus. Mindegyik 
bizonyíthatatlan azaz nem racionális elveken alapszik, s csak hit kérdése, melyiket hisszük el és
melyiket nem.

Tulajdonképpen a premodern hiererchia pozitívuma, hogy:
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egyrészt holisztikus, azaz az elitnek eszébe se jutott, hogy az alsóbb rétegek nem kellenének,
feleslegesek lennének, vagy hogy mindenki ne függne mindenkit?l, míg mondjuk egy mai t?kés
álma, hogy ne legyen egy bérmunkása se, hanem mindegy legyen robotizálva,
másrészt elismer küls? er?t, a szakralitást, melynek mindenki alá van rendelve, az elit is, míg
mondjuk egy mai t?kés komolyan hiszi, hogy ? a világ ura, s senkinek semmi köze ahhoz ami az
övé.

_______________________________________________
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Hogy képzelték a világot az ógörögök?

by maxval bircaman - csütörtök, március 10, 2022

https://bircahang.org/hogy-kepzeltek-a-vilagot-az-ogorogok/

A Föld lapos, valamiféle hatalmas lapos korong - esetleg egy fordított kúp - mely lebeg a végtelen
mindenségben. Ez a mindenség valószín?leg víz, mely eredeti formájában körbeveszi a Föld-korongot, de
annak átalakult formája ma a korong anyaga is. Ha nem víz, akkor esetleg ritka leveg? valamilyen
speciális anyag, ill. az is lehet, hogy az égbolton túl t?z van. Esetleg több ?selem van, vagy csak egy
meghatározatlan ?selem. 

Nyilvánvalóan ha a Föld lapos, akkor a szélén falak vannak, hiszen különben elfolyna az óceán. Abban
természetesen a lapos és a gömböly? Föld hívei közt egyetértés volt, hogy a 2 kontinenst a világóceán
övezi: az északi kontinens Európa, a déli pedig Ázsia (Afrikát Ázsia legdélibb nyúlványának hitték).

A mindenség vagy végtelen, vagy véges és gömb alakú. Az is lehet, hogy több mindenség létezik. A
mindenség örök, azaz nincs kezdete, se vége. Lehet, hogy a mindenség egyfajta él? szervezet, s ezt
gondolják sokan Istennek.

Az égbolt lassan forog. Arról viták voltak, "alul" is van-e égbolt vagy csak felül. Az égitestek pedig
valamiféle tüzes testek, esetleg lyukak az égbolton.

Abban se volt egyetértés, mi "ferdül": a Föld vagy az égbolt. Ugyanis ez közismert tény volt, hiszen a
görögök olyan vidéken éltek, ahol voltak évszakok, továbbá tudták: legészakabbra állandó hideg van, míg
legdélebbre állandó meleg, hogy valami "ferdül". Ez azt jelenti: a Föld tengelye és az égbolt tengelye nem
azonos irányba mutatnak, az eltérés köztük 23,5°.

A legtöbben a Föld ferdülésére "szavaztak", mert az égboltot tökéletesebb helynek gondolták.

A vicces az, hogy mindezekkel, az egyébként téves alapú modellekkel majdnem ugyanolyan jól meg
lehetett jósolni az égitestek mozgását, mint ma. 
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S?t, a gömböly? Föld geocentrikus modell egészen a XVII. századig jobb el?relzést adott, mint a
gömböly? Föld heliocentrikus modell. 

A gömböly? Föld elmélet az i. e. V. százaban jelent meg, de kb. 400 év kellett, míg ez lett a tudományos
konszenzus. Bár már az i. e. III. században sikerült meghatározni a gömb méretét.

Miért tartott ilyen sokáig? Alapvet?en mert a tudomány optikai csalódásnak gondolta sokáig a
gömböly?séget igazoló adatokat, lásd a hajó amikor távolról közeledik hozzánk, el?ször csak az árbóca
látszik, s csak lassan bontakozik ki az egész hajótest. 

Abban viszont egyetértés volt, hogy ha a gömböly? is a Föld, az nem forog, s a bolygó "alsó" fele
lakatlan, vagy ott csak valamiféle szörnyetegek élnek, nem emberek. Hiszen nyilván ember nem élhet
fejjel lefelé.

A felvilágoskori mítoszokkal szemben a laposföld-tézis oka se nem vallási babona, se nem mítológikus
maradványok. Mind a két elmélet valójában megfigyeléseken alapult. Íme a 2 f? tudományos alapja a 2
elméletnek:

lapos Föld:
ha gömböly? lenne, az alsó részr?l minden leesne,
a látóhatár egyenes vonal, nem félkör vagy legalábbis görbe vonal;

gömböly? Föld:
holdfogyatkozáskor a Föld árnyéka görbe vonalú,
a távolodó hajóknak el?ször az alsó részük t?nik el.

Azaz mind a 2 elméletre voltak fontos bizonyítékok.

Amikor kisgyerek koromban Peruban éltünk, volt ott egy perui takarítón?, aki az egyik magyar
kiküldött lakásában dolgozott. Amikor el?ször életében meglátott egy földgömböt, iszony?an
megrémült, különösen mikor megtudta, hogy Peru "lent" van. Attól kezdve a nyílt utcán mindig
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félt. A nálunk dolgozó takarítón? viszont rendkívül m?velt volt, ? 4 osztályt végzett, s eleve tudta
milyen a Föld, s nem félt, mert tudta, a forgás és a gravitáció miatt senki se tud leesni a bolygóról.

Ezért is az Afrikát megkerülni próbáló hajósok nagyon bátor embereknek számítottak. Bár az els? hír
err?l még i. e. V. századi, az els? bizonyított eset 2 ezer évvel kés?bbi.

Hérodotosz leírása a i. e. V. századi útról:

A föníciaiak az Eritreai-tengeren (mai nevén: Vörös-tenger) keresztül indultak el Egyiptomból, és
így hajóztak be a déli óceánba. Amikor beköszöntött az ?sz, kimentek a partra, bárhol is voltak, s
a földet gabonával vetették be, majd vártak, amíg a gabona alkalmas lett aratásra. Aratás után
ismét elhajóztak; s így eltelt két egész év, s csak a harmadik évben értek el Herkules oszlopaihoz
(= Gibraltár) , s tették meg hazafelé az utat. Visszatérve kijelentették – a magam részér?l nem
hiszek nekik, de lehet, hogy mások igen –, hogy Líbiát (Líbia alatt egész Afrikát értették az
ókorban) körülvitorlázva jobb kezükön volt a Nap. Ily módon fedezték fel el?ször Líbia
kiterjedését.

Ami a geocentrikus modellt illeti, els? kritikája az I. e. V. századból származik, de itt 2100 évnek kellett
eltelnie, míg ezt a tudományos konszenzus elvetette.

Mi volt Isten helye? Alapvet?en teljesen eltér? nézetek léteztek:

egyfajta materializmus, melyben nincs keresztény értelemben vett Isten, azaz maga a világ
tartalmaz egy inherens "isteni" er?t,
panteizmus, azaz maga a világ azonos Istennel,
tiszta deizmus: azaz mindegy az istenek létezése, mert ha léteznek is, nincs közük világunkhoz,
a legritkább éppen az az elképzelés volt, melyet a kereszténység vall, hogy Isten transzcendes,
kívül van a világon.
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Teremt? Istenben senki se hitt, a mindenség mindig létezett, nem kellett ezért létrehozni.

_______________________________________________
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Hogy értse a kisember is!

by maxval bircaman - hétf?, május 23, 2022

https://bircahang.org/hogy-ertse-a-kisember-is/

Az ügy háttere: Idrissa Gueye szenegáli futballista nem volt hajlandó csatlakozni francia munkahelye, a
Paris Saint-Germain F. C. akciójához, melynek célja a homofóbia és transzfóbia elleni nemzetközi
tiltakozás volt. Vallási meggy?z?désére hivatkozott.

Most a futballistának a francia futball szövetség becsületbírósága el?tt kell felelnie tettéért. Az elvárás
vele szemben: kérjen bocsánatot a homokos és transz közösségt?l.

Mi is itt a valódi üzenet? Ha az illet? nem egy sztárfocista lenne, semmi etikai bizottságosdi nem lenne,
hanem szimpla kirúgás lenne a reakció, melyr?l senki se értesülne.

Meg kell tanítani a renitens nyugati kisembert, viselkedjen "ahogy kell". Tessék a 4 fal közt nem
támogatni a homofóbia és transzfóbia elleni nemzetközi tiltakozást! Ott lehet, de ha kitudódik, akkor 
megnézheti magát mindenki.

Mi kelet-európaiak jól ismerjük ezt, legalábbis akik most legalább 40 évesek vagyunk. Abban n?ttünk
fel, hogy nyilvánosan hazudni kell, mert ha nem, akkor nagy bajunk lesz. Már kisgyerekként a 70-es évek
közepén szembesültem azzal, hogy "ilyet nem szabad mondani, mert apádnak, anyádnak baja esik", majd
mikor visszakérdeztem "s nem igaz?", megkaptam "még kisgyerek vagyok, ezt nem értheted, amikor
nagyobb leszel, megérted: nem számít mi igaz, mert hiába igaz, akkor is bajod esik".

S mindenki tette a dolgát: hogy amit nem "illik", azt nem csináljuk. Ahogy nem fingunk a villamoson,
úgy nem kritizáljuk a rendszer hivatalos eszméit se nyilvánosan. S aki ezt nem tartotta be, arra nem azt
mondtuk "h?, de bátor", hanem úgy néztünk rá, mint kellemetlenked? alakra, aki nem képes az alapvet?
etikettet se követni.

Persze le a kalappal Schiffer el?tt. Talán az egész - tágan vett - ballib holdudvar
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legértelmesebb személyisége. De azért vegyük észre: ? megteheti, semmilyen veszély nem fenyegeti
ezért.

_______________________________________________
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Hogyan ejteni?

by maxval bircaman - csütörtök, május 19, 2022

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

Régóta foglalkoztat az ógörög ejtés kérdése. 

A latin esetében is vannak vitás pontok, de ott azért a dolgok 95 %-a tisztázott. A latin esetében a legtöbb
ember tudja: van egy restituált klasszikus ejtés, melyet szinte teljes egészében ismerünk, s van egy csomó
egymásnak ellentmondó középkori hagyományos ejtés, lásd a magyarok szerint Julius Caesar az "júliusz
cézár", míg az angolok szerint "dzsaliösz szízör".

Szoktak lenni mindenféle álviták err?l, hogy melyik a helyes és melyik a helytelen. Természetesen ez a
felhasználás helyét?l függ, azaz pl. angol környezetben az angolos verzió a helyes. Vagy másik példa: én
magam imádom a klasszikus ejtést, de ennek ellenére magyar szövegben a magyarosat használom, mert
egyszer?en ez a szokás - csak akkor használom a klasszikus ejtést, ha mondjuk felolvasok egy egész latin
mondatot. 

Az ógörög esetében viszont a helyzet sokkal zavarosabb, kevesebb a kialakult szokás. Ennek oka, hogy
az ókor végén a görög szinte megsz?nt Nyugat-Európában, s csak a reneszánsz alatt jött vissza, így a
görög hosszú évszázadokig csak az eleve görögnyelv? területekre szorult vissza, plusz az ortodox
kereszténységre tért népeknél volt még nyoma a papok oktatásában. Így tulajdonképpen az ógörög
esetében csak újgörög és szláv ejtés alakult ki, ez utóbbi nem is egységes, pl. a bolgáros és az oroszos
ógörög ejtés nem azonos. Ez utóbbinak egyik máig tartó nyoma, hogy pl. Görögország f?városának neve
oroszul Afini, míg bolgárul Atina.

Plusz még, míg a latin valamilyen alapfokú ismerete ma is követelmény m?velt körökben, addig a görög
ismerete a XX. sz. eleje óta nem elvárt. Ma már egyenesen marhaságokat lehet e témában olvasni, lásd
amikor pár éve a HVG okosnak t?nni akaró szerz?je elmagyarázta lelkesen, hogy a "homofóbia" jelentése
"emberutálat", hiszen latinul a "homo" az "ember".

A görögök a kiejtés dologhoz praktikusan állnak hozzá: úgy ejtik az ógörögöt, mintha modern görög
lenne, s kész. Ez tulajdonképpen ugyanaz, mint a spanyolok és az olaszok hozzáállása a latinhoz: a
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spanyol/olasz írásmód szerint ejtik. Ezzel semmi gond hétköznapi szinten, de tudományos szinten ez már
elfogadhatatlan. Amikor spanyol szakra jártam a Havannai Egyetemen, ahol van 4 félév kötelez? latin, az
els? félévben a hallgatók fejébe lett verve: tessék klasszikus ejtést használni minden esetben, mert
latinórán vagyunk, nem az utcán beszélgetünk. A spanyol anyanyelv?ek ezzel bizony sokat szenvedtek:
megszokni, hogy a hatalmas hasonlóság ellenére nem úgy kell ejteni, ahogy az "természetes" lenne.

Nem fogok nyilvánvaló eseteket leírni, ezek megtalálhatók bármely könyvben, akár a Wikipédiában is,
pl. nem fogom leírni, hogy az ? az vagy magyar á vagy annak röviden ejtett verziója (a görög írás nem
tartotta soha fontosnak, hogy a kett?t külön jelölje).

Íme azonban a problémás esetek. Átnéztem több szakkönyvet és a témával foglalkozó YT-el?adást is.

El?ször azok az esetek, ahol nincs vita, de a hagyományos magyar ejtés nem felel meg az eredetinek. 

Három ilyen mássalhangzó bet? van: ?, ?, ?. 

A ? magyar ejtése "z", miközben a klasszikus ejtés vagy "zd" vagy "dz", ez vitatott, de abban
egyetértés van, hogy nem "z". 

A ? magyar átírása "th", de ezt szinte mindenki "t" alakban ejti, pedig a "th" ejtés közelibb lenne az
eredetihez. 

A ? magyar átírása "ph", de ezt szinte mindenki "f" alakban ejti, pedig éppenhogy "ph" lenne az
eredetihez legközelebbi ejtés.

S van két ilyen magánhangzó bet?: ? és ?. 

Az ? magyar átírása e, az ? átírása é - ennek oka, hogy az el?bbi mindig rövid, míg az utóbbi mindig
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hosszú. A magyar átírás a rövidség/hosszúság jellemz?t akarta jelölni (valószín?leg ennek oka a
versmértékek átadása). Valójában azonban az ? röviden ejtett "é", míg az ? hosszan ejtett "e". Ebben
teljes egyetértés van, a min?ségi magyar ógörög tankönyvek is meg szokták jegyezni ezt.

Most a tényleg vitás esetek. El?sz?r az ?? és az ?? kett?shangzó.

Az ?? esetében a f?sodrú állítás ez a klasszikus kor kezdetén még "éj" volt, de a kor során vagy "é" vagy
"í" lett, ez vitatott. Olyan elmélet is van, mely szerint két mássalhangzó között ment csak végbe ez a
folyamat, míg minden más helyzetben maradt az "éj". Azt szokták példának felhozni, hogy a rómaiaknak
nem volt saját nevük a Nílus folyóra, a nevet a görögökt?l vették át - viszont görögül a neve ??????, amit
a rómaiak nem Neilus alakban írtak át, hanem Nilus alakban, azaz a kimondott alakot vették alapul. 

Az ?? esete hasonló, az eredeti "oü" ejtés szinte minden forrás szerint elt?nt, s vitás csak az, hogy "ú" lett
vagy "ó", az "ú" verzió a többségi. Az "ó" nem túl valószín?, mert nincsenek tévesztések ?? és az ?
között, pedig ha "ó" lenne, akkor ilyennek kellene lennie.

Hasonló kérdés az ?? esete: a f?sodrú vélemény szerint eredetileg "üi", majd talán "ui", de inkább "?"
lett.

A többi ?-ra végz?d? kett?shangzó - ??, ??, ??, ?? - esetében a vita egyedül az a kett?shangzó második
tagja "u" vagy "ü" - az el?bbi a többségi nézet. (Az ?? szinte sose fordul el?.)

A maradék két ? másodtagú kett?shangzó - ??, ?? - vitamentes.

A három darab aláírt jótás kett?shangzó - ?, ?, ? - esete különösen vitás. Ezek sajátossága: itt hosszú
magánhangzó + ? a kett?shangzó tartalom van, ez persze az utóbbi két esetben nyilvánvaló. De az ?
esetében így lehetett megállapítani, rövid vagy hosszú ? van a kett?shangzóban. Itt a vélemény a
f?sodorban az, hogy a klasszikus kor során ezek mind átváltoztak, az ? elem megsz?nt. Emiatt egyes
tankönyvek "áj", "hosszú ej", "ój" ejtést javasolnak, míg mások "á", "hosszú e", "ó" ejtést. 

                            660 / 1.347



BircaHang - 01-01-2023
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

Összegezve: én - tisztán praktikus okokból - kiejtem az összes aláírt jótát - csak a tulajdonnevekben
nem, ahol ez nyilvánvalóan hibás, pl. Hádesz nyilvánvalóan nem Hájdesz -, mindenhol máshol követem a
többségi álláspontot, kivéve az ?? esetét, ahol a "kett?s" nézetet használom. Aláhúzom: ennek oka nem
valamiféle beható kutatás, egyszer?en így egyszer?bb megjegyezni a szavakat. Pl. a ragokat sokkal
nehezebb lenne megjegyezni, ha nem így tennék. Tehát ez a pragmatizmus gy?zelme az elmélet felett.

_______________________________________________
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Hogyan gazdagodtak meg a gazdag országok

by maxval bircaman - péntek, január 07, 2022

https://bircahang.org/hogyan-gazdagodtak-meg-a-gazdag-orszagok/

Erik S. Reinert norvég közgazdász írt egy érdekes könyvet 2007-ben, címe: Hogyan gazdagodtak meg a
gazdag országok… s miért maradnak szegények a szegény országok? - ha jól tudom, magyarul nem lett
kiadva, de az eredeti angol verzión kívül van még spanyol és orosz fordítása is (azt említem csak, ami
nekem releváns, 5 nyelv van, amin képes vagyok olvasni: magyar, bolgár, spanyol, orosz, angol).

Én jóval kés?bb értesültem a könyv létezésér?l, pedig megérdemelt volna legalább akkora reklámot, mint
a szintén rendkívül érdekes Thomas Piketty féle könyv (azt szintén ajánlom, magyarul is kiadták) vagy a
számomra kevésbé érdekes - mert nem értek vele egyet -, de mégis fontos Miért buknak el nemzetek?
cím? könyv az Acemo?lu-Robinson szerz?páros tollából (ennek szintén van magyar kiadása).

Itt a nagyobb hírverés hiánya valószín?leg ideológiai lehet: míg Piketty marxista alapon elemez,
Acemo?lu-Robinson pedig klasszikus liberális alapon, Reinert teljesen szakít az egész f?sodrú
közgazdaságtannal. 

Igen érdekes olvasmány, nem részletezném, de pár fontos megállapítását ismertetném kissé
leegyszer?sítve.

Az alaptézis: David Ricardo, a modern közgazdaságtudomány atyjának elmélete elkalmatlan a valóság
leírására, mégpedig annak mind a klasszikus liberális, mind a marxista változatában. Hiányzik ugyanis
pár fontos eszköz a tények leírására: az újítások szerepe, a gazdaság szinergikus hatása, az egyes
gazdaségi tevékenységtípusok megkülönböztetése, s végül a munkaérték-elmélet pontatlanságai.

Mi az alternatíva? A szerz? f? hivatkozási alapka Joseph Schumpeter osztrák-amerikai közgazdász. Az
emuláció (másolás). A szerz? f? tézise: amit ma a gazdag országok számon kérnek a szegények, amit a
gazdagodás legjobb módszerének hirdetnek, azt maguk sose követték, amikor még szegények voltak. Íme
a f?bb pontok:
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a szabadkereskedelem csak a gazdagoknak hasznos, a szegények vesztenek rajta, mert nincs
kiegyenlít? hatása,
önmagában a specializáció nem hoz semmi értékeset, csakis az számít, mire specializálódik egy
ország,
nyersanyagokat kivinni nem szabad, az ugyanis a szegénységet konzerválja,
a kezd?d?, gyenge feldolgozóipart védeni kell állami eszközökkel, a szabad verseny e téren csak a
gazdagoknak kedvez,
ezért a nyersenyag termelésben érdekeltekkel szemben mindig az iparban érdekelteket kell
államilag támogatni - s ennek f? oka szimplán az, hogy míg az el?bbiben az újítások szerepe
minimális, addig az utóbbiban rendkívül fontos, az el?bbiben a haszon alig növelhet?, míg az
utóbbiban drasztikus növekedés is elérhet?.

Az egyik példa az USA, mely csak azóta lett szabad verseny és a szabad piac híve, amióta gazdag lett,
mert immár érdekelt ebben, de amíg szegény volt, pont az ellenkez?jét támogatta.

Sajnos a szerz? nem foglalkozott közelebbr?l Kelet-Európával, hanem Latin-Amerika a f? területe, de
talán a hozzánk legközelebbi példája Mongólia esete. A posztkommunista Mongólia leépítette a meglév?
kismérték? iparát, annak az elvnek szót fogadva, hogy a nem hatékony gazdasági szektor csak teher. A
következmény: immár csak nyersanyagot termel az ország, esély se maradt újításra, se heterogén
gazdaság kiépítésére, a jöv? az örök szegénység és függ?ség.

_______________________________________________

                            663 / 1.347



BircaHang - 01-01-2023
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

Hogyan indul a forradalom?

by maxval bircaman - hétf?, november 14, 2022

https://bircahang.org/hogyan-indul-a-forradalom/

Aktív politikai tevékenységem (úgy értem, a valós életben) régóta nincs. 

Utolsó párttagságom megsz?nt 1993-ben, párttag-jelöltségem meg 1999-ben. Politikai gy?lésen meg
Magyarországon utoljára 1988-ban jártam (a neves "falurombolás" elleni megmozduláson), Bulgáriában
meg 1991-ben egy "alternatív" ortodox gy?lésen. Ez utóbbit utólag rendkívül sajnálom, dehát nincs miért
meghazudtolnom múltamat.

Ha persze pontosak akarunk lenni, voltam egy 1996-os bulgáriai tüntetésen a volt bolgár cár
hazalátogatása kapcsán, majd Budapesten a 2006-os Gyurcsány-elleni tüntetésen is, de mindkett?n csak
inkább bámészkodóként, nem valódi tüntet?ként, s mindkett?r?l eloldalogtam: az el?bbir?l még a fele
el?tt, miután hallottam több résztvev? válogatottan primitív marhaságát, az utóbbi esetben meg eleve csak
a tüntet?k pereméig jutottam, de már ?k visszariasztottak.

Amit viszont mindig megláttam, mi a titka az er?szakos megmozdulásnak.

Egyrészt a kritikus és aktív tömeg, másrészt a motivált vezetés.

A tömeg semmit se ér, ha csak "demonstrál", elégedetlen úgy általában, s csak ködös távlati céljai
vannak. Ez pont olyan, mint a kövér ember, aki "majd valamikor" le akar fogyni, az ilyen sose fog
lefogyni. Az olyan viszont tényleg lefogy, aki nem mindent akar egyszerre, "valamikor", hanem e hónap
végén 3 kilóval kevesebb akar lenni. 

S ha van is tömeg, de nincs vezetés, semmi se lesz. Lehet spontán vezetés is akár, de az legyen az adott
alkalomra összpontosított, ne a világot akarja megváltani, hanem az adott célt. 
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Személyesen tapasztaltam mindezt 1990 nyarán a bolgár tengerparton. Ráadásul egy teljesen 
politikamentes eseményen.

Zenei fesztivált szervezett a 90-es évek egyik nagy bolgár szórakoztatásipari f?embere 1990 nyarán az
egyik tengerparti üdül?helyen. Hangzatos szövegekkel. Aztán kiderült: 45 perc az egész el?adás, ráadásul
iszonyú rosszan megszervezve, az elején káosz, aztán rossz hangosítás. A 45 perc végén mindenki azt
hitte, ez csak szünet, majd jön a második rész. Hatalmas csalódás. Az emberek indultak haza, mire egy
kis csoport akcióba lépett: felugrottak a színpadra, az egy darab id? biztonsági ?rt elsöpörték, majd
berohantak az öltöz?be. A szervez?k megpróbáltak ellenkezni, egyszer arra hivatkoztak, ez
b?ncselekmény, mert most már ez magánterület-sértés, jön mindjárt a rend?rség, majd arra, a pénz már el
lett szállítva, nem tudnak visszaadni semmit. 

A kis csoport lendülete is kezdett megtörni, mire akadt egy ember, egyetlen ember, aki hangosan
kijelentette, mindez marhaság, s igenis jogunk van a pénzünkre, s a rend?rséget meg mi fogjuk kihívni
csalás miatt. Megindult pár ember, majd látva ?ket még sokan. Már olyanok is, akik addig a színpadra se
mertek felmenni. Már 60-70 ember állt az öltöz?ben szemben a 7-8 f?s szervez?i csapattal. 

Ezt látva, a helyszínr?l kimen? emberek zöme is visszafordult. A végén már a néz?k kb. 80 %-a bent volt
a helyszínen.

A f?szervez? remegni kezdett, majd azt mondta már, legyen valami szervezett mód, s egyenként
mindenkinek visszafizeti a belépési díjat. Akadt egy éppen szabadságon lév? rend?r, azt mondta, ? majd
sorba terel mindenkit.

Minden le is zajlott 2 óra alatt nagyjából.

Az egész kulcsa egyetlen ember volt, aki a színpadi öltöz? el?tt nem fordult vissza, majd ezzel magával
ragadott másokat is. A f?szervez? meg okos ember volt, amikor arra került sor, hogy ennek az embernek
adja vissza a jegyárat, ránézett és keser?en elmosolyodott mintha azt mondaná "miattad van az egész
cirkusz".
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Hogyan kell bulvárt írni?

by maxval bircaman - szerda, március 30, 2022

https://bircahang.org/hogyan-kell-bulvart-irni/

A 12 f? szabály.

A celebbel sose beszélgetnek vagy interjút készítenek vele, hanem mindig "faggatják", ? maga pedig
nem válaszol, hanem "vallomást tesz".

Ha a celebnek valamir?l negatív a véleménye, akkor "kiakad". (Ez lassan megy át a közéleti sajtóba is.)

A celebn?nek nem barátja, szerelme, v?legénye van, hanem "pasija", aki "sármos", fokozott esetben
pedig "szívdögleszt?".

A celeb nem megházasodik, hanem "révbe ér".

Szülés tematika. A gyereket szül? celebn? sose szimplán szül, vagy költ?iesebben: életet ad, hanem
mindig "gyönyör? kisfiúval/kislánnyal ajándékozza meg" a gyerek apját.

Amikor a celeb elválik, akkor "tovább lépett" és "lezárta élete egy szakaszát".

Ruha, öltözködés. Itt 3 jellemz? is van:

ha szép, akkor az "ruhaköltemény",
ha alig takarja a testet, akkor "falatnyi ruha",
ha pedig valami kilátszik akaratlanul, akkor azt akaratlagosnak kell beállítani, lásd "bugyit
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villantott".

Ha a celeb bármi szokatlant tesz, akkor "kilép komfortzónájából". (Ezt a marhaságot a céges nyelv is
átvette.)

Ha a celeb az égvilágon semmit sem csinál, akkor "jótékonysági tevékenységet folytat".

S végül egy általános nyelvtani szabály: minden névhez kell jelz?! 

_______________________________________________
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Hogyan kell hírt írni?

by maxval bircaman - péntek, július 29, 2022

https://bircahang.org/hogyan-kell-hirt-irni/

A 70-es évekbeli szovjet vicc szerint, amikor egy kétszemélyes versenyen az amerikai sportoló legy?zi a
szovjet sportolót, a TASSZ így közli a hírt "az amerikai játékos az utolsó el?tti helyezést érte el, a mi
sportolónk második helyezett lett".

Ez jutott eszembe pár napja a HVG olvasásakor.

Mit is írt volna hasonló, csak fordított esetben ugyanez a lap? Azt, hogy "Az oroszok csapást mértek a
zaporizzsjai atomer?m?re".
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Hogyan kell írni a 4-est?

by maxval bircaman - kedd, július 05, 2022

https://bircahang.org/hogyan-kell-irni-a-4-est/

Általános iskola alsó tagozatában a f? konfliktusom az iskolával a 4-es szám írása volt.

Én tudtam írni, olvasni az iskola megkezdése el?tt, részben a nagyapám tanított, részben magamtól. Ez
utóbbi következménye: a nyomtatott karaktereket utánoztam le, nem a kézírást. Lassan persze
megszoktam, hogy a kett? nem teljesen azonos, viszont a 4-es szám esetében nem láttam értelmét a
kézírásos verziónak.

A ma tévesen "arab számoknak" nevezett számjegyek valójában a nyugat-arab számjegyek európai
változata, melyek az arab-perzsa számjegyek verziója, melyek az indiai számokból erednek. A muszlim 
Spanyolországon keresztül terjedtek el, el?ször nyugaton persze, a XIII. századtól kezdve, majd lassan
keletebbre is. Magyarországon a XV. században terjedtek el az "arab" számok. Európában a legkés?bb
Oroszországban kezdték használni ezeket a számjegyek, I. Péter cár vezette be ?ket a XVIII. sz. elején.

Ezt megel?z?en a katolikus Euróban a római számokat használták, azaz 4 helyett IV, id?nként IIII is, míg
az ortodox Európában a görög vagy cirill számírást: minden görög és cirill bet?nek van ugyanis
számértéke is. A görög számírásban a 4 jelzése ?, ill. néha - a félreértések elkerülése végett mellékjelesen
- ?` vagy ?. A cirillben pedig ?, ill. gyakran - szintén a félreértések elkerülése végett mellékjelesen - ?
vagy ?? (ez utóbbi egy hullámszer? vonal a bet? tetejéhez ragasztva, csak itt nem igazán látszik jól).

Az eredeti arab 4-es egyébként: ?. Ebb?l lett a 4 a nyugati-arab világban. A kézírásban viszont sokszor
ezt + alakban írták le az egyszer?ség kedvéért, majd a + jel más jelentése miatt lett a "nyitott négyes". A
nyitott négyes csak kézírásban lehetséges, nincs is rá külön Unicode karakter, ezért íme kép alakban:

három népszer? írásmód: az egyedüli nyomtatott és két kézírásos verzió 
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Európában tehát elterjedt több alak is, párhuzamosan. Na most, a Kádár-rendszer mindenben teljes 
egységesítésre törekedett, így az iskola nem volt hajlandó elfogadni, hogy én a nyomtatott alakot
használom kézírásban is, ezt szimplán "hibának" min?sítették a tanárok.

Még el is fogadtam volna ezt, de megkérdeztem feln?tteket, márpedig a feln?ttek többsége azt mondta,
mind a 3 alak teljesen rendben van, azaz egyik se hibás.

Már akkor is makacs ember voltam, szóval ett?l kezdve direkt nem írtam soha úgy a 4-est, ahogy azt az
iskola megkövetelte. Mondanom se kell, az iskola hamarabb adta fel a harcot.

Egyébként a "én" verzióm a leggazdaságosabb: egyetlen mozdulattal leírható, míg a többihez két
mozdulat kell.

_______________________________________________
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Hogyan lehet beutazni?

by maxval bircaman - szombat, január 22, 2022

https://bircahang.org/hogyan-lehet-beutazni/

A világ 202 országa közül 8 nem rendelkezik nemzetközi elismeréssel: Abházia, Dél-Oszétia, Észak-
Ciprus, Karabah, Koszovó, Szomáliföld, Tajvan, Transznisztria.

Magyar szempontból a legegyszer?bb Koszovó és Tajvan, ezekbe vízummentesen lehet beutazni
bármilyen módon.

Transznisztria csak szárazföldön érhet? el (nincs nemzetközi repül?tere), viszont akár Moldáviából, akár
Ukrajnából szabadon be lehet utazni. Mindkét országból rendszeres buszjáratok is vannak. Vízummentes
a tartózkodás 24 óráig, ezt magában az országban lehet meghosszabbítani a rend?rségen.

Dél-Oszétia egyedül Oroszországból érhet? el, a Dél-Oszétia és Grúzia közti határ le van zárva 2008 óta
és el van aknásítva. Észak-Oszétiából (mely Oroszország része) naponta több buszjárat van.
Magyaroknak 2 vízum is kell itt: dél-oszét vízum - ez Moszkvában szerezhet? be a dél-oszét követségen
-, s kell két darab orosz vízum, hiszen mint bemenetkor, mint kimenetkor keresztül kell menni
Oroszországon.

Abházia egyszer?bb eset: oda a magyarok számára vízummentes Grúziából is be lehet menni, nem csak
Oroszországból. Viszont fordítva, Abháziából Grúziába csak akkor lehet beutazni, ha el?tte Abháziába
Grúziából mentünk be. Minden esetben kell abház vízum is, ez beszerezhet? a moszkvai abház
követségen, de felvehet? a határon is, el?zetes egyeztetés után.

Észak-Ciprus 2004 óta könny? célpont, mind Ciprusból be lehet menni, mind Törökországból. 2004
el?tt a Törökországból való beutazást Ciprus büntette, ez azóta megsz?nt. Észak-Ciprus vízummentes.

Karabahba el?zetes vízum kell, ez csak Örményországban szerezhet? be. Örményország magyaroknak
vízummentes.
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Szomáliföld a legnehezebb eset. Vízummentes magyaroknak, de csak Etiópiából és Dzsibutiból lehet
beutazni, onnan viszont repül?vel is akár. Viszont mindkét ország vízumköteles magyarok számára.
Dzsibuti az egyszer?bb eset: el?zetesen is lehet intézni a vízumot.

Milyenek egyébként az egyes felsorolt országok nagyon röviden?

Abházia az, mely komolyan gondolja a függetlenséget, Oroszországhoz se akar csatlakozni. Teljesen
komoly határ?rizet van pl. az abház-orosz határon.

Dél-Oszétia de facto Oroszország, azaz Észak-Oszétia folytatása.

Észak-Ciprus tök ugyanaz, mint Ciprus, csak olcsóbb.

Karabah a tavalyi azeri-örmény háború után egy menekülttábor.

Koszovó egy második Albánia.

Szomáliföld esete sajátos: stabilabb és biztonságosabb, mint Szomália, melynek nemzetközi jogilag a
része.

Tajvan egy második Hongkong, csak kissé szegényebb verzióban.

Transznisztria a volt Szovjetúnió skanzenje, az egyetlen volt szovjet terület, ahol máig minden tele van a
szovjet jelképekkel. 
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Hogyan lett Transznisztria

by maxval bircaman - szerda, április 27, 2022

https://bircahang.org/hogyan-lett-transznisztria/

A hírekben manapság sok szó esik róla: állítólag az orosz háborús célok nyugati végpontja 
Transznisztria.

A dolog háttere sajátos. A terület egészen a XVIII. sz. végéig alig volt lakott. A lengyel-litván és az
oszmán-török állam határvidéke volt. Oroszország 1792-ben csatolja magához, ami után népesség-
betelepítés indul, els?sorban orosz és ukrán parasztok, de rajtuk kívül román, bolgár, német lakosok is
lesznek.

A német lakosságnak mára nyoma sincs, a legnagyobb részük ki lett telepítve 1940-ben a Molotox-
Ribbentrop paktum alapján Németországba, a ma Lengyelországhoz tartozó területre (majd onnan persze
1945-ben a maradék német területre).

A bolgár lakosság viszont máig a lakosság 2-3 %-a. ?k a XIX. sz. elején bevándoroltak leszármazottai. A
VIII. és a IX. orosz-török háború után Oroszország felajánlotta az abban az orosz oldalt támogató
bolgároknak, letepeledhetnek az új orosz területeken, azaz a mai Dél-Ukrajnában, Moldovában és
Transznisztriában. Jelenleg Transznisztriában található a legnagyobb Bulgárián és Észak-Macedónián
kívüli bolgár többség? falu: Parkani község (román neve: Parcani), lakossága 11 ezer f?, ennek 89 %-a
bolgár.

Moldova és Transznisztria tulajdonképpen mindig egy országhoz tartoztak, kivéve az 1918-1940 közti
id?szakot, amikor Moldova román volt, Transznisztria pedig szovjet. Eközben is a Szovjetunió Moldovát
mindvégig román megszállás alatti saját területenek tekintette. Ezt elismerte Németország is, így a
Molotox-Ribbentrop paktum egyik pontja kimondta: Románia adja "vissza" Moldovát a Szovjetuniónak.

A szovjet politka azonban hivatalosan sose hivatkozott történelmi jogokra, így Moldova esetében sem. Az
mint a román reakció által elnyomott moldáv nép állama lett beállítva. S propagandacélokból jó el?re lett
csinálva egy minta-Moldova, már akkor, amikor Moldova még nem lett visszacsatolva a Szovjetunióhoz. 
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Már 1924-ben ezért meg lett alapítva egy Moldáv Autonóm Szovjet Szocialista Köztársaság nev?
közigazgatási egység az akkori Ukrajna területén belül, annak részeként. E terület az akkori szovjet-
román határ mentén terült el, s kb. dupla akkora volt, mint a mai Transznisztria - hozzátartoztak olyan
területek is a mai transznisztriai-ukrán határ mentén, melyek ma Ukrajna részei. A mai Transznisztria kb.
4200 km2, míg a Moldáv Autonóm Szovjet Szocialista Köztársaság eredeti területe kb. 7500 km2 volt.

Miután a Molotov-Ribbentrop paktum után, 1940-ben a szovjet ultimátum miatt Románia kénytelen volt
átadni területének egy részét, köztük a mai Moldovát a Szovjetúniónak, ez a terület egyesítve lett a
Moldáv Autonóm Szovjet Szocialista Köztársasággal, státusza pedig fel lett emelve tagköztársasági
szintre, Moldáv Szovjet Szövetségi Köztársaság éven, miközben az eredeti Moldáv Autonóm Szovjet
Szocialista Köztársaság területének északkeleti része vissza lett csatolva Ukrajnához: az ukrán Csernyivci
és Odesszai megyék része lett.

Ennek persze gyakorlati jelent?sége nem volt a szovjet id?kben, nem számított szinte semmit, hol
húzódnak a bels? határok. A probléma a Szovjetunió szétesésekor kezd?dött. Transznisztria lakossága
úgy gondolta, semmi se köti össze Moldovával, így el akarta kerülni, hogy a terület a jövend? független
Moldávia része legyen. Transznisztria még 1990-ben saját magát szovjet tagköztársaságnak nyilvánította,
azaz 1 évvel korábban, minthogy Moldávia kikiáltotta saját függetlenségét. Bár az 1990-es döntést a
szovjet vezetés sose ismerte el, a tényleges helyzet az lett, hogy Transznisztria nem lett a független
Moldova része, amikor az 1992. január 1-jén független állam lett.

A jogi helyzetnek tehát egyáltalán nem felel meg a valós helyzet. Transznisztria nemzetközi jogilag
Moldova része, de ténylegesen - pár falut leszámítva - sose volt moldovai irányítás alatt. Az 1992-es
moldovai-transznisztria háború (melyben a két felet Románia, ill. Oroszország támogatta) végén
t?zszüneti megállapodás lett aláírva: ez máig hatályban van.

Tulajdonképpen a józan ész azt diktálta volna, hogy a felek elismerik: az eredeti helyzet abszurd, s
mindenki megmarad a maga területén, elismerve egymást. Ehelyett azonban az lett, hogy az 1992-es
háború során Moldávia megszerzett pár transznisztriai területen fekv? falvat, ezek ma Moldávia részei,
míg a transznisztrai er?k is megszereztek egyes nem-transznisztriai falvakat (és egy várost), ezek meg ma
Transznisztria részei.

Jelenleg az a helyzet, hogy Transznisztria közepét kettévágja egy helyen teljesen, egy másik helyen pedig
nagyrészt moldáviai terület, viszont ezen a moldáv területen áthaladó f?utak transznisztriai ellen?rzés
alatt állnak. Az ilyen helyeken - ahogy a "hibás" szuverenitású részek nem kontinuus részein is - ma de
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facto kett?s irányítás van, ez nem jelent fegyeveres harcot, de a két fél folyamatosan nehezíti egymás
tevékenységét.

Azaz a nemzetközi jog ma is egy abszurd sztálini határmegállapítást tekint mérvadónak. Ami vicces.

rózsaszín - moldovai törzsterület, lila - transznistriai törzsterület, zöld - transznisztriai moldáv
fennhatóságú terület, sárga - moldobai transznisztriai fennhatóságú terület 
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Hogyan mondják az l-t a szlávok?

by maxval bircaman - csütörtök, május 05, 2022

https://bircahang.org/hogyan-mondjak-az-l-t-a-szlavok/

Valószín?leg ez keveseket érdekel, de engem sok ideje foglalkoztat. Ennek oka: a bolgár anyanyelv? nem
szakemberek semmire se reagálnak annyira élésen, mint az "l" hang "hibás" ejtésére.

Az emberi fül számára a szonoránsokban a legkisebb eltérés is jobban felt?n?, mint az obsztruensekben. 

Nem szeretnék érthetetlen szavakkal dobálózni, így mindent külön megmagyarázok. Szóval a tüd?vel
képzett hangok (s az európai nyelvekben, pár kaukázusi nyelvet leszámítva, minden fonéma tüd?vel
képzett) 2 f? csoportja az obsztruens és a szonoráns. Az obsztruensek képzése során a tüd?b?l kiáramló
leveg? akadályba ütközik, míg a szonoránsok esetében nincs akadály. 

Szonoráns tehát minden magánhangzó, s a mássalhangzók közül minden közelít?hang, oldalhang, s
perg?hang. (A közelít?hang esetében a leveg? középen halad, a hangképz? szervek csak közelednek
egymáshoz vagy alig érintik egymást, az oldalhang pedig olyan közelít?hang is, ahol ugyanez zajlik, de a
légáram oldalt halad. A perg? teljesen ugyanez, csak ott a légáram rezeg is.) A kakukktojás az
orrhangok, ezek fizikailag obsztruensek a szó szoros értelmében (hiszen van akadály), de a viselkedésük
inkább szonoráns (mert a leveg? akadálymentesen távozik az orron keresztül), így az utóbbiakhoz szokás
?ket sorolni.

Az obsztruenseket most felejtsük el, mert nem róluk lesz szó. De íme példa az egyes szonoráns
mássalhangzók, hogy érthet? legyen mindenkinek:

tipikus magyar közelít?hang a "h" amikor szótag elején van (csak akkor!), lásd "három": a
légáram kicsit sz?k?l a gégénél, zöngésedés nélkül (ha pedig két magánhangzó közé esik, akkor
zöngésedik), ennyi az egész,
tipikus oldalhang a magyar "l" minden esetben, kivéve ha gy, ny, ty el?tt áll - a fels? fogínyt
röviden érinti a nyelv, eláramlik a légáram közben,
tipikus perg?hang a magyar "r" minden esetben - a fels? fogínyt röviden érinti a nyelv, eláramlik a
légáram közben, ezt rezegteti a két szerv egyszer vagy többször (a fiatalabbak egyszer inkább, az

                            678 / 1.347



BircaHang - 01-01-2023
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

id?sebbek inkább többször, szóval az utóbbi kezd kihalni), kivéve a raccsoló magyarokat: a
raccsolás valójában azt jelenti, hogy perg?hang helyett közelít?hangot ejtünk.

De most rátérnék a "l" hangra.

Az ?smagyarban kétféle "l" volt az elmélet szerint: egy dentális (azaz foggal képzett) "l" és egy palatális
(azaz szájpadlástet?vel képzett) "l", ez utóbbi volt az "ly" - ez a legtöbb magyar nyelvjárásban átalakult
"l" vagy "j" hanggá - a köznyelvben minden esetben "j" lett. A magyar köznyelvben a "ly" utolsó
maradványa: ha az "l" hang "gy", "ny", "ty" el?tt áll, akkor "ly"-t ejtünk ma is.

Megjegyzés: nem használom az IPA-t (Nemzetközi Hangtani Ábécé), mert nem eléggé részletes. Az IPA
egyébként nagyszer? eszköz, de nem mindenre. Egy id?ben próbáltam magam is népszer?síteni a
módosított IPA-rendszert, mely maximálisan részletes, ez Luciano Canepari olasz nyelvész találmánya,
melyet szerényen canIPA névre keresztelt, de ezzel meg az a gond, hogy kb. senki se használja. Lásd, az
IPA-ban a dentális, alvoláris, posztalveoláris "l" hang egyformán "l", míg a canIPA- ban ezek: "l", "l" és
"?" (egyáltalán ezt felismeri-e az Unicode? - nem, megnéztem, az els?t teljesen átírta a Unicode, kis ?
kellene hogy legyen, szóval err?l ennyit - persze nem zárom ki, hogy az én Unicode-tudásom kevés).
Szóval inkább leírom az egyes hangokat.

De vissza a lényeghez. Szóval miközben az "ly" elt?nt, az "l" hátrább húzódott, az dentálisból alveoláris
(azaz fogínnyel képzett) lett. Err?l még írok.

Az ?sszláv nyelvben ezzel ellentétben az elmélet szerint volt ugyanúgy egy dentális és egy palatális l, de
a dentális l mély magánhangzók el?tt velarizálódott. A velarizáció egy másodlagos kiejtés-elem, azt
jelenti, hogy az eredeti ejtés mellett a nyelv eltolódik a hátsó szájpadlás felé. Tehát ott eleve 3 féle "l"
volt:

az ?smagyar l-lel azonos hang,
az ?s magyar ly-nal azonos hang,
az ?smagyar l velarizált verziója.

Na most, az egyes szláv nyelvekben nem ugyanaz zajlott le. Leegyszer?sítve:
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volt ahol a megmaradt egy teljes kemény-lágy paradigma, melyben aztán a kemény hangok mind
velarizálódtak, minden helyzetben,
volt ahol csak pár kemény-lágy hangpár maradt meg, s a velarizáció megsz?nt,
s volt, ahol csak a "l" esetében maradt velarizáció.

Kés?bbi fejlemény: egyes nyelvekben a velarizált l-b?l "w" (mármint: mint az angol w) lett, ami egy
veláris közelít?hang - a folyamat teljesen természetes, úgy t?nik, hogy könnyebb eleve velárisan ejteni,
mint velarizálni.

A mai helyzet "ly" ügyben:

van, ahol - magyar módra - az "ly" megsz?nt, csak nem "j", hanem "l" lett bel?le: lásd cseh és
szlovén - a szlovén esetében zavart szokott okozni az írás, ugyanis ott "lj" bet?kombináció is
létezik, ez azonban - szemben a horvát írással - nem jelez ly-t,
van ahol az "ly" helyett másodlagos palatalizált dentális "l" van, ez hallásra kevésbé "lágy" az
igazi ly-nél, ilyenek a keleti szláv nyelvek,
van ahol teljesen megmaradt az "ly", pl. a bosnyák-horvát-montenegrói-szerb és a szlovák.

Sokan nem értik, az oroszok miért hiszik a magyar l-t lágy l-nek. Mert kicsit hátrább van az ejtáse, mint
az orosz "kemény" l-nek és nincs velarizálva, így orosz füllel közelebbinek t?nik az orosz "lágy" l-hez.

A bolgár helyzet egészen sajátos. Alapvet?en a bolgár nyelvészetben eleve vitás, van-e a bolgárban
kemény-lágy szembenállás. A kommunizmus alatt kötelez? volt azt állítani, hogy van, mert az oroszban
van, így a bolgárban is kell lennie. A "hivatalos" álláspont az volt, hogy van kemény-lágy ellentét a
bolgárban, de korlátozott formában, azaz csak a, o, u el?tt lehetséges (az oroszban bárhol lehetnek lágy
mássalhangzók).

Az alternatív nézet sokkal valóságh?bb. 

A gond az, hogy a bolgár esetében mindez abszolút nyelvjárásfügg?: keletr?l nyugatra haladva csökken
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a lágyság megléte, továbbá az iskolázottság szerepe is jelen: minál iskolázotlanabb valaki, annál
lágyabban beszél. Utóbbi miatt a lágyság egyenesen stigmatizált. 

Szóval nyelvjárási szinten az mondhatom hogy kelet-bulgáriai falvakban id?s, kevéssé iskolázott emberek
beszédében határozottan vannak lágy mássalhangzók, míg nyugat-bulgáriai falvakban csak 4 darab lágy
mássalhangzó van: ly, ny, valamint lágy k és lágy g - a nyugat-bolgár lágy k a kelet-bolgár lágy t (=
magyar ty) megfelel?je, míg a a nyugat-bolgár lágy g a kelet-bolgár lágy d (= magyar gy) megfelel?je. Az
egyik nyugat-bolgár nyelvjáráson alapuló macedón nyelv ezt írásban is jelöli: ? és ?.

A modern bolgár köznyelvben viszont immár gyakorlatilag semmilyen lágyság nincs, az említett 4
nyugat-bolgár lágy mássalhangzót se ejtik, közülük 2-at soha (g/gy, k/ty), egyet (ly) szinte soha, s egyet
(ny) ritkán. Olyan szinten, hogy ezek közül - az "ny" kivételével - bármelyik ejtése viccesen hat. 

A mai helyzet velarizált "l" ügyben:

van, ahol megsz?nt, azaz sima "l" lett, pl. cseh, szlovák, szlovén,
van, ahol maradt minden esetben, pl. orosz,
van, ahol magánhangzóvá vált, ennek esete a bosnyák-horvát-montenegrói-szerb, ahol "o" lett
bel?le, lásd Belgrád szerbül Beograd.

S két sajátos eset: a lengyel és a bolgár.

A lengyelben ez a hang megmaradt sokáig, ezt jelzi a ? bet?. Viszont a XX. sz. során a kiejtés
megváltozott, lassan terjedni kezd a "w" ejtés (mint az angol "w"), s mára ez a norma, csak egyes kelet-
lengyel nyelvjár?sokban tartja magát az eredeti velarizált "l" ejtés. Tehát pl. II. János Pál római pápa
eredeti neve - Wojty?a - magyarul ejtve nem "Vojtila", hanem kb. "Vojtiua".

A bolgár esete szintén szokatlan. A bolgárban a hivatalos köznyelvben mindenhol velarizált l van,
egyedül magas magánhangzók el?tt lehet nem velarizált, viszont ma már teljesen általános magas
magánhangzók el?tt is a velarizált ejtés. 
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Ami azonban érdekes: a fiatalok egy kisebb része "w"-t ejt. Nem-reprezentatív felmérésem szerint 35-40
%. Ez teljesen elfogadott, kivéve ha valaki magas mássalhangzó el?tt is így ejt, ez utóbbi viccesnek
számít.

https://www.youtube.com/watch?v=aS4xkCgR93A 
bolgár szavak, minden "l" velarizált, "w"-mentes ejtés 

_______________________________________________
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Hogyan nem kértem meg a kezét?

by maxval bircaman - szombat, február 05, 2022

https://bircahang.org/hogyan-nem-kertem-meg-a-kezet/

A hollywoodi álomvilágban mindig eljön a nagy pillanat. A férfi megkéri a n? kezét, jellemz?en ilyenkor
halk zene hallatszik, gy?r?t vesz el? a férfi. 

Jellemz?en nyálas sztori, bár lehet, hogy pár év múlva mégis mély átéléssel fogunk erre emlékezni, mert
akkor már férfiak férfiak kezét fogják megkérni a filmekben. Egyébként tiszta kiváncsiságból kérdezem:
a férfikéz férfi általa megkérésekor mi a procedúra, ki kér meg kit? Ezt esetleg el?zetesen kisorsolják?

Nos, mi bölcsészek vagyunk, távol áll t?lünk Hollywood. 

Szóval hogyan is nem kértem meg a múzsám kezét? Ez 1986. április 11-én történt, a Gagarin-nap 25.
évfordulója el?tti napon, a kés? délel?tti órákban. A hely: Havanna Vedado kerülete, a 19. utca és az I
utca sarkától nem messze, a Victor Hugo park egyik padján, egy nagy fa alatt.

Akkor már 6 hónapja voltunk együtt mint pár, s ebb?l 4 hónapja teljesen komolyan.

Éppen arra terel?dött a beszélgetés, hogy mi lesz a tanév vége után, júniusban. Mindkett?nknek haza
kellett mennünk augusztus folyamán. Megállapítottuk, nem lenne jó, ha engednénk az események
természetes folyásának, azaz beletörödnénk, hogy a kapcsolatunknak vége ezzel. 

Kis gondolkodás után azt mondtam:

- Egy év egyetemet el kellene végeznem Budapesten, bürokratikus okokból, s aztán eljönnék
hozzád, 1987 nyarán, s aláírnánk a papírokat.
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- Milyen papírokat? - kérdezte ?.

- Úgy értem, a házassági papírokat.

- Ja, értem - mondta, a valószín?leg ez volt a világ legkülönösebb beleegyezése egy sajátosan
feltett házassági ajánlatba.

Megállapítottuk tehát mi a terv, majd jött pár csók, bár az amúgy is jött volna. De aztán pár perc múlva ?
ismét megszólalt:

- Nem lenne egyszer?bb Karácsony környékén? Minek várni a tanév végéig?

- Igen, végülis így van. Szar lenne nélküled annyi ideig. Meg hát házason is lehet egyetemre járni.

- Tudod mit akkor? A legegyszer?bb még idén. Én eljövök hozzád ?sszel még. Jobb a tanév
elején, mint a vizsgaid?szakban.

- Nagyszer? ötlet, mikor jössz?

- Amikor hazamegyünk, megnézzük milyen papírok kellenek, s akkor megbeszéljük telefonon.

Ebben maradtunk. Augusztus 9-én elbúcsúztunk egymástól a havannai repül?téren. ? hazaért Szófiába
augusztus 11-én, én meg Budapestre szeptember 6-án.

Aztán október 2-án eljött Budapestre, majd 16-án aláírtuk a "papírokat".

Annyit azért megtettünk, hogy az esküv? - mely tényleg szinte csak aláírás volt - után kisszámú
vendégeinket elhívtuk a budapesti Havanna bárba - akkor ez a VI. kerületben volt, a Bajcsy-Zsilinszky
úton, majdnem szembe az Arany János utcai metrómegállóval - egy-egy italra, ezzel emlékezve meg az
eredeti "kéz nemkérés" helyszínére.
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az eredeti helyszín 

_______________________________________________
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Hogyan nem lettem kozmopolita?

by maxval bircaman - szerda, április 20, 2022

https://bircahang.org/hogyan-nem-lettem-kozmopolita/

Hogyhogy nem lettem kozmopolita, mikor erre minden adott volt, s?t egy id?ben törekedtem is erre?

Kozmopolita alatt nemzetiség nélküli embert értek.

Pedig minden adott volt. Apai ágamon mindenki idegen, ?seim ezen a vonalon a XIX. sz. vége és a XX.
sz. 20-as évei között vándoroltak be Magyarországra, mindenki Bulgáriából, s Magyarországon
mindvégig mint idegen migránsok éltek, kisebbségi létez?kként.

korabali cikk (30-as évek közepe) 

A kisebbségi/idegen gyöker? emberek sorsa Magyarországon jellemz?en 3 féle lehet:

ezerrel magyarkodnak, igyekeznek magyarabbak lenni a magyaroknál,
sért?dötten bezárkóznak nem-magyar identitásukba,
s a leggyakoribb: megpróbálnak kilépni az egészb?l, amolyan identitásmentességet kialakítani,
ami persze abszurdum, pont ugyanaz ez, mint a "felekezetkívüli keresztény", ami valójában egy új
keresztény felekezet.

Anyai vonalam ugyan magyarnak számít, de itt is vannak ruszin és német ?sök. 

Ráadásul én magam feln?ttkorom el?tti életem kb. felét - 3-6 és 13-18 éves korom közt - Magyarországon
kívül töltöttem.
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A legegyszer?bb megoldás a totális nemzetköziség lett volna. Még ki is próbáltam. Csak épp sehogy se
m?ködött. Nem ment, hogy semleges tudjak lenni. Mindig valahogy voltak dolgok, melyekben
"drukkoltam" valakinek és teljesen érdektelen maradtam másokkal.

Lassan rádöbbentem: az egész próbálkozás olyan, mintha valaki azt állítaná, neki minden típusú n?
egyformán tetszene, vagy nincsenek olyan ételei, melyeket jobban kedvelne. S kizárólagosság nem
szükségszer?: valakinek lehet egynál több kedvenc étele, de olyan nincs, hogy ne lenne legalább egy.

A többes identitás ugyanis nem kozmopolitizmus. Ez a f? tanulság.

_______________________________________________
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Hogyan él a latin-amerikai?

by maxval bircaman - péntek, december 09, 2022

https://bircahang.org/hogyan-el-a-latin-amerikai/

A tágabb értelemben vett Latin-Amerika 33 országot jelent, ez a 35 amerikai országból mindenki kivéve
Kanadát és az USA-t.

Csak a független államokat veszem figyelembe, azaz se küls? területeket, se más kontinensbeli országok
amerikai területeit. Ezeket kihagyom. Miért? Mert ezeknek az adatai jellemz?en torzítanak. Alapvet?en
2 okból:

küls? támogatásnak köszönhet? az ottani életszínvonal, melynek oka presztísz, s ez nem lenne
meg, ha a terület független lenne,
az anyaország adóparadicsomnak használja a területet, a jólét ennek mellékhatása, a valós
gazdasági tevékenység kevés.

A maradék 33 országot tehát felosztom életszínvonal szerint. Természetesen vásárlóer?n alapuló medián
béreket figyelembe véve, ez áll még a legközelebb a valósághoz.

Puszta számoknak nincs sok értelmük, így az összahasonlítás m?faját alkalmaztam:

a leggazdagabbak nagyjából Nyugat-Európa szegényebb részének és Kelet-Európának az átlag
szintjén vannak: a három fehér dél-amerikai országból kett? - Chile és Uruguay, a leggazdagabb
közép-amerikai ország Panama, s 4 volt brit szigetország - Antigua, Bahama, St. Kitts, Trinidad,
ennél kicsivel lejebb vannak, nagyjából Kelet-Európa alsó részének szintjén: Argentína, Mexikó,
Dominika, Costa Rica, Barbados,
a kelet-európai átlag fele körül vannak: Brazília, Paraguay, Colombia, Peru, Suriname, Dominica,
Ecuador, Grenada, St. Lucia, St. Vincent, Jamaica,
a kelet-európai átlag fele alatt vannak: Guyana, Nicaragua, Salvador, Bolívia, Guatemala, Belize,
Honduras,
a legszegényebbek, a kelet-európai átlag negyede alatt: Kuba, Haiti, Nicaragua., Venezuela.
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A népszer? mítoszok megcáfolva, ugyanis:

semmi összefüggés a politikai rendszer és a jólét között,
semmi összefüggés a gyarmati múlt és a jólét között (népszer? mítosz, hogy a spanyol gyarmati
múlt alulfejlettséget eredményezett, míg a brit meg jólétet),
s még a fajelméletek is buknak, fajilag mindenféle országok vannak minden csoportban.

_______________________________________________
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Holnap kezd?dik a háború

by maxval bircaman - kedd, január 25, 2022

https://bircahang.org/holnap-kezdodik-a-haboru/

Most van 3 hónapja, hogy holnap támad Oroszország.

Október végén kezdték el hisztérikus kampányukat a liberális médiák arról, hogy Putyin életcélja
Ukrajna megtámadása.

Ez a csúnya Putyin pedig nem fogad szót! Nem támad a rohadék! Nem kellene emiatt keményebb 
szankciókat bevezetni ellene?

Háború egyébként csak akkor lesz, ha az ukránok támadnak. S ez esetben is korlátozott lesz az orosz
válasz.

Oroszországnak nem érdeke egy háborúval megoldania az ukránok problémáit.

...az oroszok tudatlanok

...a hadseregük gyenge

...a fegyverzetük elavult

...s nincsenek felkészülve a jöv? háborúira 

_______________________________________________
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Homofób álvita

by maxval bircaman - hétf?, június 13, 2022

https://bircahang.org/homofob-alvita/

Az az ezer szín? világ homoklobbista blog álkérdést vet fel: vajon a homokosság eredete "természetes",
azaz biológialag meghatározott, vagy "természetellenes", azaz küls? hatás eredménye.

Igen, ez egy népszer? homoklobbista álérv. Azt próbálja sugallni, mintha mindaz, ami természetes, az
egyben jó is, míg minden természetellenes pedig rossz. Ezért is igyekszik a homoklobbi a
homoszexualitást veleszületettnek, míg a pedofíliát torzulásnak bemutatni.

Én egyébként egyetértek azzal, hogy a homoszexualitás természetes, azaz nem küls? hatásra jön létre,
hanem az ember eleve így születik. Csakhogy ugyanezt gondolom a pedofíliáról is. Er?sen kétlem, hogy
valaki normálisnak születne, majd egy adott pillanatban pedofil lesz küls? hatás miatt.

Abban hiszek, hogy a szexuális ösztönnek nincs racionális magyarázata, az ember egyszer?en annak
születik ami éppen. Talán legjobban a szexuális fétisek terén látható be ez a legjobban.

Mondjuk vegyünk egy elég népszer? fétist, az ápolón?set. Van elég sok férfi, aki szexuálisan izgatónak
látja az ápolón?ket. Én meg az ellentáborba tartozom, nekem viszont az ápolón?kr?l az jut eszembe, hogy
mindjárt el?vesz egy injekciót és a seggembe döfi, így rám mindez pont ellenkez?leg hat: elmúlik minden
szexuális vágyam. Bármennyit is magyarázták volna nekem gyerekkoromban, milyen szexisek az
ápolón?k, nem változott volna álláspontom. Egyszer?en veleszületett módon nem tetszik az ápolón? fétis.

S az ellenpélda. Kora kamaszkoromban megfigyeltem már, mennyire vonzanak a nedves, vizes ruhás
lányok. Amikor megeredt az es? a csopaki strandon a 70-es éve közepén, én megbámultam a teljesen
felöltözött lányokat, akiknek ruhája vizes lett az es? miatt, míg más korosztályombeliek számára ez
érdektelen látvány volt. S megint csak: ez így lett, sose volt másképp. Akinek ez nem tetszik, annak hiába
is lenne magyarázni, mennyire szexis ez, mert képtelen így érezni.
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De hol a csúsztatás? A természetesség és a jóság között. A szadizmust mindenki rossznak tartja, s mégis:
akarattal senki se lesz szadista. Azaz természetes, de rossz.

Természetesen ugyanez a pedofília is: természetes és rossz.

A homoszexuális propaganda se azért káros, mert nem-homokosokat homokossá lesz. Elég kevesen
hiszik, hogy a propaganda képes lenni egy ember szexualitását megváltoztatni.

A homoszexuális propaganda kára az, hogy egy nem-normális magatartást normálisnak állít be. 

Ráadásul mivel a mai modern liberális narratívában a homokosság egyfajta jópofa, 
megtapsolandó dolog, sok kamasz annak állítja magát, akkor is, ha nem ez, csak mert ? ezen jópofa
közösség része szeretne lenni. 

Valójában ez a személyiségfejl?dés zavara, s nem az, amit a cikk állít.
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Honnan ismeri egymást Gyurcsány és Orbán?

by maxval bircaman - hétf?, október 17, 2022

https://bircahang.org/honnan-ismeri-egymast-gyurcsany-es-orban/

Puzsér elismétel egy hatalmas mítoszt. Most itt is egy beszélgetésben.

https://www.youtube.com/watch?v=A0kfexEo9qQ 

Puzsér általában mítoszmentes, de van pár dolga, melyben következetesen hamis dolgokat terjeszt. Az
egyik pl. az a tévhite, hogy Kádár alatt választani lehetett az MSZMP és a Hazafias Népfront között a
parlamenti választásokon - természetesen ilyen nem létezett sose, se a klasszikus, se a kései Kádár-
korban,

A másik ez a Gyurcsány-Orbán ismertség. Állítólag a KISZ-b?l ismerik egymást. Szerinte.

Nos, ?k ketten majdnem egyid?sek, Gyurcsány 61 éves, Orbán 59.

Az el?bbi 1975-ben, az utóbbi 1977-ben lett KISZ-tag. Orbán sose csinált KISZ-karriert, míg Gyurcsány
KISZ-karrierje f?iskolás korában, 1981-ben kezd?dött.

Gyurcsány a KISZ csúcsára 1988-ben ért el, amikor a KISZ KB tagja lett. Ugyanabban az évben, 
amikor megalakult a FIDESZ, melynek egyik vezet?je lett Orbán.

1988 végén a kommunista rendszer egyik rövidélet? kísérlete volt a MISZOT - Magyar Ifjúsági
Szervezetek Országos Tanácsa - létrehozása, ennek amolyan tanácskozási szervezetnek kellett volna
lennie az összes ifjúsági szervezet számára. Hiszen immár nem a KISZ volt az egyetlen ilyen szervezet.
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A MISZOT f? 2 tagja természetesen a KISZ és a FIDESZ lettek, ill. pár kisebb, szintén nemrég alakult
ifjúsági szervezet.

A FIDESZ 1989-ben ki is képett a MISZOT-ból, onnantól kezdve a szervezet elvesztette minden
jelent?ségét. Ezzel egyid?ben a KISZ nevet változtatott, majd elvesztette minden jelent?ségét,
gyakorlatilag a volt KISZ-vezetés vagyonsíbolási szerve lett.

1988-1989 között azonban a MISZOT valóban tartott pár valós megbeszélést, s ezek egyikén volt jelen
Gyurcsány a KISZ, Orbán meg a FIDESZ képviseletében.

Innen ismerik egymást, nem a KISZ-b?l.

Tudhatná Pizsér is ezt, aki akkor már nagykamasz volt.

_______________________________________________
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Humor az ?rület ellen

by maxval bircaman - kedd, április 05, 2022

https://bircahang.org/humor-az-orulet-ellen/

Amikor a gondolkodó egyén felülemelkedik, megvan az a veszély, hogy elveszti minden érdekl?dését a
valóság iránt. Ami nem keresztény hozzáállás: a keresztény világnézet nem gnosztikus, de még csak nem
is platonizmus, nem tekinti semmisnek vagy rossznak a valóságot, hanem a felemelkedés kiegészít?
hozzáállás. 

Mégis sokan beleesnek ebbe a hibába. Vagy önrombolásba kezdenek vagy felveszik a szórakozott
professzor pózt. Bevallom, ez utóbbi elég kecsegtet?, nehéz neki szembeszegülni.  

Ráadásul jönnek az ellenségek mindig, s számon kérik azt, amit nem értenek: te miért vagy itt, ha ott
vagy, miféle kétszín? ember vagy te? S erre a legkönnyebb válasz a helytelen válasz.

Hosszú évek során rájöttem, a paródia és általában a humor a legjobb eszköz mindez ellen.

_______________________________________________
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Hurrá, Büszkeség Hónap!

by maxval bircaman - csütörtök, június 30, 2022

https://bircahang.org/hurra-buszkeseg-honap/

Amerikai multi magyarországi leánycége. Amerikában kötelez? ünnepelni a homoklobbit. 

Persze a magyarországi leányvállalat maga a paradicsom, mert senki se veszi komolyan a központ
politikáját, s?t azt nem is tartja be. De a központi körlevelek jók, mert mutatják mi ellen kell küzdenünk.

Mi is tehát a Büszkeség Hónap? Mert ezt is elmagyarázza a körlevél a kezdeti ujjongás után. Nos, a
befogadás és a sokszín?ség ünnepe, mely alatt kimutathatjuk, hogy támogatjuk az LMBTQ+ közösséget,
a haladást, az egyenl?séget és az elfogadást. 

Konkrétan mit is teszünk? Szemináriumok, tréfás játékok, vetítések lesznek az LMBTQ+ közösség
értékrendjér?l és történelmér?l, melyek során minden érdekl?d? megismerkedhet az LMBTQ+
közösséget érint? ügyekkel, múltbéli és jelenlegi problémáikkal, s a jöv?beli teend?kkel.

A magyarországi dolgozó persze mázlista, mert a magyarországi részlegben egy szál szeminárium se
lesz, s?t vetítés és játék se. Pedig ha nálunk - itt az én szintén multi munkahelyemen - lenne ilyen,
esküszöm, egyszer tényleg elmennék egy ilyenre. Annak idején a szovjet Komszomol ülésére is
elmentem egyszer, pedig ott se voltam tag: életre szóló élmény volt, most se lenne szerintem más. A
bizserget? hülyeség ugyanis mindig nagyon hasonló, konkrét tartalma meg szinte mindegy. Szinte már
sajnálom, hogy még egy vacak Zoom-szeminárium sincs...

S mi van, ha nagyon részt akarunk venni mindezen, de nincs rá id?nk? Nos, nem gond, erre is van
megoldás, rögtön 3 is:

hordjunk egész hónapban szivárványos kit?z?t, s írjuk rá azt a névmást, mellyel szeretnénk, ha
megszólítanának minket (ez mondjuk magyarul kissé unalmas lenne, mert mindenki azt írná, hogy
"?"),
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töltsünk le telefonunkra, tabletünkre és laptopunkra szivárványos hátteret (az asztali gépek miatt
ne aggódjunk, ezekre az IT-osztály központilag tesz ilyet),
öltözzünk egy nap szivárványosan!

Az olvasó beküldte nekem a képerny?képet, de direkt nem teszem be, ?t védend?. Azt azért
megkérdeztem t?le, volt-e már szivárványosan öltöz? kolléga, de sajnos nem volt - hiába, ilyen egy
fasiszta ország...

Nálunk is, az én munkahelyemen is, szokott lenni ilyen körlevél, csak mérsékeltebb habzású. Kicsit
olyan, mint a régi szovjet-zsidó viccben:

Rabinovics pártagitátorként kezd dolgozni. 

Végig megy a háztömbön, mindenhová becsenget, majd amikor ajtót nyitnak neki, ezt mondja:

- Jó napot! Csak azért jöttem, hogy elmondjam: a szovjet rendszer nagyon jó. Elnézést a
zavarásért, további szép napot!

Egyszer egyik munkahelyemen annyit megengedtem magamnak, hogy egy hasonló alkalomkor, amikor
épp vicces kedvemben voltam, megjegyeztem, én gyíkemberként azonosítom magamat, így bármilyen
ellenem irányuló magatartást kérek állatkínzásként kezelni. Ezen a nagy többség röhögött, az el?adó meg
megjegyezte, inkább az el?adás után legyünk vidámak, most neki id?re végeznie kell,
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Háború

by maxval bircaman - szombat, február 26, 2022

https://bircahang.org/haboru/

Persze a háború mindig rossz dolog. Hatalmas veszteségeket okoz, s sok ember meghal, még több pedig 
megnyomorodik. De néha egyszer?en nincs más eszköz.

Olyan ez, mint a felebarát agyonverése. Néha meg kell tenni, mert adott esetben ez vezet a legjobb
eredményhez, a legkevesebb áldozathoz. Ha ugyanis nem állítjuk meg er?szakkal az er?szakost, azzal
csak néma cinkosai leszünk.

Ami a konkrét orosz-ukrán háborút illeti, Oroszország 7 és fél évet várt, hátha észhez tér Ukrajna. De
nem következett ez be. Oroszország türelme nagy volt pedig, vajon az USA megtette-e volna ugyanezt,
pl. ha amerikaiakat égették volna el élve valahol, ahogy ezt oroszokkal tette meg az ukrán hunta.

Az orosz támadás most le fogja nullázni Ukrajna katonai képességeit, ezzel el lesz véve minden
lehet?sége a Donyeck és Luganszk elleni agresszióra. 

A jó hír: az ukrán hunta beleesett saját csapdájába: nyugati felbújtóik ugyanis látványosan nem segítik
?ket.

Magyar szemszögb?l az egyetlen negatívum: az egész eseménysorozat megfelel? keretezése segítheti a
ballib ellenzéket áprilisban. Szerencsére MZP amat?r butasága ezt valószín?leg nem fogja lehet?vé tenni,
de még el?fordulhat, hogy szakért?i rábeszélik ?t, kussoljon kicsit.

_______________________________________________
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Háborús jelentések

by maxval bircaman - szerda, május 25, 2022

https://bircahang.org/haborus-jelentesek/

A háborúnak nyilván fontos eleme a propaganda is.

Egyrészt a küls? támogatáshoz kell, de még fontosabb a bels?. A saját harcoló embereket valahogy
motiválni kell. Azt mégse lehet mondani a katonáknak, hogy "hát, itt ti szinte biztos meg fogtok halni, de
halálotok egy nagyobb stratégia része, szóval megéri", ilyen üzeneteket csak a vezérl? státuszúak kapnak
fentr?l.

Olyan ez, mint a választás. Úgy nem lehet neki indulni, hogy "valószín?leg bukni fogunk". A nagy párt
köteles azt hirdetni, hogy nyerni fog. A kis párt meg azt, hogy biztosan bejut a parlamentbe. Lásd
mondjuk Szanyi Tibort, az óvodásnak is világos volt, hogy az esélyük nulla, de még ?k is 5-6 %-ról
beszéltek komoly arccal, pedig tudták, az 1 % is csak csoda esetében lesz meg.

Az egyetlen kivétel Puzsér, aki úgy kampányolt, hogy veszteni fog. Dehát az ? célja eleve a rajongói
tábor építése volt, sose gondolta komolyan a Sétáló Budapest projektet. Szóval ? azért kivétel, mert eleve
más célja volt.

A baj akkor van, amikor a propagandista maga is elhiszi a szövegét. Aztán rádöbben, ez így nem fog
m?ködni.

2003-ból az iraki háború ennek a tipikus esete volt. Naponta néztem mindkét oldal jelentéseit. Persze az
irakiaknak drukkoltam, de azért tudtam, egy iraki gy?zelem esélye kb. 0. Az amerikai hadijelentések
korrektek voltak, ekkora túler? esetében semmi szükség hazudni, egyedül a civil áldozatok voltak
elhallgatva, a nemzetközi közvélemény miatt. Akkor nem nyilatkozhatott nyugati médiákban naponta
5-ször az iraki elnök, szóval ez pont elég volt. Az iraki hadijelentések viszont a mesék birodalmából
jöttek, nap mint nap fantasztikus sikerekr?l számoltak be, az amerikai er?k meg olyan veszteségeket
szenvedtek, hogy csak órák kérdése volt, hogy elhagyják Irakot. Így ment ez 5-6 hétig, majd Irak
kapitulált, az iraki elnök meg elbújt egy lyukban (szó szerint). 

                            699 / 1.347



BircaHang - 01-01-2023
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

Egy küls? szemlél? joggal kérdezhette: ekkora sok fantasztikus siker után miért szenvedett Irak totális
vereséget?

Most pontosan ugyanez megy. A liberális médiákból kb. a következ? tudható meg:

minden ukrán lelkesen harcoló h?s, míg az oroszok folyamatosan dezertálnak és sírógörcsöt
kapnak,
az ukránok éjjel-nappal gyakorlatoznak, míg az oroszok isznak és mosógépet lopnak,
az oroszok fegyverei állandóan elromlanak, eleve II. vh. alatt készült elavult vacak minden, míg
az ukránok megkapták nyugatról a legmodernebb, titkos csodafegyvereket,
az oroszok folyamatosan veszítenek, lassan és alig haladnak, akkor is jellemz?en hátrálnak, az
ukrán katonák és partizánok viszont lassan már orosz területen lesznek,
az ukrán veszteség csak az a pár tízezer oroszok által bestiálisan legyilkolt n? és gyerek, a katonai
er?knek nulla a veszteségük, míg az oroszok veszteségei már akkorák, hogy Putyin kénytelen szír
zsoldosokat meghívni.

S persze mintha Hitler fényképésze dolgoznának a NATO-nak. A fényképeket mindig érdemes nézni. A
nyugati médiákban a tipikus orosz katona rongyos és piszkos egyenruhában, fogatlan, jakut vagy tuvai
kinézet?, lálhatóan alkoholista alak, akivel az ember nem szeretne sötét utcában találkozni. Ezzel
szemben az ukrán katona kb. a fiatal Schwarzenegger, frissen mosott egyenruhában, amint néz
barátságosan a kamerába vagy kissé dühösen, de magabiztosan a távolba az oroszok felé, s?t immár
csinos fiatal mosolygó lány is lehet az ukrán harcos, csak ukrán népviselet helyett terepszín?ben.

Aki nem hiszi, nézzen német képeket szovjet hadifoglyokról a II. vh. alatt: sose a fehér, magas, sz?ke,
kékszem?, szlávos embereket tették fel az els? sorba, hanem mindig az ázsiaiakat, hiszen ez illett a német
propagandába. Ha lettek volna szovjet négerek, akkor ?ket filmezték volna, dehát ilyenek nem voltak,
így maradtak a "primitív" szibériai mongoloidok.

Szóval egy küls? szemlél?, aki csak liberális médiákból tájékozódik, nem igazán érti: hogyan lehet ilyen
hatalmas ukrán sikerek után, hogy az oroszok - akiknek a fele meghalt, másik fele meg dezertált vagy
éppen részegen fetreng a sárban - valahogy folyamatosan hódítják meg a területet, az ukrán er?ket
kiszorítva. Aztán meg ezek a furcsa jóslatok, hogy az oroszok kezdik bekeríteni az ukrán er?ket keleten!
A BBC írta! Mi van, az orosz propaganda beférk?zött a BBC-be???
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A HVG szerencsére megtalálta a megoldást: "Brit védelmi Minisztérium: A siker is árthat az oroszoknak
a Donbaszon" - nem ezt nem én találtam ki viccb?l, tényleg ezt írták tegnap, íme a bizonyíték:

Na ez már az a kategória, mint Hitlerék 1944-ben: a szovjet és a szövetséges csapatok most már biztosan
veszítenek, hisz túlnyerték magukat.

_______________________________________________
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Háborús szavak

by maxval bircaman - péntek, május 20, 2022

https://bircahang.org/haborus-szavak/

Nyilván minden háborúnak része a propaganda. De ez jellemz?en csak az értelmezést szokta érinteni,
nem a tényeket magukat.

Mondjuk Hitler annak idején vereségnek nevezte a sztálingrádi csata kimenetelét, a korabeli német
propaganda csupán csökkentette a vereség jelent?ségét.

A mostani ukrán propaganda kifejezetten humoros.

Mariupol elesett, az orosz er?k gy?ztek 3 napja. A végén az ukrán katonák ott megadták magukat,
hadifoglyok lettek. Ennek a hivatalos ukrán megfogalmazása "humanitárius evakuáció". Ez azért vicces:
mióta szokás az ellenség területére evakuálni?

Persze az ok világos: Mariupol volt az utolsó pont az ukrán fekete-tengeri tengerpart keleti szakaszán
(most ide értve a Fekete-tenger melléktengerét, az Azovi tengert is az egyszer?ség kedvéért), mely még
nem állt orosz ellen?rzés alatt, így jelképnek lett kikiáltva. Most a jelkép elbukott, s ezt nehéz beismerni.

a Donyecki NK katonái "evakuálnak" ukrán sebesülteket 
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Három kedvenc kamaszkori írás

by maxval bircaman - szombat, január 22, 2022

https://bircahang.org/harom-kedvenc-kamaszkori-iras/

18 éves korom el?tt 3 könyv tett rám a legnagyobb hatást.

Az évszámok: 1979, 1980, 1983.

1979: a Galaktika Magazin téli számában (Galaktika 36.) jelent meg Robert Sheckely Specialista cím?
novellája (eredeti cím: Specialist). Kés?bb elolvastam angolul is, eredetiben (mármint amikor már
megvolt az ehhez szükséges tudásszintem), s?t most tavaly meghallgattam hangoskönyv verzióban is. A
magyar fordítás eléggé bumfordi egyébként, de a lényeg átjött azért.

A történet alapja: egy bio-?rhajó - mely több különböz? fajokból áll - hajótörést szenved, ami miatt az
egyik alkotóelem, a hajó mozgatója elpusztul. Mozgató nélkül azonban az ?rhajó képtelen a
fénysebességnél gyorsabban haladni. A hajó egyetlen esélye, találni egy új mozgatót. Sikeresen találnak
is egy mozgatókkal teli bolygót - kiderül: ez a Föld -, azonban ezen a bolygón primitív mozgatók élnek,
akik despecializálódtak, azaz elfelejtették eredeti szerepüket, s?t nem is ismerik a fajok közti univerzális
együttm?ködés elvét. A hajó mégis leszáll, elfog a leszállóhely környéki erd?ben egy primitív mozgatót
(egy erd?ben sétáló embert), s megpróbálja rávenni, csatlakozzon a hajóhoz, legyen ? az új mozgató. Az
ember persze halálra rémül, nem érti mi történik, menekülni akar a "szörnyetegek" fogságából. A hajó
tagjai végül rájönnek, nem fog menni ez, így elengedik az embert. Aki ekkor azonban gyanakodni kezd,
hátha ez az egész mozgatás nem is fantázia. S lassan rádöbben az egészre, mi is az emberi faj valódi
szerepe. Az utolsó mondat: a hajó immár 8-szoros fénysebességgel mozog és gyorsul.

1980: ekkor olvastam Szathmári Sándor Kazohínia cím? regényét. Err?l már írtam, nem ismételném
meg.

1983: ekkor kezd?dött a nagy kampány, felkészülés George Orwell évére. Ez még a hidegháború volt, s
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Orwell kiváló nyugati eszköz volt - az persze el lett hallgatva, hogy Orwell szovjetellenes volt ugyan, de
kommunista. Mindegy, ez a politikai propaganda normál m?ködése. 

Nekem azonban nem két f?m?vének valamelyike tetszett a legjobban, hanem egy szinte imeretlen m?ve.
Ez a Keep the Aspidistra Flying cím? regény - pár éve megjelent magyarul is, azzal az idióta címmel,
hogy "A fikusz és az Antikrisztus" - "?si" magyar könyvkiadói hagyomány a címeket direkt félrefordítani
(ez azóta átment a filmforgalmazókhoz is).

Pár éve film is készült a regényr?l, s a film, meglep? módon, jól visszadja a könyvet, plusz a színészek is
jók benne.

A regény f?h?se Gordon, egy korabeli (azaz XX. sz. 30-as évek) angol kommunista értelmiségi, aki utálja
a rendszert, de mivel szegény, kénytelen dolgozni: mint reklámszövegek írója egy nagy angol cégnél.
(Kicsit önéletrajzi ez a m?, mintha Orwell saját magát parodizálná kissé.) Végül azonban nem bírja az
ellentmondást saját nézetei és munkája között, így felmond, s elmegy is sokkal rosszabban fizet?, de
"rendszerkritikusabb" állásba: eladó lesz egy könyvesboltban, s elhatározza hivatásos költ? lesz,
versírásból fog megélni.

A Gordon által utált társadalom jelképe számára az aspidistra, a kor népszer? szobanövénye, melyet
sokan az alsó-középosztályból lakásuk ablaka bels? részén tartanak. (Magyar neve a Wikipédia szerint:
kukoricalevél, fogalmam sincs így van-e, szóval maradjon aspidistra.)

Az eredmény azonban nem a boldogság, hanem a teljes marginalizáció, lassan nyomorban kezd élni.
Immár írni is képtelen, mert szó szerint éhezik, raadásul sikertelen is, összesen egy darab versét sikerül
eladnia egy lapnak. Közben élete egyetlen biztos pontja, a kapcsolata barátn?jével, Rosemaryvel is
veszélybe kerül, a barátn? nem fog korlátlan ideig várni rá, ? pedig nem tudja megkérni a kezét, mert
tudja, családot már végképp nem tudna eltartani. 

Barátja, aki szintén kommunista, de gazdag családból származik, így milliomosként dolgoznia se kell, az 
Antichrist nev? ateista marxista folyóirat kiadója segíteni próbál neki, de persze Gordon soha nem fogad
el egy fillért se. ? bizonyítani akar, képes öner?b?l is megbirkózni mindennel. Amikor egyetlen sikere
bekövetkezik - elad egy verset -, a kapott pénzb?l meghívja a legdrágább étterembe barátn?jét és a
milliomos barátot, s egy vacsorára elkölti a teljes kapott tiszteletdíját, pedig az 3-havi könyvesbolti
fizetésének felel meg. A végén Gordon még le issza magát,majd botrányt kavar, amiért a rend?rség
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letartóztatja. A büntetést persze képtelen kifizetni, milliomos haverja fizeti ezt ki, megmentve ?t a
pénzbírság börtönbüntetésre váltásától.

A végén kiderül: Rosemary terhes. Gordon erre a hírre megkéri a kezét, majd visszamegy eredeti
munkahelyére, a reklámügynökségre, hogy olyan jövedelme legyen, melyb?l a család meg tud élni. A
könyv vége: Gordon és immár felesége normális lakásba költöznek rendes környéken, a feleség pedig egy
nap egy aspidistrával jön haza, melyet elhelyez az ablak közelében.

_______________________________________________
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Hát nem

by maxval bircaman - vasárnap, november 27, 2022

https://bircahang.org/hat-nem/

Hát nem lett semmivel se szimpatikusabb Nagy-Bandó, életinterjúja meghallgatása után se.

https://www.youtube.com/watch?v=h4UtfMIFW5Q 

? volt a 80-as évek els? fele új humorista nemzedékének oszlopos tagja. Akkoriban én kés?kamasz
koromban voltam, így eleve a szokásosnál is érzékenyebb voltam. De azt hiszem, nem voltam/vagyok
vele szemben igazságtalan.

Alapvet?en olyan Hofi-utánérzés, csak sokkal kisebb tehetséggel és hatalmas dózis demagógiával. S nem
a hatalom iránti h?séget róvom fel - Hofi se volt ellenzéki -, akkor másképp nem is lehetett, azaz egy
tényleg ellenzéki ember sose kapott volna lehet?séget. Csakhát Hofi nem volt gusztustalan, nem volt
seggnyaló, ? egyszer?en csak hallgatott a tabutémákban.

S ami legjobban zavart: Nagy-Bandót imádta az átlagember. Ahogy Kádárt is. Az átlagember egyszer?en
nem vette észre mi van az egész mögött: a buta viccek mögött a hatalom kritikátlan éljenzése rejlik.

Aztán persze Nagy-Bandó azonnal váltott, a ballib megmondóemberek megbecsült tagja lett.

Életében egyetlen alkalommal volt önálló: amikor az LMP korai id?szakában LMP-s lett, ezzel
szembemenve a hivatalos vonallal. Persze aztán gyorsan visszament az akolba.

Persze a f? baj vele nem gerinctelensége, hanem tehetségtelensége: szar viccek, közhelyek, seggnyalása,
demagógsága, szappanoperás romantikája.

                            706 / 1.347



BircaHang - 01-01-2023
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

Én egy szavát se hiszem el.

_______________________________________________
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Hív? lottónyertes

by maxval bircaman - hétf?, június 27, 2022

https://bircahang.org/hivo-lottonyertes/

Ismer?s jelenség: a keresztény hív? lottónyereményért imádkozik. Igencsak megosztó jelenség.

Az els? szempont: valamiféle anyag-szellem teljes szakítás alapján állunk vagy sem. Ha igen, akkor
nyilván abszurdum pénzért imádkozni. 

Ez olyan, mint a Mátrix egyik jelenete: Cypher el akarja árulni a virtuális világ ellen küzd? csapatát,
vissza akar menni a virtualitásba, az árulásért csak azt kéri, legyen kiemelt helye a virtualitásban.

Azaz ha a szellemet az anyagtól különböz?nek tekintjük, s tudjuk, hogy a szellem az igazi létezés, akkor
abszurd lenne az iránt vágyakozni, hogy legyünk anyag. Így semmiért se imádkozhatunk az anyagi
világban - tényleg semmiért, még egészségért se, ami pedig bevett keresztény szokás -, hiszen mindez
teljesen lényegtelen az igazi létezéshez képest. Tulajdonképpen egyedül az az ima indokolt, mely a
szellemi világba való jobb "beilleszkedést" segíti el?.

A többségi keresztény vélemény viszont nem a teljes szakítás: az anyag a szellem terméke, így nem
lényegtelen. Ahogy a kisebbségi misztikus keresztény álláspont meg mindent szellemnek tekint, az
anyagot is.

Ha viszont az anyag nem elvetend?, akkor imádkozni is lehet érte. Nincs ellentmondás.

Itt a kérdés már nem az, szabad-e és értelmes-e, hanem hasznos-e, s milyen módon hasznos.

Az alapállás kb. mint egy társasjáték. Aki társasjátékozik, az jól tudja, a társasjátékban való nyerése
vagy vesztése nem valóság, hanem virtuális valóság. Hiába leszünk gazdagok sok pénzzel és ingatlannal a
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Monopolyban, a valóságban nem leszünk azok. S hiába megyünk ugyanott cs?dbe, a valóságban nem lesz
ellenünk cs?deljárás. Mert ez egy játék csak. 

De mégis: a játéknyerés és vesztés a valóságra is kihat: mondjuk az el?bbinek örülünk, míg az utóbbi
miatt mérgesek leszünk. Azaz nincs logikai ellenérv az ellen, hogy gazdagok akarjunk lenni a Monopoly
játékban.

A kérdés már csak az tehát: milyen szint? beleélés indokolt.

A kereszténység két véglet között szokott mozogni:

a szegénység dics?ítése, azaz a szegénység annak jele, hogy a szellemiekkel tör?dünk,
a gazdagság dics?ítése, azaz a gazdagság annak jele, hogy rajtunk van Isten áldása.

A hagyományos keresztény hozzáállás: az egyén viszonya a dönt?, a szegény is lehet pénzéhes, s a
gazdag is szellemi ember. Minden azon múlik, hogyan állunk hozzá.

Azaz a pénzért való ima is azon múlik mi az egyén célja, miért akarja azt a pénzt.

_______________________________________________
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Hülyeség a Marson

by maxval bircaman - csütörtök, szeptember 08, 2022

https://bircahang.org/hulyeseg-a-marson/

Már írtam err?l a sorozatról - For All Mankind. Most megy a harmadik évad. Kezd egyre 
humorosabb lenni az egész.

Most pl. megtudhattuk a következ?ket, íme az 5 legfontosabb üzenet:
- Minden amerikai a lehet? leghevesebben támogatja a szivárványosok ügyét, csak pár id?s agyament
ellenzi, de ?k biztosan csak rejt?zköd? homokosok.
- Az oroszok nem értenek az ?rkutatáshoz, mindent Amerikából loptak valójában. Rejtély hogyan tudták
megel?zni Amerikát...
- Az amerikaiak természetesen a legokosabbak a világon, gyakorlatilag nem létezik probléma, amit ne
lennének képesek megoldani 25-30 perc alatt. Csak egy lelkesít? energikus vezet? kell, aki összehívja a
szakemberek csapatát, majd rájuk parancsol "oldjátok meg!",
- Oroszországban a KGB van hatalmon, még maga a párt f?titkára is retteg t?lük. Aki pedig disszidál
Oroszországból, annak otthon maradt családtagjait a KGB meggyilkolja.
- Az amerikai siker receptje: ha ott születtél, légy nem-fehér vagy legalább fehér homokos, de a legjobb,
ha bevándorló vagy, aki a zsebében 4 és fél centtel érkezett az országba pár éve, egy szót se tudva
angolul.

Egyszer?en Halivúd ma már képtelen nézhet?t alkotni. Akkora a Párt nyomása és a cenzúra, hogy hiába
születnek jó ötletek, azokat gyorsan tönke teszi a hatalmas nyomás a liberális diktatúra részér?l.

az igazi amerikai h?s: több diplomája van, néger, homokos, kiváló katona, s gy?lölik ?t a szemét
keresztények 

_______________________________________________
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Hülyéskedés a f?várossal

by maxval bircaman - szerda, november 02, 2022

https://bircahang.org/hulyeskedes-a-fovarossal/

A legtöbb ország esetében triviális kérdés mi a f?városa: az a település, melyet az alkotmány annak
nevez, s ahol a legfels?bb államigazgatás székel.

A kérdést jellemz?en csak az szokta bonyolítani, hogy a legfels?bb államigazgatás esetleg egynél
több városban van, de ebb?l csak egyet nevez az alkotmány f?városnak. Jó példa Németország, ahol az
alkotmánybíróság Karlsruhében van, de a német alkotmány szerint Karlsruhe nem f?város mégse, csak
Berlin az.

További eset: amikor a f?várost áthelyezik új helyre, de a folyamat nem ment végbe teljesen. Így aztán de
facto 2 f?város van, egy jogi és egy tényleges. Lásd Elefántcsontpartot.

Aztán vannak történelmi jogok is. Ilyen volt Németország a német újraegyesülés el?tt, ahol Bonn csak
ideiglenes f?város volt.

A legabszurdabb eset azonban Hollandia, ahol a f?város Amsterdam, miközben nem ott van a legfels?bb
államigazgatás, hanem Hágában. A hollandok nem ismerik a "f?város" szó jelentését.

a holland drogkartellek elvették a lakosok eszét 

_______________________________________________
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H? de bátor!

by maxval bircaman - hétf?, július 18, 2022

https://bircahang.org/hu-de-bator/

A Kádár-rendszer egyik vicces és teljesen szürreális jelensége volt a kommunista könny?zene. 

Nagyon sikertelen lett a próbálkozás, gyorsan le is vették a napirendr?l, majd helyette a politikamentes
diszkó, pop, rock lett a támogatott m?faj, de létezett. 

Tulajdonképpen a kommunista könny?zenét - mely pol-beat néven futott leginkább - mindenki
kiröhögte. A lényege az volt, hogy le lett utánozva a nyugati proteszt zene, csak Magyarországon ez a
proteszt nevetséges lett, hiszen azért elég nehéz a hivatalos eszmével egybehangzóan "protestálni",
ráadásul közben amolyan laza küls?t hazudva.

Amikor a napokban olvastam a HVG cikkét az egyébként teljesen tehetségtelen Måneskin együttesr?l, ez
jutott eszembe. Nyilván ezek a Måneskin-tagok igazi h?sök: egy nyugati nagyvárosban szponzorált
koncerten bátran kiálltak és merték azt üvölteni, hogy mindenben egyetértenek a hivatalos nyugati
politikával!

Pont mint annak idején Dinnyés József vagy a Gerilla együttes: bátran felléptek a magyar televízióban,
mindenben egyetértve a hivatalos állami politikával, tudva, hogy senkinek esélye sincs esetleg nem
egyetérteni. Ahogy most Måneskinék: az ellentétes álláspont hivatalos szankciókkal tiltott.

https://www.youtube.com/watch?v=QYgvO1lqbQs 
csak sikerült találnom egy példát! 

_______________________________________________
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Id?pazarlás

by maxval bircaman - szerda, február 09, 2022

https://bircahang.org/idopazarlas/

Egy id?ben abban hittem, naprakészen tájékozottnak kell lennem a mai valóságban. Mert különben nem
leszek képes véleményt alkotni.

Aztán kiszámoltam, napi 10-12 óra megy el munkára és a vele kapcsolatos melléktevékenységre, még
6-8 óra olvásra, azaz átlag napi 18 órám foglalt teljesen felesleges, legalábbis közvetlenül haszontalan
dolgokra. Valójában tehát alig napi 6 óra szabadi?m van valami értelmesre.

Ha viszont ezt arra használom fel, hogy naprakész legyek, az id?m zömét el fogja vinni. 

Ezért nagyjából 20 éve úgy döntöttem, szakítok a naprakészséggel. Azóta a következ?ket nem csinálom:

nem nézek sóm?sorokat,

nem nézek sorozatokat tv-ben: ha valami nagyon jó, akkor megnézem letöltve, hogy legalább a
reklámokat megspóroljom,

nem tájékozódom bulvárügyekben,

nem nézek/hallgatok modern zenét,

nem böngészek hosszasan szociális hálókat: itt sajnos a munkám miatt néznem kell egyes
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szociális hálókat, de munkaid?n kívül soha.

Csak a fentiekkel hatalmas id?m szabadult fel. Ráadásul nem töm?dik el a fejem marhaságokkal.
Ugyanis nem igaz, hogy mindezt lehet felületesen csinálni, mindez mindenképpen hat az emberre:
egyetlen megoldás a kizárás.

Milyen öröm is néha: az emberek tömegesen beszélnek valamir?l, én meg azt se értem mir?l van szó, s
külön rá kell keresnem az adott témára, amikor is kiderül, hogy tényleg felesleges lett volna ismernem ezt
a témát. Egy példa: amikor pár éve világszám lett a Gangnam Style cím? koreai szám, én akkor tudtam
ezt meg, amikor megjelentek róla paródiák. 

Persze bennem is van azért bulvárvágy valamilyen szinten, szóval töredelmesen bevallom, az id?m egy
részét én se magasztosan töltöm el, a következ? 5 b?nöm van e tekintetben:

Megbabonáznak a billiárdversenyek, így ezeket képes vagyok órákig nézni, szerencsére évente
csak párszor van ilyen esemény, a kedvencem a sznúker, ott évente 3 f? verseny van. Tavaly
amikor éppen sehol se lehetett nézni él?ben ingyenesen a dönt?t Brecel és Xintong között a UK
Championshipen, képes voltam kifizetni az Eurosport fizet?s csatornájának a díját, hogy ne
kelljen másnapig várnom a felvételr?l való ingyenes megnézésre. S rászoktattam a múzsámat is,
már ? is nézi.

A sci-fit szeretem, így ha egy sorozat sci-fi, képes vagyok akkor is megnézni, ha csak közepesen
jó.

Érdekel a n?i divat, ezért id?nként megnézek egyes YouTube-os divatcsatornákat: öltözködési,
sminkelési, frizura tanácsok. Ez hasznos valahol a gyakorlatban is, gyakorlatilag én öltöztetem a
múzsámat évek óta.
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https://www.youtube.com/watch?v=pv_lvS_f1UY 

A m?vészi erotika mindig érdekelt. Kizárólag olyan, ahol nincs semmilyen meztelenség, se
pornográf elem. A kedvenc m?fajom: a vízes/nedves ruhás n?k. Meg szoktam nézni egyesek új
anyagait, beléjük nézek, s ha unalmas, nem nézem végig.

A m?veltségi vetélked?k. Ez az egyetlen sóm?sor típus, amit szeretek nézni.

_______________________________________________
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Id?ugrás

by maxval bircaman - szerda, október 05, 2022

https://bircahang.org/idougras/

Egy id?ben, amikor még kevés volt az internet, azaz valamikor a 90-es években, sokat néztem tv-t.

Ekkor még nem létezett a letöltés se tartalmilag, se m?szakilag. Egyszer?en olyan lassú volt a net, hogy
megoldhatatlan volt bármi nagy anyag fel- és letöltése.

Én 1992 óta használom a netet, azaz még a világháló létrejötte - 1995 - el?tt óta. Tehát végigéltem a
leglassabb adatátvitelt?l mindent a szélessávig. Ma az otthoni nethozzáféresemmel 1 GB letöltése kb.
5-szer gyorsabban megy, mint 25-30 éve 1 MB letöltése, azaz kb. 5000-szeres a növekedés.

Szóval volt akkor videókölcsönz?, meg persze a tv-sugárzás. Ha egy film nem volt népszer?, akkor ahhoz
nem lehetett sehogy se hozzáférni.

Az ember nézett pl. sorozatokat tv-ben, számtalan reklámszünettel. Kellemetlen volt, de más nem volt.

Párszor megesett velem: elalszom a reklám alatt, majd a reklám végén nem ébredek fel. S mire
felébredek, már egy másik film megy.

Ilyenkor el?ször megpróbáltam mindig értelmezni a cselekményt. Hosszú percek kellettek rájönni, ez
nem ugyanaz a film. Különösen vicces volt, amikor még álmodtam is közben, így már 3 eseményvonal 
keveredett.
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Igazi férfi

by maxval bircaman - szombat, június 04, 2022

https://bircahang.org/igazi-ferfi/

Nem valamiféle magasztos, költ?i értelemben. Csak szó szerint.

Szóval az igazi férfi 2 ismertet?jele:

bármikor képes szexre,
képes szinte korlátlan mennyiségben enni.

Én még nem láttam férfit, aki valamikor élete során ne sz?nt volna meg igazi férfi lenni.

A fenti két ismerv teljesen összefügg egyébként.
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Igazkereszténynek lenni

by maxval bircaman - péntek, január 14, 2022

https://bircahang.org/igazi-keresztenynek-lenni/

Miután sokat olvasgattam fanatikus ballibekt?l - kedvenceim Perintfalvi és Lukácsi - micsoda gonosz
dolog kirekeszt? álkereszténynek lenni, mert ehelyett igaz keresztényekké kell válnunk, elhatároztam:
röviden összefoglalom, mik a ballib igazi kereszténység alapelvei.

Íme a legfontosabb 11 pont, ezt nevezhetjük akár Balliba Igazkeresztént Tízenegyparancsolatnak is:

1: A Ballib Igazkeresztény tudomásul veszi, az id? kereke el?rehaladt, nem a sötét középkorban
élünk, s pl. sokan nem hisznek Jézusban, így mell?zi Jézust mint témát.
2: A Ballib Igazkeresztény érti, hogy a mai nemzedéket már nem vonzzák a baromira hosszú
misék, ahol érthetetlen dolgokat mormognak szoknyás férfiak, így mise helyett tréfás
vetélked?ket szerveznek, sok színes lufival, vattacukorral, kutya-szépségversennyel.
3: A Ballib Igazkeresztény nem szól bele az emberek életébe, mindenki csinál amit akar, a Ballib
Igazkeresztény mindent elfogad széles mosollyal, kivéve persze mindazt, amit a ballib agytröszt
elutasít.
4: A Ballib Igazkeresztény nem politizál soha, mert az Egyház és az Állam el vannak választva
egymástól. Fontos pontosítás: a ballib pártok aktív támogatása nem számít politizálásnak, ez Jézus
szeretetparancsának teljesítése.
5: A Ballib Igazkeresztény ellenzi a hittant, mert az agymosás.
6: A Ballib Igazkeresztény f? feladata a n?k elleni er?szak és a pedofília leleplezése. Akire gyanú
vetül mindezzel kapcsolatban, azt ünnepélyesen fel kell koncolni.
7: A Ballib Igazkeresztény nem akarja megmondani mi a rossz és mi a jó, ez ugyanis az emberek 
magánügye,
8: A Ballib Igazkeresztény életvidám, csak akkor ráncolja össze homlokát, ha bárhol ballibellenes
véleményt hall.
9: A Ballib Igazkeresztény komolyan veszi Jézus szeretetparancsát, így pl. id?nként kiáll a
járdára, várja, hogy valaki megpofozza, majd az ilyet megdobja egy zsemlével.
10: A Ballib Igazkeresztény nem tisztel semmilyen tekintélyt, kivéve persze a ballib szenteket -
lásd Argentín Szent Ferkó, Iványi Gábor, stb. -, nekik vakon szót kell fogadni.
11: A Ballib Igazkeresztény nem gy?lölködik: a fenti pontok bármelyikének elutasítása
gy?lölködés!

Remélem, semmi fontosat nem hagytam ki.
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Indokolt er?szak

by maxval bircaman - szombat, március 05, 2022

https://bircahang.org/indokolt-eroszak/

A keresztény er?szakmentesség parancsolata nem értelmezhet? szó szerint. 

Értelme az, hogy ne növeljük az er?szakot. Azaz ha megtámadnak minket, ne reagáljunk feltétlenül
ellentámadással, hanem legyünk hajlandók megbocsátani bármilyen ellener?szak nélkül. Ilyenkor az a
helyes, ha "lenyeljük" az er?szakot, mert ezzel véget vetünk az er?szakspirálnak, s helyreáll a béke.

De mi van, ha megbocsátási szándékunkat az ellenfél gyengeségnek min?síti, s ezt engedélyként értékeli
a további er?szakra? 

Ilyenkor a megbocsátás súlyos hiba, hiszen éppen a megbocsátási szándék növeli az er?szakspirált. Tétlen
bambasággal idézzük el? a további er?szakot. Ami b?n. Ezért bizony van olyan helyzet, amikor a
keresztény er?szakmentesség parancsolatából éppen hogy a megtorlás kötelezettsége következik. Sose
bosszú, csak megtorlás, s mindig olyan mértékben csak, mely éppen elegend? az er?szakspirál
leállításához.

Jézus maga is gyakorolta az er?szakmentesség jegyében az er?szakot: itt korbáccsal tanítja tisztességre az
arra érdemeseket 

_______________________________________________

                            720 / 1.347



BircaHang - 01-01-2023
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

Iskolák Havannában

by maxval bircaman - kedd, március 08, 2022

https://bircahang.org/iskolak-havannaban/

A 80-as években, amikor én is ebben a korban voltam, a Kubában állomásozó külföldiek gyerekei el?tt
több lehet?ség állt tanulásra.

A legegyszer?bb lehet?ség a normál kubai iskolába járás volt. Volt aki ezt választotta kényelmi okokból.
A hátrány a kubai iskolarendszer legendásan alacsony színvonala volt, de ez volt egyben el?nye is: a
gyerek kis tanulással nagy sikerélményekben részesült.

A kommunista rendszer ellenére a kubai kormányzat oktatási politikája sokkal jobban hasonlított az
USA-ira, mint a szovjetre. Az amerikai-kubai logika lényege: a gyerek ne kapjon felesleges tudást, azt
majd az egyetemen tanulja meg, ha eljut oda, de minek tömni a fejét addig. Szóval az általános és a
középiskola nagyon alacsony szinten ment, még a magyar modellhez képest is. A szovjethez képest pedig
még inkább: a szovjet iskolarendszer mániája az volt, hogy tele kell tömni a diákok fejét matematikai,
fizikai, kémiai ismeretekkel már a középiskolában. Sokan azt hiszik, az ideológia volt a lényeg, pedig
nem: a szovjet iskolai program 80 %-a természettudományos tematika volt.

A kubai iskolarendszer legrosszabb jellegzetessége az évi 45 napos "önkéntes", a valóságban kötelez?
diákmunka volt, de ez alól eleve mentesült minden ideiglenesen Kubában él? külföldi. A kubai népnyelv
szerint az "önkéntes" munka neve "trabajo volungatorio", a "volungatorio" a "voluntario" (önkéntes) és
"obligatorio" (kötelez?) szavak vicces egybeolvasztása.

A lányokat általában nem szívesen íratták be szüleik kubai iskolába, mert a kubai szokás szerint a szex
alsó korhatára a Kelet-Európában megszokottnál sokkal alacsonyabb volt.

A magyar kiküldött-gyerekek kb. 60-70 %-a járt kubai iskolába.

Ami a többi kelet-európait illeti, a csehszlovákok, lengyelek, bolgárok jelent?s része is kubai iskolába
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járt. 

A szovjeteknek saját iskolájuk volt, s minden szovjet gyerek kötelez?en oda járt. A keletnémeteknek,
lengyeleknek és bolgároknak szintén volt saját iskolájuk, de oda nem volt kötelez? járniuk: a
keletnémetek egy része a szovjetbe járt, a bolgárok egy része meg vagy a szovjetbe, vagy normál kubaiba.

A jugoszlávok nyugatiaknak számítottak, külön világot alkottak, eleve nem is voltak sokan. Albán és
román gyerekek pedig nem léteztek: náluk az állam nem engedte, hogy a kiküldött szül?k magukkal
vigyék a gyereküket.

Volt a kubai oktatási rendszeren belül 2 elitiskola, az egyik a Lenin Iskola volt, amolyan elitképz?. Volt
aki ide járt, de ide alapvet?en magasabb státuszú kubai gyerekek jártak. (Az iskola pár éve megsz?nt,
1990-ig az iskolát támogatta a Szovjetunió is, aztán már a kubai állam csak, s lassan lezüllött, míg végül
bezárták azt hiszen 2017-ben.) Ez oktatásilag a kubai oktatási rendszer része volt, csak 
magasabb színvonalú volt, plusz olyan felszereltsége volt, ami más iskolákban nem létezett nyomokban
sem.

A másik speciális iskola a népnyelven "diplomata iskola" volt, az is a kubai állam iskolája volt, de
megállapodás volt Kanadával, s a kanadai oktatási rendszer alapján ment a tanítás, volt spanyol
tannyelv? és angol tannyelv? tagozat is. Oda nagyon kevés kubai járt. Az én id?mben egy magyar se járt
oda, bár ez nem volt tilos, pl. a 70-es években még volt magyar diák is ott. A magyarokat alapvet?en a
tandíj tartotta vissza, bár az nem volt még csillagászati összeg?.

Ez az iskola is megsz?nt azóta, utóda a Havannai Nemzetközi Iskola, ami már egy hamisítatlan drága
magániskola. Bárki járhat oda, viszont az éves tandíj 150-200 havi kubai átlagbér körül van, szóval
elérhetetlen az átlagember számára.

Aki kelet-európai külföldi volt, s nem járt se kubai, se a félkanadai iskolába, annak maradt valamelyik
külföldi iskola. Ezek a következ?k voltak: bolgár, kelet-német, lengyel, szovjet - volt észak-koreai is, de
oda más nemzetiség? nem járhatott.

A magyarok 30-40 %-a a szovjetbe járt. A szovjetek minden jelentkez? magyart felvettek a "nincs saját
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iskolájuk" érv mentén, míg a saját iskolával is rendelkez? bolgárok, kelet-németek, lengyelek közül
válogattak: felvételi vizsga után vették csak fel ?ket.

Én is a szovjetbe jártam. Miért oda? Alapvet?en az ok: "a gyerek megtanul plusz egy nyelvet".

A szovjet iskola Havannában hatalmas méret? volt. Eredetileg egy katolikus szerzetesrendé volt
egyébként. Az egész egy, négy utca határolt, teljes háztömböt foglalt el. Emeletenként volt kb. 60
tanterem. A méret szükséges is volt: nagyjából 2500 tanuló volt. Összesen 10 osztály, minden osztályban
volt legalább 5 tagozat, de a rekord az egyik osztályban a 8 tagozat volt.

Az nemzetiségi arány kb. ez volt:

80 % szovjet,
15 % kubai: a fels? elit köréb?l legnagyobb részük,
5 % mindenki más: afgán, bolgár, csehszlovák, kelet-német, lengyel, magyar, mongol.

A szovjeteken belül kétharmad volt a 3 "kiemelt nép" - orosz, ukrán, belarusz -, egyharmad mindenki
más. Személyesen kb. 25 nemzetiséggel találkoztam.

Még egy érdekesség: az egyik csehszlovák gyerek magyar volt, a csehszlovák állam néha felvidéki
magyarokat is felvett külszolgálatba.

1992-ben az új orosz hatalom visszaadta az iskolát a kubai államak, s az iskola elköltözött egy sokkal
kisebb épületbe. Ennek oka: az orosz rendszerváltozás miatt a kiküldöttek száma a korábbi huszada lett,
így gyerek is sokkal kevesebb lett. 

A legemlékezetesebb volt osztálytársaim:
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egy komi gyerek, aki – bár orosz volt az anyanyelve – valamennyire beszélt komiul is, s nagyon
büszke volt magára, igyekezett magyarokkal kommunikálni minden áron, hangoztatva a finnugor
testvériség eszméjét, néha zavaros délibábos elméleteket is el?adott, pl. szerinte a finnugorok
valójában a sumérok leszármazottai,
egy ungvári ruszin lány, aki félig-meddig értett magyarul,
egy költ?: orosz anyanyelv? ukrán srác, aki versben írt dolgozatokat, az ember kitartott emellett,
amikor 10 éve néztem mi van vele, éppen egy kijevi orosznyelv? könyvkiadó tulajdonosa volt,
fogalmam sincs mi lehet vele 2014 óta: nehéz lehet a helyzet, hogy egyrészt ukránnak vallja
magát, másrészt az orosz nyelvért küzd, ez nagyjából a két szék között a földre esés helyzete 2014
óta,
egy szovjet KGB-s kém fia, egész életében külföldön volt, Kuba el?tt az USA-ban évekig, elég
jóban voltunk, még a rendszerváltozás után is írogattunk egymásnak, ma az orosz Külügyben
dolgozik, de pár éve nem beszéltünk, az összes szociális hálóról - az orosz hálókról is - törölte
magát hirtelen,
a legjobb haverom egy cseh srác volt, vele máig tartom id?nként a kapcsolatot, mára kiöregedett
bohém örökifjú lett bel?le, azaz sose volt házas, nem volt soha gyereke,
s egy román srác (mármint moldovai), aki folyton hangoztatta, ? nem román, hanem moldáv, s
hogy valójában a moldávok ?sibb nép, mint a románok - vele pár éve kommunikáltam, s máig ezt
vallja!

Talán a legviccesebb: a múzsám húga egy osztállyal alattam járt ugyanoda, de nem ismertem ?t, se ?
engem. Tegyük hozzá: nem voltam se bulizós, se túlságosan kommunikatív alkat. Maga a múzsám sose
járt oda, ? mindig a bolgár iskolában volt.

Mára Kubába visszatért a jó öreg kapitalizmus társadalmi szerkezete, csak egy még gusztustalanabb
alakban: mindenki szegény egy kis réteget leszámítva. Az oktatás mindenki számára alacsony színvonalú,
s immár a volt baráti országok iskolái se jelentenek kiutat, az egyetlen kiút: gazdagnak kell lenni. A
helyzetet egyetlen dolog enyhíti: a rendszer politikai okokból nem engedheti meg magának, hogy
megszüntethesse vagy csökkenthesse az ingyenes fels?oktatást.

ez az 1982/1983-as tanév végi osztályképem: pirossal jelöltem a kubaiakat, zölddel a nem-szovjet és nem-
kubai diákokat, míg a szovjetek jelöletlenek, én a 4. zöld pont vagyok 
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Istenesülés

by maxval bircaman - hétf?, július 04, 2022

https://bircahang.org/istenesules/

A keresztény élet célja az istenesülés.

A keleti kereszténység ezt jellemz?en szó szerint érti, míg a nyugati inkább átvittebb értelemben.
Mindkét esetben persze vannak hullámzások, egykor keleten is az átvit értelem volt a vezet?, a XIV. sz.
közepén lett egyértelm?en elfogadva a szószerinti felfogás. S természetesen nyugaton is mindig megvolt
a szó szerinti felfogás is.

A fogalom jelen van a hinduizmusban és az abból származó vallásokban - buddhizmus, dzsainizmus, de
a sajátos hindu-iszlám keverék szikhizmus is -, ott a probléma azonban nemlétez?. Hiszen ezek a vallások
abból indulnak ki, hogy az egyén csak látszat, így az istenesülés egyszer?en a felemelkedett lélek
megsz?nése, az istenivel való egységben feloldódása.

A kereszténység számára ez az út nem járható, hiszen az egyéni lélek nem látszat, hanem Isten 
akarata szerinti teremtett entitás. Nyilván így nem lehet cél a megsz?nése, hiszen minek teremtene Isten
olyat, aminek a feladata az önmegsemmisülés.

(Persze a judaizmusban és az iszlámban is megtalálható hasonló, mindkett?nek a misztikus verziójában,
lásd kabbalizmus, haszidizmus és szufizmus.)

A másik probléma: ha nem sz?nik meg az egyén, akkor hogyan istenesül? Hiszen egyrészt nem lehet
"pótisten", de az egyetlen Isten része se lehet.

Kifejezetten érdekes a mormonizmus megoldása. A mormonizmus zsidó-keresztény alapú nem-
keresztény vallás, egy tanulatlan, de önszorgalmilag képzett parasztfiú, Joseph Smith találta ki az XIX.
századi Amerikában. Smith volt annyira értelmes, hogy rájött a problémára, s gyorsan megoldást is adott.
Korabeli nyelven, de egyfajta multiverzum elméletet fejlesztett ki, mely szerint az istenesült emberb?l
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Isten lesz, egy új saját univerzummal. Ez nem vicc, a mormonizmus tényleg azt tanítja, hogy a mi
Istenünk egykor egy távoli bolygón élt mint halandó - Kolob bolygón -, de aztán istenesült, s így lett ? a
mi világunk istene. Azaz a mormonizmus egy sajátos többistenhit, mely azonban mégis egyistenhit a
gyakorlatában, lásd a mi valóságunkban egy Isten van, persze van még sok milliárd más isten, de azok
teljesen irrelevánsak számunkra. Persze mindez oda vezet, hogy a mormonizmus az egyik legalapvet?bb
keresztény elvet, a semmib?l való teremtést is tagadni kénytelen. Hiszen nyilván nem lehet teremtés, ha
sok isten van.

A keresztény megoldás Isten két részként való felfogása: megismerhetetlen lényeg és megismerhet?
gyakorlat, a népszer? példa erre a h?forrás és a h? viszonya: nyilván a kett? egy egység, külön-külön nem
lehetnek, de pl. a Nap sugarait képesek vagyunk nézni, míg magába a Napba nézve megvakulunk. Így
ahogy a napsugár fentr?l jön le, mi is képesek vagyunk lentr?l felfelé menni, egészen a napsugarakig. Az
istenesülés tehát valami ilyesmi, felemelkedés eddig a szintig, miközben természetesen nem tudunk az
isteni lényeggel egyesülni. Az út pedig a szabad akaratból való eljutás az istenihez.

A próbálkozásnak azonban tisztának kell lennie. Mindenféle mesterséges behatás hazugság. Ezért is
utasítja el a népszer? álezotériát a kereszténység: az alkohol, a kábítószer, s társaik nem betekintést adnak
egy magasabb világba, hanem egyszer?en érzéki csalódást eredményeznek.

Nagyszer? érvet láttam erre egyik kedvenc, egyáltalán nem vallásos, s?t inkább az ateizmus felé hajló
elmefilozófusomtól, Donald D. Hoffmantól, akit?l amikor megkérdezték, segít-e a varázsgomba a
mögöttes valóság megismeréséhez, azt mondta, nem tudja, de kétli, mert ez neki inkább úgy t?nik, mintha
rosszul állítanánk be egy tv-t, majd azon adás helyett mindenféle furcsa vonalakat és zörejt látnánk,
hallanánk, amire azt állítanánk, íme ez a "mögöttes adás", miközben egyszer?en csak össze-vissza
birizgáltunk egy készüléket.

Alapvet?en a zenét jó eszköznek szokás tekinteni, ez ugyanis képes hangulatot adni, de mégse
"birizgálja" szét az agyat. De mindezt elmondta már egy egyáltalán nem keresztény ember is, Platón,
2500 éve: a szépséget keresve el?ször a szép testet nézzük, aztán a szép lelket, majd a tudás szépségét,
végül eljutunk magának a szépnek a fogalmához, minden ami szép azért szép, mert részese ennek a
szépség fogalomnak, s ez a szeretet legfels?bb foka, magát a szépet szeretni.

A téma engem már jóval kereszténnyé válásom el?tt izgatott. Valahogy ösztönösen elutasítottam a
kábultságot, így azzal szerencsére sose kísérleteztem - részeg persze voltam, de sose hozott áttörést.
Persze elismerem, kevés alkohol adhat lökést, de önmagában nem hoz semmit. Én ezt nem gyakorlom.
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Az egyik, ami miatt baromira utálom a protestantizmust, s különös annak Magyarországon is többségi
verzióját, a kálvinizmust: a puritanizmus szerintem mélyen keresztényellenes eszme. Abszolút tévút úgy
rettegni a hedonizmustól és a materializmustól, hogy átesünk a ló túlsó oldalára, s elvetünk minden földi
örömöt. Miközben a földi öröm éppenhogy eszköz lehet az isteni természet megismeréséhez, ha elvetjük
az öröm öncélúságát. Egy szépen "megcsinált" n?, egy játszó kutya, egy kin?tt növény, de még egy
szépen megcsinált tárgy vagy egy jó étel is eszköz lehet, ha megfelel? módon szemléljük ?ket.

Számomra pl. a homoszex és a pedofília nem els?sorban erkölcsi rossz, hanem esztétikai rossz.
Mindkett? a természetes szépség és jóság korcs megcsúfolása. 

szép tárgy: egy Ikea-szarvas - az istentelen skandinávok akaratlanul létrehoztak valami szépet 
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Istennel beszélgetni

by maxval bircaman - szombat, október 15, 2022

https://bircahang.org/istennel-beszelgetni/

Istennel beszélgetni nehéz m?faj. Ugyanis tudja mit fogunk válaszolni és mit gondolunk.

Ami a legnagyobb probléma: megadjuk az elvárt választ, miközben nem azt gondoljuk, de azt amit
gondolunk, úgy érezzük, nem mondhatjuk, mert azt helytelennek hisszük.

S ennek fordítottja: megvalljuk olyan hibánkat, melyet valójában nem hiszünk hibának, de úgy érezzük,
most az önostorozás a szükséges magatartás.

Nagy m?vészet megtanulni mindezt elkerülni, s tényleg nem hazudni, egyik irányban se.
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Itt pikniknek kellene lennie

by maxval bircaman - szombat, május 28, 2022

https://bircahang.org/itt-pikniknek-kellene-lennie/

A kedvenc Michael Douglas filmem természetesen a Lezuhanás (hivatalos magyar fordítás: Összeomlás,
az eredeti jobb).

Nyilván a film legtöbbet idézett jelenete a gyorséttermi jelenet, mert ez az egyik legviccesebb és
legkönnyebben megérthet? is.

Valójában van a filmnek egy teljesen nem-amerikai, egyenesen kelet-európaian anti-liberális jelenete: a 
golfklubos rész.

https://www.youtube.com/watch?v=b2PjFWtzi3M 

Részletesen nem mondanám el, de a lényeg: a f?h?s bemegy egy golfklub területére, természetesen
bármilyen jogosultság nélkül, majd megzavarja két golfozó játékát, amib?l konfliktus alakul ki. Az egyik
golfozó természetesen a magántulajdon szentségére hivatkozik "azért fizetem a tagdíjat, hogy
golfozhassak, ez az én golfpályám!". Mire a f?h?s azt mondja "itt gyerekeknek kellene játszaniuk,
családoknak kellene piknikelniük" - azaz valamiféle jogrenden felüli erkölcsre utal.

Persze a film keretezése azt is hozzáteszi: így csak egy ?rült viselkedik, hiszen a f?h?s végülis egy
sokféle okból bekattant ember.

Viszont mindez Kelet-Európában teljesen természetes, s?t az volt nyugaton is kb. 100 éve még: a jogrend
nem minden, s különösen a magántulajdon nem szent.
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A mostani oroszellenes szankciókat az átlag orosz mélyen elítéli. Egyetlen egy elem van, aminek mégis 
tapsol: amikor azt hallja, hogy XY orosz milliomos vagyontárgyát zárolták nyugaton. Erre az átlagorosz
pezsg?t bont, s nem irigységb?l, hanem "a tolvajok ellopták a tolvaj zsákmányát" alapon. Majd ad még
egy piros pontot Putyinnak: nagyszer? elnökünk van, még a tolvaj milliomosainkat is képes volt
megszorítani picit! Aztán az orosz kisember sóhajt "sajnos vissza fognak kapni mindent legkés?bb pár
hónap múlva".
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J. K. Rowling

by maxval bircaman - csütörtök, január 13, 2022

https://bircahang.org/j-k-rowling/

J. K. Rowling m?bbotránya ügyében már elmondtam korábban, én alapvet?en örülök az egésznek: mert
amikor a hülyék egyik csoportja verekszik a hülyék másik csoportjával, annak a normálisok csak 
tapsolni tudnak.

Eleve szerintem J. K. Rowling káros szerz?, plusz abszolút tehetségtelen: m?vei semmilyen m?vészeti
értéket nem képviselnek. Kb. az a kategória, mint nagy XX. századi bulvárel?dje, Antoine de Saint-
Exupéry, aki baromi népszer? máig, pedig nulla körüli a teljesítménye. (A magyar Nagy Könyv
közönségszavazáson Antoine de Saint-Exupéry f?m?ve a minden id?k 7. legjobb könyve helyezést érte el,
J. K. Rowling f?m?ve pedig a 9. helyet!) Hozzá kell tenni: Antoine de Saint-Exupéry még így is sokkal
jobb író, mint J. K. Rowling: ? egy kb. közepes író, míg Rowling meg egy szar író.

Ami az ügyben viszont érdekes, ma már a nyugati liberális közvélemény kevésbé szabadabb, mint a
Kádár-ideji hivatalos cenzúra. Kádár elvtárs f?cenzora, Aczél György jóval engedékenyebb volt, mint a
mai nyugati megmondóemberek. Pl. csak a nyíltan rendszerkritikus m?veket tiltotta, az enyhe
rendszerkritikát simán engedte. Ma ez nyugaton elképzelhetetlen: kb. az megy ott, ami a Jehova Tanúitól
látható, azaz aki 99,9 %-ban az ? szövegüket nyomatja, de 0,1 %-ban mást mond, azt kiközösítik fél
másodperc alatt és örökre.

A legújabb röhej: az antiszemitizmus vád. Ez bizony már paranoia. Persze minden népszer? angolszász
szerz? meg szokta kapni ezt. Még a progresszívizmus h?sei is sok esetben. 

Már talán mondtam, bizonyos szempontból sci-fi rajongó vagyok. Pl. a Star Trek összes filmjét és
sorozatát láttam, van amit többször is, egyedül a rajzfilmeket hagytam ki (5 éves koromban abbahagytam
a rajzfilm-nézést örökre). Nos, Gene Roddenberry - aki ellentétbe Rowlinggal valóban egy zseniális író -
a 60-as évek Amerikájában kifejezetten progresszív ikon volt, ? mutatott be el?ször pl. csókot fehér és
néger között, ami akkor még tabutémának min?sült.

Ezt Gene halála (1991) után is folytatták a sorozat készít?i. A most men? Star Trek sorozat (Discovery)
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pl. immár hemzseg a homokos szerepl?kt?l. 

Tudni kell, hogy a Star Trek egyes sorozatainak elkészítése nem azonos a sorozatok bels? id?beliségével,
íme a sorozatok bels? id?belisége:

2000-es évek (Star Trek Enterprise): XXII. század második fele,
2010-es és 2020-as évek (Star Trek Discovery): XXIII. század második fele (a sztori kezdete ez), 
a 60-as években készült eredeti sorozat (simán Star Trek): XXIII. század második fele, közvetlenül
a Discovery után,
80-as és 90-es évek (Star Trek TNG): XXIV. század második fele,
90-es évek (Star Trek DS9): XXIV. század második fele, közvetlenül a TNG után,
2020-as évek (Star Trek Picard): XXIV. század második fele, közvetlenül a TNG után,
90-es évek (Star Trek Voyager): XXIV. század második fele, közvetlenül a DS9 után.

Messze a legrosszabb mint film a Picard, de minden új sorozatra jellemz? az er?ltetett progresszívista
üzenet.

Én még ezeket is képes voltam végignézni.

Szóval egy id?ben a Star Trek is meg lett vádolva antiszemizmussal. A DS9 sorozat egyik f?szerepl?
idegen faja ugyanis a ferengik, akik alacsony, mglehet?sen csúnya lények, nagy orruk és fülük van,
hobbijuk a kereskedés és általában a pénzkeresés, s rendkívül kapzsik. Plusz probléma lett ebb?l, amikor
kiderült, valami véletlen folytán a sorozatban szerepl? minden ferengit zsidó színész alakítja! Persze
végül ez lett a ment?öv is: az illet? színészek egybehangzóan nyiltakoztak, ?k nem éreztek
antiszemitizmust.

a filmbéli f? ferengi és az ?t alakító színész civilben 

Roddenberry azóta meghalt, s azóta se kötött senki se belé. Így ma makulátlan a neve a progresszív
körökben. A legújabb részekben is ki van írva nagy bet?kkel a neve, közben pedig megy a 60-as évekbeli
eredeti sorozat f? zenéje.
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https://www.youtube.com/watch?v=SDyM2eCt1y4 
tisztelgés Gene Roddenberry el?tt minden sorozat f?címben: itt 01:12-t?l 
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Jelen alkotmányozás

by maxval bircaman - vasárnap, január 30, 2022

https://bircahang.org/jelen-alkotmanyozas/

Azért az meglep? fejlemény, hogy Majtényi László a józanság hangja.

Márpedig a Jelen hetilap alkotmányozási vitájában ez zajlott.

https://www.youtube.com/watch?v=FK2ymew5Axw 

Persze nem volt nehéz: az ellentétes álláspont annyira abszurd, hogy nem nehéz hozzá képes józannak
lenni.

Majtényi szinte fideszes: lényegében azt mondja, a ballibek nyerjenek, kormányozzanak jól, majd egy új
választáson szerezzenek kétharmadot, aztán meg alkotmányozzanak.

Az ellentétes álláspont meg össze-vissza halandzsázás: népi alkotmányozástól nemlétez? alkotmányig.
Legalább nem volt meghívva Róna Péter, jelenleg ? viszi a csúcsot az alkotmányozási halandzsában.
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Jelképdilemma

by maxval bircaman - szerda, június 15, 2022

https://bircahang.org/jelkepdilemma/

Az igazi haladár most hogy Homokbüszkeség Hónap van, nem tud dönteni, ukrán vagy homokzászlót
lengessen, mit t?zzön magára. Mert ha az ukránt választja, akkor áttételesen homofób. Ha meg a
szivárványost, akkor meg áttátelesen oroszpárti. Mindkét esetben fasiszta. Nehéz ügy.

Egyszerre se lehet a kett?t, mert akkor az relativizálja mindkett?t. Gúnyt ?z a szent jelképekb?l. Megint
fasiszta.

Még jó, hogy a BLM kezdett lecsengeni, mert akkor három jelkép harca zajlana.

a dilemma vicces megfogalmazása mémben 
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Jelképes épület

by maxval bircaman - hétf?, február 21, 2022

https://bircahang.org/jelkepes-epulet/

Havanna az amerikai id?kben Kuba kirakata volt, ahogy Kuba meg Észak-Amerika kirakata. Egy rakás
dolog el?bb volt Kubában, mint az USA-ban, az amerikaiak sokszor Kubát egyfajta tesztlaboratóriumnak
használták. Pl. Kubában el?bb volt színes tv-sugárzás, mint az USA-ban.

Amiben szintén megel?zte Kuba az USA-t az a többszintes lakások. 

Havanna nagyjából 3 nagy részre osztható: 

a Havannai-öbölt?l keletre fekv? rész a keleti rész,
az Almendaras folyótól nyugatra fekv? rész a nyugati rész,
a kett? közti rész pedig a középs? rész.

Az Almendares folyó Atlanti-óceéni torkolata nyugati részén egy kis félsziget van, ennek a félszigetnek a
óceáni partján épült fel 1955-ban a 11-emeletes Hotel Rosita luxusszálló, mellette pedig 1957-ben az
Edificio Riomar, szintén 11-emeletes, összesen 201 lakással: a lakások egy része kétemeletes.

1960-ban államosították az épületeket, s átnevezték ?ket, nevük Sierra Maestra lett, ezen belül A és B
épület. (A Sierra Maestra egy hegység Kelet-Kubában.) Azok a lakások, melyeknek tulajdonosai nem
mentek el Kubából, nem lettek egyébként államosítva! De mivel ezek luxuslakások voltak, azaz a tulajok
jellemz?en a fels? osztályból és a fels? középosztályból származtak, tehát elmenekültek az USA-ba, így a
lakások 95 %-a állami lett végül.

Végülis így lett kb. 500 szabad lakás, kiváló állapotban, berendezve, fantasztikus helyen: az épületek
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küls? fala 25-30 méterre volt a tengert?l, lertesített környezettel, több gyönyör? medvencével, s közvetlen
strandkapcsolattal. 

A legkisebb lakások egyszobások voltak, ezek volt - viszonylag - olcsóbb szállodai szobák voltak, de
ezek is kis erkéllyel az óceán felé. A legnagyobb lakások pedig 400 m2 feletti panorámás, teraszos,
kétszintes lakosztályok.

1960-ben meg is lett a 2 épület új szerepe: a megindult szocialista együttm?ködés során Havannába
kiküldött szovjet, keletnémet, lengyel, csehszlovák, magyar, bolgár szakért?k és diplomaták egy része itt
kapott bérlakást.

Bár mi nem ott éltünk, jól ismertem a 2 épületet, a havannai magyarok kb. negyede itt élt ugyanis. De aki
nem élt ott, az is látogatta a medencék miatt. 

Az én els? személyes élményem 1980 nyara. Bár ekkor már láthatóak voltak a kopás határozott nyomai,
még elég magas volt a színvonal, még jobb volt pl. a nagy medence, mint egy akkori budapest strand
medencéje.

A múzsám pedig - bár az ? családja se ott élt - rendelkezik 1975-1978 közti élményekkel is, az apja akkor
is Havannában dolgozott. Akkor pl. még kávézó, cukrászda, szendvicsbár is m?ködött az épületekben.

Valójában folyamatos romlás zajlott. A 80-as évek közepére a medencék már er?s rozsdásodást mutattak,
immár az ember nem szívesen fürdött ott.

Személyes emlékem: 1985 szeptemberének végén a medence melletti füves területre ültünk le kés?bbi
múzsámmal, ez volt a legels? alkalom, hogy valahová együtt mentünk, bár még teljesen haveri alapon
akkor. Ekkor már eszünkbe se jutott volna használni a medencét, az átlagember ilyenkor csak a tengerbe
ment be.

Szocialista kiküldöttek 1990-ig voltak Havannában. Amíg voltak, még volt valamilyen fenntartás, de ez
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már csak magukra az épületekre vonatkozott (legyen áram, víz), a küls? részek lassan elvadultak, kezdtek
építési területre válni.

1990-t?l viszont elindult a teljes káosz, a tulajdonos (kubai állami ingtlankezel?) immár semmit se
csinált: lassan elkezdtek részek leomlani az épületekr?l, a liftek m?ködése megsz?nt. A B épület be is lett
zárva, életveszályessé nyilvánítás után. Az A épület (a volt Riomar) máig nyitva, s a 201 lakásból 12
máig lakott: ezek mind kubaiak, ki nem vándorolt tulajok és azok utódai, akik küzdenek az elemekkel,
reménykedve, hogy nem esik rájuk a plafon.

https://www.youtube.com/watch?v=4IAKfFL7Zms 
egy amerikai kubainak sikerült beszabadulnia 
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Jufka

by maxval bircaman - péntek, december 23, 2022

https://bircahang.org/jufka/

Az egyik sajátos bolgár étel a jufka. Ma már Bulgáriában se túl népszer?, amolyan félig elfeledett
termék. Meg amolyan "primitív, falusi, olcsó kaja" híre van.

A bolgár konyha természetesen keverék, alapja az ?si balkáni szokások és a közel-keleti behatások
összevegyülése. A szláv hatás minimális, ezért - a közeli nyelvek ellenére - egészen más pl. az orosz és a
bolgár konyha, de pl. a bolgár és a lengyel is.

A jufka alapja: kovásztalan tészta. A tésztát vékonyan kif?zik kemény darabokra. Ha a cél a kenyérként
fogyasztás, akkor nagyobbak a darabok, kicsit vastagabbak - ez a "lavas" kenyér, a magyarok az erdélyi
örményekt?l szokták ismerni, az örmény konyhában ez alapvet? élelmiszer.

A lavas hasonlít a Magyarországon sokkal jobban ismert zsidó kenyérre, a maceszre (neve héberül
egyébként macah, de Magyarországon a jiddis névváltozat az ismert, ami macosz vagy macesz). Viszont
a macesz az így keményen fogyasztandó, eleve ropogósabb. Vele ellentétben a lavast evés el?tt meg
szokás vízzel hinteni, majd hagyni pár percig, s így félig nedvesen eszik az örmények.

A jufka tulajdonképpen a lavas nem kenyérként. Azaz elkészítik a terméket, majd az elraktározható,
majd evés el?tt megf?zend? vízben. A f?zési id? 2-3 perc. A végtermék egy magyar lapostésztához
hasonló, de annál jóval vékonyabb étel. Vagy így eszik, vagy tesznek rá reszelt sajtot, reszelt fetát, akár
tejfölt is lehet. Nagyon modern verzióban lehet sonka és kecsup is, de az már nagyon nyugatos dolog,
nem szokás - aki ilyet akar, az spagettit csinál, nem jufkát.

A bolgár név eredetileg török, a török yufka szóból. A Balkánon els?sorban Bulgáriában és Észak-
Macedóniában ismert, emellett Törökországban, Iránban, s a türk nyelv? ázsiai országokban. A szerbek és
a görögök is jól ismerik, de náluk ma már szinte kihalt ebben a formában.
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boltban megvéve, azt már csak f?zni kell - ez egy modern "bio" verzió nem normál b?zából, hanem
alakorból - mivel cukorbeteg vagyok, ezt a verziót szoktam fogyasztani 
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Juszt is

by maxval bircaman - szerda, május 11, 2022

https://bircahang.org/juszt-is/

Juszt László befejezte pályafutását, megcsinálta utolsó m?sorát.

Egyrészt jó hír, mert ezzel csökken a viszket? demagógia az éterben.

Másrészt rossz, mert Juszt azok közé tartozik, akik minden megszólalásukkal akaratlanul az ellenfelet
támogatják.

Én egyébként rendszeresen néztem, számomra szórakoztató a széls?ség ami képvisel. Juszt pedig
ideális ehhez. 

Egyrészt hiányzik bel?le bármilyen újságírói profizmus, ? nem választ akar az interjúalanytól, hanem
meger?sítést, s mérges lesz, ha ezt nem kapja meg. ? közíró, nem újságíró, csak utóbbinak leplezi magát.

Nem is kérdez, hanem provokál. A legjobb, amikor szabályosan belevörösödik abba, hogy az
interjúalanya nem követi az általa meghatározott vonalat. Kedvencem egy 2009-es interjúja TGM-mel,
ahol TGM sorra ellentmond a ballib tabuknak, amit Lacika egyre dühödtebben konstatál.

Lacika mintapéldánya a 90-es évekbeli ballib médiamunkásnak: ? mindent mindenkinél joban tud,
hiszen megtanulta a szent egyetlen ballib igazságot, s aki másban hisz, az vagy hülye vagy gonosz. 

Akkor ez dühít? volt, mert a fajtája uralt mindent. Ma már viszont kifejezetten szórakoztató, hogy a
partvonalra vet?dve görcsösen úgy tesz, mintha még lenne komoly közönsége.
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Jóléti polgári állam

by maxval bircaman - kedd, május 10, 2022

https://bircahang.org/joleti-polgari-allam/

A nyugati jóléti állam ugyanaz, mint a nagy kaszinónyeremény: alapfeltétele, hogy sokan ne nyerjenek.
Hiszen ki is akarna úgy kaszinózni, hogy annyit kap vissza, amennyit befizet? - ennek semmi értelme
nem lenne. 

Pontosan ez a nyugati polgári liberális jóléti állam lényege: sokan fizetnek keveseknek.

Ha az egész világ ma Világállam lenne, s azonos lenne az életszínvonal mindenhol, ez kb. a mostani 
szerb életszínvonalat jelentené, mely a legszegényebb EU-tagállam - Bulgária - szintjének 85 %-a.

Egyszer?en nincs elegend? er?forrás ahhoz a világon, hogy mindenhol nyugati jóléti állam legyen. Ehhez
el?bb fel kellene fedezni egy idegen civiizációt, majd azt leigázni.

Ha pedig maradunk a nemzeti kereteknél, csak egyes kivételesen gazdag természeti kincsekkel
rendelkez?, kis lakosságszámú államokban lehetne jóléti állam. Európában az egyetlen ilyen Norvégia.
Norvégia lakossága 5 millió f?, ez a világ kb. 0,1 %-a, míg a világ földgáz készletének 1 %-a norvég. (A
leggazdagabb arab ország, Katar esetében ez még drasztikusabb: a lakosság a norvég fele, míg a földgáz-
készlet 13 %.)

Hogyan lehet ennek ellenére a nyugat nagy része mégis jóléti polgári állam? A trükk: a világ többi
részét?l való er?forráselvonás képessége, majd ebb?l a bels? szociális problémák megoldása. Ez pedig
tipikus kaszinó módszer.

Ezért is marhaság azt állítani, hogy csak akarat kérdése a jóléti liberális demokrácia. Pedig éppen ez
marhaság a mai f?sodrú politikai üzenet. Lásd, ki kell építeni a megfelel? intézményrendszert, a hatalmi
ágakat el kell választani, politikai váltógazdaság kell, de a gazdaságot alapvet?en a szabadpiacnak kell
irányítania, be kell fektetni az oktatásba és az egészségügybe, s akkor hamarosan minden csodás lesz. A
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magyar ballib elmélet ehhez még hozzáteszi a "korrupció" elleni küzdelmet mint szükséges elemet, ami
szintén abszurd állítás, hiszen a kapitalizmus egyik alapja éppen a korrupció.

A a valóság azt mutatja, soha sehol nem lett senki jóléti állam a fentiek bevezetésével, s?t ahol sikerült
jólétet teremteni, ott éppen a fentiek megszegésével lett az. A legnagyobb európai példa éppen a már
említett Norvégia, ahol a szabadpiac helyett máig az állam irányítja a k?olaj és a földgáz kitermelését. S a
már szintén említett Katar is ezt igazolja még inkább: a teljes kitermelés egy darab állami cég kezében
van, melynek vezetését egy direkt erre létrehozott minisztérium igazgatja, a minisztert pedig
természetesen egyszemélyben az emír nevezi ki. Szóval se váltógazdaság, se hatalmi ágak szétválasztása,
se szabadpiac.

Mindennek ellenére a magyar f?sodor ragaszkodik a valóság által megcáfolt elméletekhez. A kedvencem
a híres Acemo?lu-Robinson szerz?páros f?m?ve: ez kb. szentírásnak számít ezekben a körökben.

A jelenlegi vilárendben egyetlen módon lehet jóléti állammá válni: er?s szuverenista politika, a hazai t?ke
felhízlalása, a szabadpiac szerepének csökkentése, er?s állam. Majd kiharcolni helyet magunknak a
nyertesek klubjában. Pont az ellenkez?je a liberális receptnek.

S persze a végs? kérdés: mire jó ez az egész? Morálisan ugyanis mindez nehezen igazolható.

_______________________________________________
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Jön az ateista kamingaut

by maxval bircaman - kedd, november 08, 2022

https://bircahang.org/jon-az-ateista-kamingaut/

Jó hírek Szent Perintától, úgy t?nik szakít a kereszténységgel hivatalosan is, s nyíltan ateista lesz.

Ez nagyszer?, mert ezzel tisztul a helyzet.

Lássuk a f? mondandókat! Csak 4 pontot választottam ki.

egyes - "az embert az teszi a leginkább boldogtalanná, ha nem lehet önmaga" - tipikus materialista,
humanista erkölcs. Nos, semmi gond ezzel, csak ez mélyen nem keresztény nézet. De még a normális
ateisták is egyetértenek itt a keresztény erkölccsel. Hiszen csak elmebetegek gondolják, hogy az
"önmagának levés" abszolút, korlátlan érték. Még a liberalizmus sem állítja, hogy létezne korlátlan
boldogság joga, ?k is azt mondják, igenis vannak "hibás" egyének, s igenis szükséges a kényszeres
szocializáció.

kettes - "minden olyan kormányzat és minden olyan vallás, ami rákényszeríti az embereket arra, hogy
minden egyes nap önhazugságokban éljenek, társadalomromboló és lélekgyilkos" - szinte ugyanaz, mint
az el?z?. Valójában tehát minden nevelés gyilkolja a lelket, minden törvény is ezt teszi? Megint olyasmi,
amit a vallástalanok zöme se hisz. Ez radikális hedonizmus. Itt a vita csak az, hogy kinek van joga erre a
kényszerítésre, a vallásnak vagy az államnak, de gyakorlatilag mindenki egyetért, hogy önmagában
semmi gond a kényszerítésben.

Dosztojevszkij neves kérdésére "ha nincs Isten, akkor mindent szabad?" ez a válasz. Hiszen ha nincs
küls? er?, mely késztet az erkölcsre, akkor lehet bels? er?: a közösség többségi akarata. Ami azonban
ugyanúgy "lélekgyilkos", hiszen egyeseket arra kényszerít, hogy ne legyenek "önmaguk".
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Azaz az önmagunknak levésnek mindig vannak korlátai, a vita csak az, hogy ezek mik legyenek. De a
perintaista korlátlanság egyszer?en nem létezik, a legszéls?gesebb anarchista eszmék se hisznek ebben, a
hagyományos baloldali anarchizmus a közösségi büntetésben látja a megoldást, míg a jobboldali
anarchizmus meg csak a kérdés nem-állami megoldását utasítja el. Az ?sember idejében a megoldás a
baloldalihoz állt közelebb: az antiszociális egyént egyszer?en el?zték, ami akkor persze gyakorlatilag
halálra ítéléssel volt egyenérték?.

"Minden olyan hatalom, ami a totalitarizmusba hajlik" - nos, ez viszont már ateizmus. Nincs ugyanis
totalitáriusabb hatalom, mint Isten, hiszen ott nincs szavazás, hanem Isten megmondja mi a jó és mi nem
az, s ezzel csak egyetérteni lehet. Azaz lehet nem egyetérteni, csak éppen az nem mentesít a
következmények alól.

"Mintha az élet örökké tartana és lenne holnap. Pedig csak a ma van. Az itt és most." - igen, ez az ateista,
materialista világnézet. Teljesen koherens persze, de vajon hiheti-e ezt egy keresztény? Miféle keresztény
az, aki nem hisz az örökkévalóságban?

A lényeg: jó dolog, hogy mindig kiderülnek a dolgok. A vallásreformerekr?l el?bb-utóbb mindig
kiderül, hogy vallásellenesek.

_______________________________________________
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Jöv?látás

by maxval bircaman - szerda, január 19, 2022

https://bircahang.org/jovolatas/

Pár éve egy cikkemben megemlítettem Gattyánt. Csak példaként. A vicces: az?ta ennek súlya lett. Íme
az említés:

Óvatosnak kell lenni a nem politikai hírekkel is! Mondjuk azt olvasom, hogy Gattyán György be
fogja zárni belvárosi luxusáruházát. Na most, ez a hír így önmagában teljesen alkalmatlan
felhasználásra. Ki ez a Gattyán, liberális-e vagy fideszes? – ez az els? kérdés. 

Ha fideszes, akkor azt írom: íme még egy fideszes álüzletember, aki nem ért semmihez, s csak az
Orbán-korrupció miatt dúsgazdag, Nem felejtem elmondani azt sem, hogy Gattyán kezd?t?kéje a
pornó iparágból származik, azaz a n?k megalázásából.

Igenám, de ha Gattyánról kiderül, hogy liberális, akkor mindez stornó. Ez esetben azt írom: a saját
erejéb?l, kemény munkával gazdaggá lett nemzetközi hír?, elismert üzletember kénytelen
menekülni Orbán diktatúrája el?l, ezért zárja be az üzletét. A pornóról ez esetben hallgatok, s ha
mégis el?jön a téma, azt írom: ez nem sért törvényt, egyetlen n? sem kényszerb?l pornózik.

Egyébként ami a Gattyán-üzletágat illeti, sose értettem hogyan lehetett ez sikeres. Alapvet?en a Gattyán-
alkalmazottak (mármint csak a n?k, akik mutogatják magukat) olyanok, akik pornózni nem akarnak, de a
modell szakma meg nem elégíti ki ?ket anyagilag. (Miel?tt valaki beleszólna: igen, van kemény pornó is
Gattyánéknál, de nem az a f? m?fajuk.)

Szerintem nagyon kétségbeesettnek kell lenni ahhoz, hogy valaki pénzt fizessen azért, hogy
megnézhesse egy láthatóan er?sen unatkozó fiatal n? vetk?zését, amint ezt úgy hajtja végre, mintha napi
8 órás munkaid?ben ülne egy hipermarket pénztárában. Lehet, hogy bennem van a hiba, de az ilyesmi
engem nemhogy nem serkent szexuálisan, hanem fordítva hat: lebeszél a témáról.

Gattyán végülis nem a n?ket zsákmányolja ki f?leg, hanem az emberi hülyeség vámszed?je.

                            747 / 1.347



BircaHang - 01-01-2023
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

Bár pornóval sosem foglalkoztam, a szoft erotikus üzletággal volt kapcsolatom egy id?ben. Akkor és ott
döbbentem rá az üzletág bels? ellentmondására, hogy kétféle modell van:

a profi modell, aki pénzért csinálja, ez viszont az egész fényképezkedést rutinná teszi, s a
végeredmény el?bb-utóbb egy unatkozó n?, bármilyen profi is az egész fényképezés, akin látszik
a munkaundor: a fotómodellség ugyanúgy unalmas munkává változik id?vel, mint minden más
munka,
az amat?r modell, aki kedvtelésb?l vagy barátja-férje kedvéért modellkedik - ? természetes
látvány, nem unalmas, de viszont ezt ingyen csinálja, azaz nem alkalmas üzleti modellként.

Manapság a neten persze van a kett? keveréke is: amat?rök, akik pénzt is kérnek. Ez azonban mindig csak
zsebpénz, akkor is, ha az emberek mást hisznek.

az egyik legviccesebb, ma már nem létez? pornó-paródia honlap: a Live Nude Cats 

_______________________________________________
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Kamukremlinológusok

by maxval bircaman - hétf?, március 07, 2022

https://bircahang.org/kamukremlinologusok/

?egint megjelentek a "szakért?k". 

S mondják, függetlenül a valóságtól. 

A három f? csapás jelenleg:

Oroszország gazdasága összeomlik a háború és a szankciók miatt,
fellázadnak az orosz oligarchák, mert elvesztik jachtjaikat,
forradalom tör ki Oroszországban az éhezés miatt.

El?ször is Oroszország gazdasága er?s, gazdaságilag nem lehet megdönteni. Problémákat okozni persze
lehet, de ezek nem olyan szint?ek, melyek politikai problémát is tudnának okozni.

A szankciók pedig kijátszhatók, ugyanis nincsenek szankciók se Belarusz, se Örményország, se
Kazahsztán, se Kirgizsztán ellen, ezek az országok pedig Oroszországgal együtt közös piacot alkotnak.
Ha egy nyugati cég meg akarja tartani az orosz piacot, elegend? ezentúl Kazahsztánnal kereskednie, aztán
"kazah" cégen keresztül mehet tovább az oroszországi szállítás. Nyilván ez bonyolultabb, meg kicsit
drágító hatású is, de ez egy hatalmas kiskapu, melyet csak az nem használ ki, aki ezt nem akarja.

Kubában ezt már megértem. A szigorú amerikai embergó ellenére minden amerikai termék kapható
volt. Hogyan? Hát úgy, hogy az amerikai cégek Panamába szállítottak, a panamai vámmentes övezetbe,
arról meg már nem ?k tehettek, hogy aztán "panamai" cégek vidáman kereskednek Kubával. Nyilván ez
drágított az árakon, meg pl. a garanciás ügyintézés körülményes lett, de semmiképpen se lehetetlenítette
el a kereskedelmet.
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Ami az "oligarchákat" illeti, ilyenek eleve nincsenek Oroszországbam 15 éve. A putyini reform egyik
fontos pontja éppen az oligarchák likvidálása volt. Milliárdosok persze vannak most is, dehát nekik kb.
szúnyogcsípés lenne egy-egy nyugati vagyontárgy elkobzása. Plusz az orosz kisember még örülne is
ennek - az orosz milliárdosok nagyon nem népszer?ek Oroszországban -, ez csak plusz népszer?séget
hozna Putyinnak, hogy íme, ezt is elérte.

Forradalom éhezés miatt? Abszurdum. Sokkal rosszabb életviszonyok között se lett az átlag orosz az
országra támadó idegen er?k szimpatizánsa. A hazaárulás nem orosz szokás. Plusz persze az is tényez?,
hogy annyit nem tud esni az orosz életszínvonal, hogy az a 90-es évek liberális orosz kormányzatának
szintjéhez közelítsen.

Egy másik cikkemben már írtam erre egy jó példát. A XIX. sz. els? felében franciamánia volt
Oroszországban, minden legalább középosztálybeli ember Franciaországba akart utazni, mindenki
megtanult ebb?l a rétegb?l franciául, s?t az elit egyes része egymás közt franciául beszélt. Nyilván akkor
a francia nyelvnek a nemzetközi súlya is nagyobb volt, mint ma: akkor még nem az angol volt a
diplomácia és a nemzetközi kommunikáció nyelve, hanem egyértelm?en a francia. Szóval az akkori
Oroszországban az elit egyértelm?en el volt franciásodva, de még a kisember is valamennyire beszélt
franciául, ez része volt a m?veltségnek. 

Napoleon tehát joggal számíthatott rá, az orosz társadalom felszabadítóként fog rá nézni. Aztán amikor
megtámadta 1812-ben Oroszországot, nagyon meglep?dött. Az orosz elit ugyanis elindult harcolni ellene,
esetenként továbbra is franciául társalogva.

A nyugat már akkor se értette az anyag és a szellem különböz?ségét, s leginkább az eszköz és az eszme
eltérését. Ma is sokszor elhangzik komoly érvként, hogy pl. a szaúdi fiatalok imádnak csetelni mobilon,
szóval el?bb-utóbb ezek a nyugati technikák megfert?zik ?ket, s egy nemzedék múlva polgári demokrácia
lesz ott. Pedig ahogy egy hív? muszlim képes nyugati technikát használni nyugati eszmék befogadása
nélkül, úgy képes ugyanerre egy orosz is.

Szerényen hozzá teszem: ezt a cikket ebédid?ben írtam, s közben McDonald`s menüt fogyasztottam -
bevallom, én szeretem az amerikai gyorsételeket, s?t kedvelem mind a Coca-Cola, mind a Pepsi
szénsavas üdít?it (persze, betegségem miatt, csak a cukormenteseket fogyasztom). Viszont még eddig
sose vettem észre magamon, hogy ezen ételek és italok fogyasztása növelte volna bennem az amerikai
politikai eszme iránti érzelmeimet pozitív irányban. S?t, kifejezetten egy élmény ülni egy McDonald`s-
ban és közben pl. fejhallgatón hallgatni valami abszolút amerikaelleneset.
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A végére egy kis csemege. Az ATV m?sort készített a témáról. Emili beszélget?partnerei egymással
verekedve bizonygatják ki utálja a legjobban az oroszokat. Majdnem ki is kapcsoltam az adást, de hibát
követtem volna el, ugyanis 12:30-tól kezd?dik a m?sor gyöngyszeme: Emili kapcsolja él?ben Turóczi
Gábor Moszkvában él? magyar vállalkozót (aki egyébként blogger is, lásd). Azt beüt a krach: Gábor nem
er?síti meg a kívánt narratívát, s?t ellentmond neki. Emili próbálja többször is jó útra téríteni Gábor, de ?
kitart. Ha nem tudnám, hogy Emili családos n? gyerekkel, már azt hinném, elhagyta a szerelme, ezért
ilyen letört. Aztán Gábor interjúja után megállapításra kerül a stúdióban: Gábor hazudott. Na, ez igazi
csúcshumor!

https://www.youtube.com/watch?v=iRiyIAsW2Qg&t=12m33s 

_______________________________________________
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Kapcsolatom az Angliai Köztársaság elnöki családjával

by maxval bircaman - szombat, szeptember 17, 2022

https://bircahang.org/kapcsolatom-az-angliai-koztarsasag-elnoki-csaladjaval/

Furcsa véletlen folytán többször is kapcsolatba kerültem velük. Persze er?sen közvetett módon.

Gyerekkoromban Budapesten volt a szobám falán egy ezüstszín? dísztányér koronával és a 25-ös
számmal. 1978-as gyártmány, a trónralépés/koronázás 25. évfordulójára volt kiadva, rajta is volt a tányér
hátulsó részén, hogy "silver jubelee". Emiatt sokáig azt hittem, hogy II. Elisabeth 1953-ban lett államf?,
pedig valójában 1952-ben, csak az angol alkotmány szerint a koronozás nem jelenti a cím megkapását,
hanem utólagos esemény, de ezt akkor még nem tudtam.

A tányért apám kapta üzleti ajándékként. Apám a rendszerváltozás el?tt mindvégig külkeres volt,
különböz? beosztásokban, egészen 1962-t?l, amikor az els? munkahelye lett. S amikor az átlagember
3-évente utazhatott nyugatra, ? évente átlag 10-szer utazott. Bár els?sorban Latin-Amerika volt a f?
területe, utazott máshová is, 1978 ?szén történetesen Angliában volt pár napot. S az angol partner ezt
ajándékozta neki.

nem pont ez, de hasonlított - az eredeti a budapesti lakásomban van 

A kommunista rendszerben az üzleti ajándékozás kényes téma volt. A kelet-európai üzleti utazók ugyanis
jellemz?en koldusoknak t?ntek a nyugati szinthez képest, így nagyon nézték ki mit fogad el. A naptár,
notesz, toll, helyi szuvenír, üveg ital volt az elfogadott szint, a nagy ajándékot vagy vissza kellett utasítani
vagy utólag bejelenteni és átadni a Belügynek. 

Ugyanis a nagy ajándékot a rendszer a "nyugati beszervezés" kísérleteként értékelte, s ilyenkor a
szerveknek dönteniük kellett: nem lehet-e az esetet kihasználni "visszaszervezésre", azaz kett?s ügynök
létrehozására. 
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Az egész szovjet-amerikai - s ezek kapcsolt részei közti - kémkedés ezen alapult: minden tele volt kett?s
ügynökökkel. Tulajdonképpen ez volt minden kémjelölt számára az igazi veszély: ha mondjuk egy
magyar - esetleg bels? meggy?z?désb?l - beállt nyugati kémnek, err?l szinte biztosan tudomást szereztek
a szovjet szervek, a nyugatra beépült embereiken keresztül. S a nem-leleplezés semmit se jelentett, sok
esetben direkt felhasználták az ellenséges kémet - annak tudtán kívül - dezinformációk átadására. Ha meg
úgy adódott, mert éppen ez hozta a nagyobb taktikai hasznot, a kémet lebuktatták.

Amikor pl. a CIA segítségével kiépült pár alagút Berlin két része között, a 60-as évek elején, a szovjet
KGB err?l azonnal értesült - az egyik magasrangú CIA-vezet? Nyugat-Berlinben a KGB-nek dolgozott -,
de hagyták m?ködni az alagutakat hónapokig. Aztán így sikerült több KGB-ügynököt nyugatra küldeni
"politikai menekült" álcával. S persze ugyanez fordítva is m?ködött.

Én magam is ismertem egy bukott kémet. Apám munkatársa, egy id?ben jó haverja volt az illet?.
Egyszer, kb. 10-éves gyerekként, én is jártam nála vendégségben, jól emlékszem, nagyon kedves kutyája
volt, akkori fejjel ez maradt meg bennem. Neve Halmi Zoltán, a magyar Wikipédiában van is róla cikk.

Szóval a Kádár-korban minden állami szervnél és cégnél volt "belügyes" felel?s, aki csak a belügyi
ügyeket intézte, azaz pl. a titkos dossziékat rendezte az összes alkalmazottról. Apám a rendszerváltozás
után ki is kérte saját volt dossziéját, ez jelenleg az én birtokomban van. 160 oldal szöveg, rendkívül
kalandos olvasmány. Hihetetlen, de apró jelentéktelen részletek is vannak benne.

Igazán elérzényekültem azon a jelentésen, hogy "az utóbbi hónapokban rendszeresen késik reggelente,
megróvást kapott". Ugyanis ez 1967 els? fele, s a késés okát ismerem: az anyám velem volt terhes, s
gyakran rosszul lett a buszon, amiatt mind a ketten leszálltak, s persze aztán elkéstek a munkából
(ugyanannál a cégnél dolgoztak, s?t ott ismerkedtek össze).

Az, hogy ki volt egy adott szervnél a "belügyes" hivatalosan sose lehetett tudni. De általában err?l er?s
pletykák keringtek az adott szerven/cégen belül. Pl. a 80-as évek közepén a Külker Minisztériumban
mindenki "tudta", hogy a belügyes neve Martonyi János, a kés?bbi külügyminiszter. Amikor
kinevezték1998-ban, apám rögtön mondta "? volt nálunk a belügyes".

De visszatérve, legközelebb 1981-ben kerültem kapcsolatba az angol cirkuszi f?bohócokkal. Teljesen
véletlenül épp akkor voltunk Londonban - hazafelé Havannából -, amikor Charles els? esküv?je volt.
Röhejes volt, hogy a személyi kultusz 10-szer akkora volt, mint az akkori Szovjetunióban, nem lehetett
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olyan irányba nézni, hogy az ember ne Charlest és Dianát lássa. Különösen mulatságos volt, hogy egyes
ábrázolások olyan primitív szint?ek voltak, hogy az egyébként se túl szép Diana egyenesen mesebeli
szörnyetegnek t?nt rajtuk.

Aztán éppen beköltöztünk új házunkba 1997-ben, ugyanazon a héten halt meg az angol cirkuszi
m?vészek primadonnája, Diana. Munkabalesetben: éppen celebkedett, s ebbe halt bele. Szerencsétlen
ostoba libuska volt. Persze híveihez képest akadémikusi magasságokban állt, ez alá kell húzni. 

Most is megjelent persze ez az agyatlan rajongói sereglet. Lassan már-már a XX. század kimagasló
személyiségévé hazudják II. Elisabeth-et, pedig csak egy csendes néni volt, aki szerette a kutyákat, a
virágokat, meg az autószerelést, s éldegélt hosszú éveket egy luxus öregotthonban.

Olyan ez, mint amikor a ballib mitológiában mára már rendszerváltó galaktikus f?h?ssé n?tte ki magát
Szent Árpi Bácsi, az Egyetlen És Megismételhetetlen Örökös Köztársasági Elnök, miközben a valóságban
egy ötödrangú mellékszerepl? volt. De ismerjük el, Göncz legalább tényleg csinált valamit (ha többnyire
hülyeséget is), míg Elisabeth semmit.

Egyébként személyesen semmi bajom ezzel a Charlesszal, s?t egyenesen szimpatikus fejnek t?nik az
egész bohócseregletben. Ahogy a második felesége is mindenképpen szimpatikusabb - bár ? se szép -,
mint az els?.

Amikor bohóckodás van, akkor ugyanis arról lehet felismerni a normális embert, hogy láthatóan
kevesebbet bohóckodik.

_______________________________________________
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Kapitalizmus van-e Kínában?

by maxval bircaman - szombat, április 23, 2022

https://bircahang.org/kapitalizmus-van-e-kinaban/

Természetesen minden hasonló kérdésre a válasz definíciófügg?. Olyan kérdés-e mint a "Kádár alatt
kommunizmus volt-e?", a válasz csakis attól függ mit értünk kommunizmus alatt.

A széles meghatározás szerint az a társadalom kapitalista, ahol a gazdaság alapja a termel?eszközök
szabad magántulajdona és a szabad vállalkozás, valamint ezek következményeként a piac, s nem létezik
jogi egyenl?tlenség az egyes emberek között. A feudális rend pl. azért nem volt kapitalista, mert bár
létezett szabad vállalkozás, de a termel?eszközök felett nem volt szabad magántulajdon, komoly
rendelkezési korlátok voltak (lásd, a földesúr csak egészben adhatta el tulajdonát, de azt pl. nem adhatta
biztosítékként hitelhez, továbbá nem bocsáthatta el jobbágyait, az azoknak kijelölt telkeket nem
használhatta más célra, ahogy ez ellenkez? oldalról: a jobbágytelek örökölhet? volt ugyan, de eladható
nem, s minden esetben fennmaradt rajta teherként a földesúri jog), további a társadalom rendi volt, s az
egyes rendek nem rendelkeztek azonos jogállással (hiába lett koldusszegény a nemes, akkor is nemes
maradt, s hiába lett dúsgazdag a jobbágy, akkor is jobbágy maradt).

Persze lehet azt mondani - azaz sz?k definíciót adva -, hogy az egyetlen kapitalista csak a nyugati
szabadversenyes modell, csak éppen ez a definíció totális sz?kítése. Ez esetben Kína valóban nem
kapitalista, de akkor Skandinávia se az, s?t Nyugat-Európa jelent?s része is nem-kapitalista lesz, ami
eléggé abszurd következmény. S?t, ha egyedül a klasszikus liberalizmus kapitalizmus-képét tekintjük
kapitalizmusnak, akkor onnan nézve minden a keynesiánus iskola, pl. az amerikai New Deal is egy
antikapitalista rendszer, ami még viccesebb.

A témáról egyébként elég jó anyagai vannak Pogátsa Zoltán alias Pogi zöld-marxista közgazdásznak, aki
sok dologban persze borzasztóan téved, de az ilyen népszer?-tudományos jelleg? írásai, el?adásai
rendkívül hasznosak - lásd itt YT-csatornáját. 

Szóval érdemesebb az általánosan elfogadott álláspontot tartani, hogy ahola termel?eszközök szabad
magántulajdona és a szabad vállalkozás, s nem létezik jogi egyenl?tlenség az egyes emberek között jelen
van, az kapitalizmus, minden mástól eltekintve.
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Nagyjából a következ? kapitalizmusmodellek vannak, röviden ismertetve az 5 f? verzió (Pogátsa többet
sorol fel, de én egyszer?sítettem):

angolszász modell - ez áll legközelebb a klasszikus liberális ideálhoz: az állam szerepe kicsi a
gazdaságban, a piac hatalma meghatározó - nyilván ez els?sorban Anglia és az USA,
skandináv modell - ahol az állam kiterjedt jóléti intézkedéseket kényszerít a t?kére, ezzel
korlátozva a piac szerepét, továbbá az állam koordinál az egyes gazdasági szerepl?k között -
ahogy neve is mutatja, ez els?sorban Skandinávia,
korporatív modell - az angolszász és skandináv modell közti, ahol az er?s szakszervezetek és a
t?ke közösen lép fel, kompromisszumokat kidolgozva - ez Nyugat-Európa fennmaradó része,
államkapitalista modell - ahol az állam irányítja a gazdaságot, a hozzá közeli t?kével együttesen,
a két rész összefonódik, ez eredetileg a japán modell, de aztán ez lett Szingapúrban, Tajvanon,
Koreában, immár Kínában is,
külföldfügg? modell - ahol a gazdaság alárendelt a külföldi t?kének, az állam gyenge, ki van
szolgáltatva a külföldnek - sajnos mi itt vagyunk, de nem csak mi, hanem kevés kivéllel ez a
domináns modell az egész világon.

Ami még fontos: jellemz? hiba a kapitalizmus és a liberális demokrácia összekeverése, miközben a kett?
között a kapcsolat csak az, hogy míg a liberális demokráciának szükséges eleme a kapitalizmus, addig a
kapitalizmusnak nem szükségszer? eleme a liberális demokrácia.

S természetesen mindegyik modell lehetséges liberális demokratikus és más keretben is.

S persze semmi akadálya, hogy egy ország az egyik modellr?l a másikra váltson. Lefelé esni simán lehet,
pl. Argentína 100 éve egyértelm?en sikeres korporatív modell volt (az egyetlen sikeres Latin-
Amerikában), mára lassan külföldfügg? modellé lett. Én azt hiszem, ez lesz a sorsa a dél-európai
államoknak is, hacsak nem történik jelent?s változás.

A kiemelkedés útja pedig a külföldfügg? modellb?l mindig az államkapitalista modellbe vezetett, minden
eddigi sikeres esetben. Így lett pl. Korea és Szingapúr afrikai életszínvonalú országból Nyugat-Európa
szintjét elér? ország.

Ha egy külföldfügg? állam felveszi az angolszász modellt, azzal csak rontja helyzetét. Ha pedig a
skandináv vagy a korporatív modellt választaná, abból összeomlás lesz, hiszen egyszer?en erre nincs
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pénze - ezért is marhaság pl. Pogátsa skandináv mániája, az Magyarországon egyszer?en
megvalósíthatatlan, csodálkozom, hogy ezt nem látja be.

Aki ez nem látja be, az mindig Skandináviára vagy Dél-Európára szokott hivatkozni, hogy lám ezek
felzárkóztak a XX. sz. során államkapitalizmus nélkül is. Viszont ennek oka a politikai helyzet, a
hidegháború: amíg volt Szovjetúnió, a nyugati világ vezet?i kooptáltak egyes országokat, s nem engedték
ezekben a piaci folyamatok teljes érvényesülését, nehogy ezek az országok elszegényedjenek. Ezzel
kellett demonstrálni a szovjet tömb felé: lám mennyira jól jár, aki hozzánk tartozik.

Azaz végs?soron a következtetés a téma szemszögéb?l: Kína természetesen kapitalista, s Kína és Japán
között a hasonlóság óriási. Az apró lényegtelen eltérés, hogy míg Japánt az ipari-banki elit vezeti, mely
összefonódott az állammal, addig Kínában a pártvezetés jelenti az államot.

_______________________________________________
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Karácsony hisztizés nélkül

by maxval bircaman - szombat, december 24, 2022

https://bircahang.org/karacsony-hisztizes-nelkul/

Nagyjából 35 éves koromig mentem a f?sodorral. Tartottam a modern liberalizmus karácsonyozási
szokásait.

Tulajdonképpen gyerekként nevelték belem. Ateista családban n?ttem, ahol az év f?ünnepe a Karácsony
volt. Tulajdonképpen ez volt körömben az átlagos. Legtöbb haverom, osztálytársam pont ugyanebben a
helyzetben volt. Volt két hív? keresztény haverom, rájuk csodálkodva néztünk, s nem értettük sehogy se,
náluk a Karácsony miért Jézusról szól és nem az ajándékozásr?l. Meg volt egy zsidó haverom, azaz több
zsidó haverom is volt, de az egyik hív? zsidó volt, aki direkt nem karácsonyozott "nem az én ünnepem"
alapom, persze ott is csodálkoztunk.

Nagyjából 30 évesen lettem tudatos keresztény hív?. De még 5 évig vitt a megszokás: szóval a Karácsony
a vendégeskedésr?l, az ajándékozásról szól.

Aztán egy nap az ezredforduló környékén valamelyik hipermarketben sorba állva megvillant a fejemben:
ez az egész egy marhaság. Megosztottam a múzsámmal is, kiderült, hasonló gondolatok foglalkoztatják.
Aztán elkezdtük onnantól szisztematikusan leépíteni a karácsonyozást.

Els? lépésben abbahagytuk az ajándékozást feln?ttek részére. Ezzel párhuzamosan a sorbaállást az
ünnepek el?tt. Aztán a gyerekek ajándékát is elhagytuk. Majd a vendéghívást. Aztán a furcsa fények
ablakra aggatását. 

Vettünk egy m?anyag fát, ezt id?nként felállítjuk. Már nem minden évben, mert a macskák csak
rámásznának.

Tulajdonképpen ma már csak a hagyományos karácsonyi ételeket csináljuk meg. Saját magunknak.
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Megmaradt a tiszta karácsonyi hangulat.

Kifejezetten felemel? érzés nem részt venni a tömeghisztériában.

_______________________________________________
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Katari m?felháborodás

by maxval bircaman - hétf?, november 28, 2022

https://bircahang.org/katari-mufelhaborodas/

A foci vb kapcsán rendszeres érv, hogy ez egy rabszolgaállam.

Maga a vád még igaz is. A Perzsa-öbölmenti 6 gazdag arab állam - közülük 4 szupergazdag: Arab
Emirátusok, Bahrein, Katar, Kuvait, 2 pedig mérsékelten gazdag: Omán, Szaúd-Arábia - mindegyikére
jellemz? ez. 

Egyedül Szaúd-Arábiában nem alkotnak többséget a külföldiek (ott is 40 % az arányuk!), míg Katarban a
lakosság 90 %-a külföldi. Hatalmas eltérés van az állampolgárok és a nem-állampolgárok között, az
óriási szociális támogatások pl. csak az állampolgárokra vonatkoznak. Ahogy a bérek szintjén is óriásiak
az eltérések: az átlagos katari bér nettó 5000 euró/hó, míg az idegen állampolgároknak nettó 1000 euró.
Az állampolgárság viszont gyakorlatilag sose szerezhet? meg. Egyedül az Arab Emirátusok és Bahrein
állampolgárai rendelkeznek reális esélyekkel az állampolgárság megszerzésére - ennek oka a 3 ország
közti történelmi kapcsolat, annak idején, az eredeti tervek szerint az Arab Emirátusok mind a 9 régióbeli
emirátust egyesítette volna, azonban kés?bb csak 7 emirátus (Abu-Dhabi, Adzsman, Dubaj , Fudzsajra,
Rasz al-Hajma, Sardzsa, Umm al-Kajvajn) csatlakozott, 2 nem: Bahrein és Katar. 

Mivel a bahreiniek és az emirárusbeliek is szupergazdagok, nemigen van állampolgárságváltás. A
valóságban tehát hacsak az ember nem barátja az emírnek, sose lesz bel?le állampolgár.

Szóval igaz: van egy elitréteg, az állampolgárok, s van mindenki más, a szolgák. 

Csakhát ez a rendszer honnan is ismert? Hát ez a liberális világrend. Csak ott nem 5-szörös az eltérés,
hanem 20-30-szoros.

Az meg valahogy furcsa, hogy Katart bojkottálni kell, míg a nyugatot meg tapsolni.
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Kedvenc elmebajom

by maxval bircaman - csütörtök, április 07, 2022

https://bircahang.org/kedvenc-elmebajom/

Sose szerettem egyik elmebetegséget se, különösen a szociopata er?szakot.

Aki mondjuk bekattan, fegyvert fog, majd elkezd lövöldözni fegyvertelenekre - ebben nincs semmi
magasztos, de még tiszteletre méltó se. Ez pont ugyanaz, mint sok pénzzel a zsebben arról értekezni, hogy
a pénz nem számít.

Van viszont egyetlen hasonló magatartás, melyet becsülök. Ez a bekkatant ember, aki elbarikádozza
magát, majd várja az ellene kiküldött speciális osztagokat, s aztán t?zharc kezd?dik a felek között.
Rendkívül bátor magatartás.

_______________________________________________
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Kedvencek a YT-on

by maxval bircaman - szerda, január 26, 2022

https://bircahang.org/kedvencek-a-yt-on/

Pár éve az egyik kedvenc infóforrásom a YouTube. Még a prémium verzióra is el?fizettem, mert a
reklámokat csak az asztali számítógépemen tudom blokkolni, a tabletemen és a telefonom nem, viszont a
prémium verzió megszüntet minden reklámot mindenhol. Reklámmal bármit nézni/hallgatni ugyanis
kínszenvedés, néha olyan is volt, hogy 20 perc alatt 3-szor szakadt meg a videó reklámszünettel.

Most készítettem egy listát, mit nézek gyakran. Csak olyat tettem bele, amint tényleg rendszeresen
szoktam nézni, nem csak esetenként. Egy példa erre: a 444 és a 888 csatornáját néha megnézem, de csak
ha valami érdekes van, alapból nem nézem ezeket rendszeresen, így nem is tettem fel a listára.

Ígyekeztem kategóriákba sorolni mindent. Kiválasztottam a 30 legfontosabbat, ezek közül direkt
kétharmad arányban a magyarnyelv?eket.

magyar médiák:

ATV - az ismert ballib tv csatornája, els?sorban a vitam?sorokat nézem, néha a hírm?sorokat is
Heti Tv - budapesti zsidó televízió, vannak jó beszélgetések
Klub Rádió - a Zorbán által "betiltott" rádió, egyes riportm?sorokat nézek/hallgatok
Hír Tv - fideszes tv, a Sajtóklubot és a Háttérkép m?sort szoktam nézni, ritkábban vitam?sorokat
is
Jelen - ballib média, érdekes beszélgetések
Magyar Hang - "kiábrándult-fideszes" - értsd: fanatikus ballib - csatorna
N1 Tv - jobbikos csatorna, csak a vitam?sorok jók
Partizán - az egyetlen ballib média, ahol vannak nem-ballib szerepl?k is, szinte minden adást
érdemes megnézni
TV13 - a XIII. kerület tv-je, annyira ballib, hogy hozzá képest a Klub Rádió fasiszta, viszont
vannak id?nként érdekes beszélgetések

magyar közéleti csatornák, melyek nem tehet?k bele a hagyományos "média" kategóriába:
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Egy Bogár Baplója - Bogár László videóblogja, az általam leginkább tisztelt fideszes
megmondóember mindig érdekes, még akkor is, ha látszólag éppen nem az
Juhi - a fanatikus ballib bukott politikus, Juhász Péter csatornája, hírértéke nulla, de lehet
szórakozni rajta
Második Reformkor - Vona Gábor csatornája, vannak érdekes beszélgetések id?nként
Ökopolisz - zöld csatorna, de vannak érdekes beszélgetések, a régieket is érdemes megnézni, igazi
kincsek is vannak
Puzsér Róbert - egykor érdemes volt mindent megnézni, kb. 2 éve zuhant a színvonal, most már
csak belenézek az új videókba, s csak ha jó, nézem végig
Új Egyenl?ség - ballib csatorna néha baloldali tartalommal, érdekes beszélgetések

magyar egyéb csatorna:

Atomcsill - az ELTE csillagászati és fizikai m?sora
Kálvinista Apologetika - református apologetika
MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont - a neve elmond mindent
Papifrankó - katolikus apologetika
Szoky konyhája - a legjobb magyar f?z?s m?sor, a srác nem trükközik, hanem tényleg mindent
elmond és megmutat

más nyelv? források:

kérdés, melyre egy másik néz?t?l vártam választ, erre még ugyazon a napon maga a szerz? válaszolt (a
kérdésem háttere: a legnehezebb Platón-dialógus - a Parmenidész - kapcsán az el?adása csak a dialógus
els? felét érintette) 

Adam Rosenfeld - amerikai filozófiatörténész, kicsit gimnáziumi tanáros a stílusa, azaz
szájbarágós, de így is nagy szakember, s hihetetlenül aktív, egyszer írtam neki egy kérdést
kommentben, s meg voltam döbbenve, hogy válaszolt nekem, mégpedig pár órán belül
Andrij (Andrej) Baumejszter - ukrán filozófus csatornája (90 %-ban oroszul, 10 %-ban ukránul) -
aki szeretné megtudni, mit gondol egy mérsékelten oroszellenes és er?sen nyugatpárti (bár a
nyugati progresszívizmust elvet?) ukrán keresztény értelmiségi (az illet?, a közhidelemmel
ellentétben, nem zsidó, ?sei a XVIII. században bevándorolt németek, innen a "furcsa" neve),
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annak mindenképpen ajánlom
Closer To Truth - amerikai tudományos-filozófiai m?sor, olyan típusú m?sor, amit
Magyarországon éjfélkor lehet csak sugározni, mert addigra az átlag néz? már alszik
Darío Sztajnszrajber - argentín baloldali-progresszív filozófus csatornája - aki szeretné megérteni,
miért sikeres a baloldal Latin-Amerikában, annak ajánlott
Gregory B. Sadler - amerikai filozófus csatornája, alapvet?en filozófiatörténet, de nem csak az
?????? ???? - orosz filozófus csatornája, fantasztikus el?adó, a legtöbb anyaga a különböz?
moszkvai egyetemeken el?ad?tt filozófiatörténeti el?adásainak a felvétele, pár éve foglalkozik
ortodox apologetikával is
????? ????? - orosz ellenzéki (kommunista) csatorna, nem a parlamentáris kommunista párt,
hanem azzal ellenséges viszonyban áll, attól baloldalibb, gyakorlatilag a volt szovjet hivatalos
vonalat képviselik, annak balosabb verziójában, mondjuk úgy "mérsékelten sztálinista"
?????? ?.?. ?????? - orosz ellenzéki (liberális-konzervatív) filozófus és történész csatornája, kicsit
túl b?beszéd?, id?nként elfelejti miért is jutott oda, ahol éppen van, de így is jó el?adó, jól
reprezentálja a mai Putyin-ellenes nyugatpárti, de a nyugat túlzásait elvet? orosz keresztény
értelmiséget - bár néha nevetségesen túlzó módon szovjetellenes és viszont hasonló módon
monarchia-párti, mégis érdekes ember
???? ???? - bolgár baloldali nacionalista média csatornája
??? ?????? - orosz ellenzéki (liberális) csatorna, talán a legismertebb orosz liberális média, a sima
magyar ballib f?áram orosz verziója

https://www.youtube.com/watch?v=zUAOYByGq_A 
Angliában él? horvátországi szerb amat?r humorista (? nem került fel a listára, nem érdemli meg, csak
2-3 jó száma van) 

https://www.youtube.com/watch?v=q7zAJJE_900 
szlovén humorista (? sincs a listán) - ez a száma nagy találat 

https://www.youtube.com/watch?v=kTnOggcEBK4 
izraeli humoros csatorna (már nincsenek) 
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Kelet-Európa lakosságváltozása

by maxval bircaman - hétf?, február 21, 2022

https://bircahang.org/kelet-europa-lakossagvaltozasa/

Érdekes statisztika: az utóbbi 32 év alatt hogyan változott az egyes kelet-európai országok lakossága.
Természeteen az egyes országok esetében a mai területre számítva:

Van az adatok között 2 ország, ahol figyelembe kell venni, hogy a drasztikus lakosságváltozás f? oka
háborús:

Abházia: a lakosság 40 %-a grúz volt a szovjet kor végén, ennek 75-80 %-a elmenekült miután
Abházia független lett és kitört a háború, ugyanakkor a grúziai abházok 90-95 %-a pedig áttelepült
Abháziába,
Dél-Oszétia: szinte azonos, mint az abház helyzet, csak Dél-Oszétiában eleve kevesebb grúz élt.

Még érdekes: 3 ország, ahol nagy a természetes szaporulat, de ezt ellensúlyozza a hatalmas kivándorlás -
Albánia, Észak-Macedónia, Koszovó.
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Keresztény ballibbant forradalom?

by maxval bircaman - csütörtök, július 28, 2022

https://bircahang.org/kereszteny-ballibbant-forradalom/

Szeretem a dolgokat megérteni belülr?l. Mondjuk pl. a liberalizmus egy belülr?l érthet?, koherens tanítás
- persze marhaság, mert az alapok tévesek, de ha az alapokat elfogadjuk axiomatikusan, akkor onnan
nézve a többi már logikus. Egyébként a kereszténység is ilyen: az alapok nem bizonyíthatóak, de ha
ezeket elfogadjuk, a többi már logikus.

Ezt a modern reformkereszténységet, melyet a mi Perintánk is képvisel, azonban képtelen vagyok
megérteni. Most az ÉS-ben err?l szóló cikk is csak újabb kételyeket, kérdéseket vet fel.

A cikk nyilvánvaló marhaságaival nem foglalkozom, csak a teológiai résszel. Mert pl. nyilvánvaló, hogy
egy olyan szekuláris országban mint amilyen Magyarország, a vallás kb. nulla szinten használható fel
politikai célokra. Az átlag magyar számára kb. tizedrangú szempont, hogy mir?l mi a vallás hozzáállása.
Ez legjobban ott látható, hogy míg pl. a homokosságot a nagy többség elutasítja, addig az abortuszt a
nagy többség meg támogatja - miközben a katolikus és református hozzállás mindkett?höz negatív, s?t
talán az utóbbihoz negatívabb, mint az el?bbihez, ami persze indokolt: a homokosság lehet rejt?zk?d?,
szégyellt, s?t abba is hagyható, míg a már megölt meg nem született gyermek nem támasztható fel.

De mint mondtam, ezt hagyjuk, nézzük az egyháztani részt!

A kritika azt mondja, mekkora baj Isten helyett a császár szolgálata, s az oltár és a trón szövetsége,
hiszen így az egyházak "lecsillapítják a kétségbeesetteket, elkerülhetetlen isteni akaratként tüntetik fel a
brutális adó- és áremelés következményeit, lebeszélik az embereket az e világi ellenállásról a túlvilági
jutalomra mutogatva". 

Hát, visszarepültem a 80-as évek els? felébe, amikor szovjet középiskolában tanultam, ugyanis ez a
szöveg ott ment a történelemoktatás kereteiben. Minden id?k legbutább 3 ateista érve között van ez: "a
hatalom a vallás segítségével gátolja meg az osztályharcot" (a másik 2: "csalók átverik a buta mucsai
fogatlan többséget" és "tudománypótlék").
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Szóval a keresztény vallás nem gátolja sehogy se a politikai harcot, ez csak egyes extrém áramlatokra
igaz, lásd jehovisták, ahol még a himnusz alatti felállás vagy a zászlónak tisztelgés is tiltott. Sem a
hagyományos kereszténység, sem a protestantizmus legnagyobb része nem politikaellenes. Sokkal inkább
az ellenkez?je igaz: egyes áramlatok túlságosan is átpolitizáltak. Lásd mondjuk a protestantizmus
harmadik ágát, a radikális reformációt, ahol egyenesen vallási alapon határozták meg mi a helyes
államforma - az 1524-1525-ös nagy német parasztlázadást egyenesen radikális protestáns teológusok
vezették, aki a Bibliából vélték levonni a fennálló rend törvénytelenségét.

Amit a hagyományos kereszténység elítél: ha valaki egy adott politikai nézetet a vallással azonosít, lásd
"az igazi keresztény kommunista" vagy "az igazi keresztény a monarchia mellett köteles állni". De azt
nem ítéli el, ha valaki keresztény és emellett van politikai hite is. Keresztény ember lehet bármilyen
politikai eszme híve, lehet kommunista, szocdem, fasiszta, náci, liberális, populista, s még sok más is, s
persze lehet apolitikus is. Nyilván keresztény nem fogadhat el egy politikai eszmében se olyan tételt,
mely nyíltan szembemegy a kereszténységgel, pl. egy keresztény lehet simán kommunista, de nem
fogadhatja el a marxizmus materialista részét, miközben meg az osztályharcot minden további nélkül
elfogadhatja.

A perintista kritika szerint a vallás b?nös, mert egyrészt nem politizál, hisz nem szólít fel a hatalom elleni
harcra, másrészt politizál, mert támogatja a hatalmat - furcsa álláspont, nem igazán koherens. 

Ami pedig a "túlvilági jutalmat" illeti, a jutalom nem a nem-harcért jár: bátran lehet harcolni, vagy
ellenezni a harcot, vagy semlegesnek lenni. A túlvilági jutalom egyszer?en a dolgok nagyobb keretbe
helyezése: hogy az evilági lét csak része egy nagyobb dolognak. Hogy ez esetleg egyeseket lebeszél a
harcról? Biztosan van ilyen, de ez egyéni döntés kérdése. Egy profán példával: megvettem egy nyaralást
jó helyre, majd kiderül, a turisztikai cég egy rozzant busszal akar odaszállítani - van aki azt mondja
"kibírok pár órát" és van aki inkább panaszt tesz és kártérítést követel az irodától, mindkett? elfogadható
magatartás.

Végülis a perintista kritika kb. az: az Egyház miért nem válik valamiféle forradalmi ballib párttá, mely
abbahagyja a sok "süketelést" a túlvilágról, s ehelyett inkább segít egy ballib kormányzat hatalomra
kerülésében? Nos, semmi gond ezzel a hozzáállással, de ez nem keresztény álláspont.

_______________________________________________
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Kereszténydemokrácia

by maxval bircaman - vasárnap, február 13, 2022

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

Belenéztem a Hit Rádió Lukácsi-interjújába. Nehéz volt, sokszor kellett átugrani egyes részeket. Végülis
Lukácsi semmi konkrétumot nem mond. Minden éles kérdésre elkerüli a választ.

Ami azonban rögtön megragadta a fantáziámat: ateista családban nevelkedett, majd tinédzserként hív?
lett, s emiatt lépett be a KDNP-ben, jelenleg meg a ballib összefogdosásban ? az
egyházügyi árnyékszék-miniszter, s valamiféle "reformkatolicizmust" képvisel.

Van valami, amiben mind a keresztények, mind az álkeresztények egyetértenek: hogy a
kereszténydemokrácia az egyfajta keresztény politizálás. Sajnos azonban ez abszurd állítás. A "keresztény
vagyok, ezért KDNP-s lettem" állítás kb. olyan értelmes, mint a "vegetáriánus vagyok, ezért az Adrián
nyaraltam tavaly" mondat.

Keresztény ember valójában lehet bármely politikai irányzat híve: lehet kommunista, fasiszta, liberális,
balos, jobbos, s bármi egyéb, s?t lehet teljesen apolitikus is. 

A kereszténydemokrácia egy liberális, azon belül liberális-konzervatív politikai eszme (bár ma már a
konzervatív elemek egyre csökkennek), alapja az az téveszme, hogy a liberalizmus alapvet?en egy helyes
eszme, de ennek vannak egyes hiányosságai, s ezen hiányosságok megoldhatók a kereszténység egyes
erkölcsi elemeinek bevételével. 

Történelmileg a kereszténydemokrácia arról szól: mivel a liberalizmus gy?zött és legy?zhetetlennek
t?nik, adjuk fel a vele való harcot, legyünk mi leresztények is liberálisok, mert ily módon átmenthetünk
valamit a keresztény értékekb?l. Mélyen defetista eszmeiség tehát. 

Maradjunk tehát annyiban: nyilván egy hív? keresztény dönthet úgy, hogy kereszténydemokrata lesz, de
erre a keresztény hite semmilyen módon se prediszponálja.
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Az interjú legjobb része a vége - nagyjából 1:07-t?l -, amikor a hitgyülis újságíró gyakorlatilag - bár
rendkívül udvariasan - sarokba szoítja Katit.

https://www.youtube.com/watch?v=bW23DdH3ar4 

z
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Kereszténység és atomháború

by maxval bircaman - csütörtök, március 17, 2022

https://bircahang.org/keresztenyseg-es-atomhaboru/

Mi a kereszténység viszonya az atomháborúhoz?

Tény: mi keresztények nem félünk az atomháborútól. Szemrebbenés nélkül aktiválnánk az atomgombot,
ha erre lenne szüksége a jó érdekében. De azért jobb lenne elkerülni.

Kicsit olyan ez, mint a patkányírtás. Jobb lenne békében élni velük, azaz legyenek ?k máshol, s ne
jöjjenek a mi pincénkbe. De ha egyre csak jönnek és jönnek, kénytelen vagyunk a patkánymérget 
bevetni. 

Pedig nem szép látvány aztán egy halom haldokló, majd halott patkányt látni a földön.

_______________________________________________
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Kett?s erkölcs

by maxval bircaman - hétf?, december 05, 2022

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

Az új ballib messiás, Pankotai-Trágár Lili iskolát vált. Katolikus iskolából mélyliberális iskolába megy
át.

Az ok: korábbi iskolájából kiutálták, nem vállaltak vele szolidaritást se tanárai, se diáktársai.

Az ügy lényegér?l nem is akarnék írni, mert csak közhelyeket tudnék mondani. A valóban érdekes a
kett?s erkölcs.

Képzeljük el ugyanis a fordítottját. Van XY diák egy mélyen ballib közösségben, aztán egy nap XY
megjelenik egy tüntetésen, s ott olyan nyilatkozatot tesz, mellyel közössége nem ért egyet. Aztán pedig
megfagy körülötte a légkör, elfordulnak t?le a közösség tagjai. Végül XY elhagyja a közösséget.

Mi lenne a ballib reakció? Kb. az, hogy gy?zött a közösség ereje, az erkölcs, a közösség civil kurázsit
tanúsított, békés eszközökkel legy?zték a gonoszt. Hiszen ahogy XY-nak joga volt megnyilatkoznia, úgy
diáktársai és tanárai is rendelkeznek ezzel a joggal, számukra pedig vállalhatatlan volt az illet?
nyilatkozat. S végül a közösség spontánul, demokratikusan kivetette magából az idegen testet. Hát van
ennél nagyszer?bb dolog?
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Kett?s mérce

by maxval bircaman - hétf?, február 07, 2022

https://bircahang.org/kettos-merce-3/

A legutóbbi adása Soros Magyar Hangja embereit?l elgondolkoztatott: ezek az emberek álnaívan
hazudnak vagy tényleg idióták?

https://www.youtube.com/watch?v=Ag61z98mIdk 

A m?sor lényegi eleme: siránkozás miért nem támogatta a nagy többség a pedagógusztrájkot. A mögöttes
gondolat: az lenne az igazi támogatás, ha az emberek a ballibekre szavaznának. Azaz a sztrájk 
politikai célú.

De ha egy sztrájk politikai, akkor miért lenne baj, ha az ellenzése is politikai alapú?

Komolyan gondolják ezek az emberek, hogy 2 álláspont van csak:

támogatom a pedagógusok követeléseit, s a ballibekre szavazok,
ellenzem a pedagógusok követeléseit, s a Fideszre szavazok?

Az fel se merül, hogy esetleg akadnak nagyon sokan - s?t szerintem ez a többség -, akik támogatják a
pedagógusok követeléseit, de nem akarnak ballib országrontást, s csak emiatt nem álltak ki a sztrájk
mellett?

_______________________________________________

                            773 / 1.347



BircaHang - 01-01-2023
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

Kezd kifulladni

by maxval bircaman - péntek, június 10, 2022

https://bircahang.org/kezd-kifulladni/

Az a jó a progresszióban, hogy nem ismer határt, így saját magát teszi nevetségessé. Mert mindent
eltúloz, mert mohóan csak teljes kiütéses gy?zelmet fogad el. Aztán ezzel még saját mérsékelt híveit is
elidegeníti.

Nem vagyok focirajongó, azaz az angol-magyar meccset se néztem. Csak utólag értesültem a 
m?botrányról.

Most már a liberális érvrendszer enyhült, már nem az, hogy aki nem térdel, az rassiszta, hanem az, hogy
aki nem tartja tiszteletben más térdelését, az bunkó. Állítólag ez tiszteletlenség más hagyománya iránt.

Teljesen abszurd érv. Itt nem arról van szó, hogy az angol csapatnak van egy hagyománya, melyet ápol, s
ezt mások megzavarják. Az angol csapat itt egy politikai akciót ad el? egy olyan helyen, melynek
politikamentesnek kellene lennie. Ráadásul ez nem egy angol magánhely, hanem egy közös térben zajló
cselekmény. Márpedig politikai akciót lehet ugyan el?adni, de tudomásul véve, hogy akkor más is
akciózni fog. Lásd, aki nem ért egyet a térdepelés mögötti amerikai néger rassszista BLM mozgalommal.
az nemtetszését fejezi ki.

Meg lehet persze abban állapodni, hogy a meccs legyen politikamentes, de ez akkor viszont mindkét
félre vonatkozik. Olyan nincs ugyanis, hogy szabad éljenezni a BLM-et, de nem szabad ellenezni. Ez a
régi liberális trükk: ha ?k mondják, akkor az semlegesség, ha más, akkor részrehajlás.

Ilyen egyszer? ez.

Még egyszer?bben: ti kezdtétek, mi reagálunk. Ha abbahagyjátok a térdelést, mi is abbahagyjuk a
fütyülést.
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Ki a keresztény?

by maxval bircaman - csütörtök, február 03, 2022

https://bircahang.org/ki-a-kereszteny/

Sajátos keresztény probléma annak kérdése ki keresztény és ki nem az.

A legtöbb nagy vallásban ez a probléma nem létezik. A buddhizmusban az egyes irányzatok elfogadják
egymást, ha nem is értenek egyet egymással. (Az ortodoxabb buddhizmus - a theravada buddhizmus - ma
a f? vallás Srí Lankán és Délkelet-Ázsiában - kivéve Vietnámot -, míg a reformistább verzió - a mahajana
buddhizmus - pedig Mongóliában, Kínában, Koreában, Japánban, Vietnámban.) A hinduizmusban - ahol
az egyes irányzatok között akkora eltérések vannak, hogy nem is ismerhet? fel könnyen a közös alap -
ugyanez a helyzet. A judaizmusban hasonló a helyzet: persze vannak egymásról még viccek is, de azt
senki se kérd?jelezi meg, hogy a másik ne lenne zsidó.

Tulajdonképpen csak az iszlámban létezik ellenségesség az irányzatok között, különösen a szunniták és a
siíták között. (A szunniták minden iszlám országban jelent?s többségben vannak, kivéve: Azerbajdzsán,
Bahrein, Irak, Irán. Két országban a két irányzat közel azonos arányban van: Jemen és Libanon - a jemeni
polgárháború tulajdonképpen egy szunnita-siíta harc. S egy ország van, ahol az iszlám harmadik irányzata
- az ibadita - a többségi: Omán.)

Egy hindu vagy egy buddhista jellemz?en viccesnek tartja, hogy keresztény felekezetek egymást nem
ismerik el, miközben - legalábbis hindu/buddhista szemmel - alig van köztük eltérés.

Mind a 3 f? keresztény irányzatban van természetesen radikális és mérsékelt értelmezés is, ill. ma már
teljesen nyitott értelmezés is.

A protestáns hagyományos értelmezés szerint az "5 sola" elfogadása szükségszer? a kereszténység
számára, s különösen közülük a következ? 3, mely 2 dolgot jelent valójában:

sola scriptura elv, azaz kizárólag a Biblia a tanítás egyetlen biztos alapja, minden másnak pedig
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vele összhangban kell lennie - ez eleve kizárja a katolicizmust és az ortodoxiát, ahol a Biblia csak
része a Szent Hagyománynak, s nem szükséges az összhang a Bibliával, hanem a Szent
Hagyománnyal kell összhangnak lennie,
sola fide elv, azaz megigazulás csakis hit által és sola gratia elv, azaz megigazulás csakis Isten
kegyelme által - itt inkább az eltér? értelmezés jelent gondot.

A radikális protestánsok különösen szeretnek ugrani a sola fide elvre, egyenesen eretnekségnek tekintik a
hagyományos katolikus és ortodox nézetet a jócselekedetek szerepér?l. Míg a protestáns sola fide
széls?séges értelmezése az, hogy az ember egy gonosz b?nhalmaz, mert semmi jóra nem képes öner?b?l,
addig ezt elvetik mind a katolikusok, mind az ortodoxok. 

Ha az ember amerikai protestánsokkal beszél, két f? tabut hall: a nem-biblikus tanítások tilalmát és a
jócselekedetek elvetését. Az utóbbira a protestáns magyarázat még félig-meddig koherens, hiszen azt
vallják a jócselekedet okozat, nem ok - bár itt felmerül az, hogy akkor ezek szerint semmi jó nem történt
Jézus el?tt, ami abszurd állítás. Ami pedig a másikat illeti, valójában a protestantizmus is tele van nem-
biblikus tanításokkal, csak éppen azt hazudják róluk, hogy ezek valami rejtélyes módon levezethet?k a
Bibliából. 

Eleve ennek a Biblia-alapúságnak a képtelenségét az is bizonyítja, hogy több száz, s?t több ezer ilyen
"biblikus" protestáns felekezet létezik, jelent?s különbségekkel egymás között.

A mai modern protestáns álláspont ma már sokkal inkább az, hogy minden magát kereszténynek mondót
elfogadnak kereszténynek, egyes drasztikus eseteket leszámítva, lásd pl. a Szentháromság megvallása
ma is kötelez? elem, ezért a protestánsok jellemz?en nem ismerik el kereszténynek a jehovistákat, a
mormonokat, s az unitáriusokat.

A katolikusok és az ortodoxok jellemz?en elismerik egymást, azaz a másikat csak szakadárnak tekintik,
de nem eretneknek. Ennek oka: a kereszténység kritériuma náluk a Szent Hagyomány és az apostoli lánc
megléte. 

Itt a legengedékenyebb álláspont: mindenki keresztény, aki legalább a niceai alapokat vallja. Azaz
gyakorlatilag mindenki, kivéve: jehovisták, mormonok, unitáriusok.
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A legkeményebb, radikális álláspont szerint pedig egymást se ismerik el, azaz a ortodoxok a
katolikusokat, s viszont, de ez manapság ritka vélemény.

A mai többségi álláspont ortodox részr?l az idegen kereszténység felosztása 2 különálló részre:

idegen hit?ek (szlávul: ????????, görögül nem tudom): ide azok tartoznak, akik magukat
kereszténynek nevezik, de közben nincsenek érvényes szentségeik, s emellett eretnek tanításokat
hangoztatnak - ide tartozik minden újprotestáns, minden marginális protestáns, s a hagyományos
protestantizmus egy jelent?s része, a kálvinista típusú felekezetek jellemz?en itt vannak,
más tanításúak (görögül: ??????????, szlávul: ?????????): ide azok tartoznak, akiknek vannak
érvényes szentségeik, vagy nincsenek ugyan, de bár téves, mégse nyíltan eretnek tanításokat
hirdetnek - ide tartoznak a katolikusok, s a hagyományos protestantizmus jelent?s része.

Persze az udvarias szóhasználat mögött a tartalom nem igazán udvarias, hiszen a "más tanítású" jelentése
"helytelen tanítású", lásd görögül heterodox és ortodox - az "ortodox" szó jelentése "helyes tanítás":
????? ????, s ennek szláv tükörfordítása a "pravoszláv".

Az ortodoxián belüli 3 ág esetében ugyanez van, itt természetesen "más tanítású" a másik 2 csoport.
Valójában itt az eltérés egy hitelvet érint.

A katolicizmusban az udvarias régi hivatalos szó a "nem egyesült egyházak", azaz katolikus
szemszögb?l érvényesek a szentségek, érvényes az apostoli lánc is, de nem ismerik el a római pápa
egyházf?ségét.
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Ki újságíró?

by maxval bircaman - péntek, november 18, 2022

https://bircahang.org/ki-ujsagiro/

Az aktuális magyar m?botrány kapcsán napokig ment a ballib eszmecsere.

Szerencsére a Soros Magyar Hangjának szerkeszt?sége megadta a végs? választ: aki nem ballib, az nem
újságíró.

Az újdonsült ballibek f? értéke, hogy nem kamuznak: ?k nyíltan kimondják! Érthet?, hiszen így
igyekeznek leplezni "sötét" múltjukat.

https://www.youtube.com/watch?v=iKNQFKiYkbY 
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Kibeszél?

by maxval bircaman - hétf?, május 02, 2022

https://bircahang.org/kibeszelo/

Ülnek a presszóban a dúsgazdag polgárok és az általuk kitartott lumpen értelmiségiek. Majd 
megvitatják, hogy mik a munkásság feladatai.

Nem, ez nem a 120 évvel ezel?tti Oroszország, ahol az orosz kommunista mozgalom pontosan ezt
jelentette: munkást sose látott emberek munkásmozgalmat játszottak.

Ez a mai magyar ballib háttérbeszélgetések sajátos, bizarr világa. Emberek hosszasan beszélnek csupa
olyan dologról, amir?l semmilyen tapasztalatuk nincs.

Én szeretek ilyeneket végighallgatni, amolyan háttérzajként. Tegnap elmentem venni pár dolgot a sarki
közértbe, s közben hallgattam meg az Index Kibeszél? m?sorának legfrissebb számát - talán már
mondtam, van egy méregdrága fejhallgatóm (az egyik legjobb az amat?r kategóriában), ezzel a
legnagyobb zajban is tökéletes min?ségben tudok bármit hallgatni, a klasszikus zene esetében is tökéletes
a hangmin?ség, mintha az ember hangversenyteremben lenne, s persze méginkább az egy
stúdióbeszélgetés esetében. Szóval éppen spagettit válogatok a közértben, mikor látom, egy szintén ott
vásárló id?s?d? (korombeli), de csinos n? - ráadásul jól öltözve, piros m?b?r cicanadrág volt rajta -
ijedten rám mered. El?ször nem értem mi a baj, de aztán rádöbbenek: hangosan elröhögtem magamat.
Ami kívülr?l persze bizarr: id?s?d? kövér férfi, a fején hatalmas fejhallgatóval, melyb?l kívülr?l semmi
se hallatszik, majd az illet? nevetni kezd - tényleg ijeszt? jelenet, el?ször talán én is arra tippelnék, hogy
valami elmebeteg, akinek éppen rohama van.

A beszélgetést persze érdemes meghallgatni, de a lényegét leírom. Ungár Péter sajátos fejhangon
elmondja, mi érdekli a kisembereket. ? ugyanis mint egy 150-tagú de facto virtuális párt f?embere ezt
tudja, míg a másik hasonló párt emberei meg nem tudják, azok ugyanis eltávolodtak a népt?l. S most már
végre nem egy sz?k belpesti értelmiségi klubnak kell politizálni, hanem az embereknek - mondja ezt egy
sz?k belpesti értelmiségi klub oszlopos tagja, aki kisembert csak akkor lát, amikor takarítást rendel a
villájába.
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Ha lehetne, kérek még sok ilyet! Jobb, mint annak idején a Kabarécsütörtök volt.
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Kihátrálnak

by maxval bircaman - vasárnap, június 26, 2022

https://bircahang.org/kihatralnak/

A sorok között olvasás nem gond senkinek, aki ma legalább 45 éves és keleten élt.

Annak idején elmeséltem egy 4 németb?l álló társaságnak a következ? szovjet viccet:

Moszkvai óvodások kimennek sétálni a parkba. Találnak egy sündisznót az egyik bokor alatt.

A tanítónéni megjegyzi:

– Látjátok gyerekek? Ugye felismeritek? Hiszen több dalt is tanultunk már róla!

Az egyik gyerek lehajol a sünihez, közelr?l ránéz:

– Sosem gondoltam volna, hogy így nézel ki, Vlagyimir Iljics!

Mire 3 német néz hülyén maga elé, értetlen tekintettel, a negyedik viszont nevet, aztán szól: - Én ex-
NDK-s vagyok, a többiek nyugatiak, nem érthetik.

Valahogy így van a sorok között olvasás is. Bár ha nem akarnak elsüllyedni teljesen a szarban, a
nyugatiak is kénytelenek lesznek elsajátítani ezt a m?vészetet.

Jó példa az ukrajnai hírek. Nagyban zajlik a Szent Kereszt és a Szivárvány Zászló globális
világháborújának ukrajnai szakasza. A nyugati propaganda az els? 3 hónapban álhíreket terjesztett, meg
hurráoptimista jelentéseket adott, melyek szerint kb. már a fél orosz hadsereg megsemmisült, a másik
fele meg részegen mosógépet és vécécsészét lopva dezertál, miközben az orosz hátországban készül?dik
az éhséglázadás és a puccs. (A valóságban: az orosz hader? kb. 4 azaz négy százaléka harcol jelenleg
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Ukrajnában, a frontharcosok többszörös havi átlagbérnyi zsoldot kapnak, semmilyen érezhet? ellátási
nehézség nincs Oroszországban, s sose volt ilyen népszer? Putyin, mint most.) 

A mesebuborék kipukkadása el?tt vagyunk. A nyugatpárti médiák készülnek, helyezkednek. Kezdenek
megjelenni a korábbi általános gy?zelmi hangulatot cáfoló hírek. Pár hete még kizárt volt, hogy egy
mondatban megjelenhetett volna az "ukrán" és a "bekerítés" szó, ma már ezt is megértük. Persze még ott
az vörös farok: "állítják az oroszok", de már készül az átmenet.

Megjósolom a következ? szakaszt: az oroszok folyamatosan haladnak el?re, "barbár" módon. A "barbár"
szó liberóul: ?k jobban l?nek, mint mi.

_______________________________________________

                            783 / 1.347



BircaHang - 01-01-2023
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

Kim?velt emberf?k

by maxval bircaman - kedd, január 18, 2022

https://bircahang.org/kimuvelt-emberfok/

Az egyik liberális mítosz szerint az oktatás a jólét kulcsa. (Meg a korrupciómentesség, de arról már
írtam.)

Nem mondom, hogy nem fontos az oktatás. M?veltnek, tájékozottnak lenni önmagában is jó dolog. Csak
éppen ez ugyanúgy nem okoz jólétet, mint mondjuk a gyümölcsfogyasztás, ami szintén hasznos dolog
egyébként.

A ballib mitológia szerint él az ország szegénységben, majd hirtelen beszüntetik a korrupciót, aztán
megjavítják az oktatást, s aztán hipp-hopp jólét uralkodik el a tájon.

Történelmi példa sincs az oktatás jólétkeletkeztet? hatásáról, de persze a liberálisokat ritkán zavarja a
gyakorlati világ.

Valójában hová vezet a jó oktatás egy szegény országban? Jellemz?en a következ?k valamelyike lesz:

korábban m?veteletlen szegények alkották a lakosságot, most helyettük m?velt szegények
lesznek,
tele lesz a gazdaság túlképzett emberekkel, akik nem tudnak végzettségükhöz méltó állást találni,
lásd a Szovjetunió összeomlása utána helyzetet, amikor Moszkában atomfizikáról lehetett
beszélgetni a taxissal, az ugyanis eredetileg az atomfizika doktora volt,
az ország ingyenesen ellátja a gazdag magállamokat jól képzett emberekkel.

Az egyik cigány sztereotípia, hogy él a cigány a félig leomlott házban, de a nappaliban 5K plazmatéve
van. Valami ilyesmi az oktatásfejlesztés is, ha nincs saját gazdaság.
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Kirill

by maxval bircaman - vasárnap, június 05, 2022

https://bircahang.org/kirill/

A kereszténység 3 f? része - katolicizmus, protestantizmus, ortodoxia - természetesen az ortodoxia jelenti
a legnagyobb veszélyt a nyugatra, a polgári, liberális eszmevilágra. 

A protestantizmus a liberalizmus közeli haverja, hiszen valójában éppen a protestantizmus alapozta meg
a liberalizmust. Persze ma már a protestantizmusra nincs szükségse a liberalizmusnak, azaz a modern
liberálisok egy része immár szeretné likvidálni a protestáns eszmét, így immár akadnak b?ven
protestánsok, akiknek nem tetszik a modern liberalizmus. Ezek nyilván a szövetségeseink, de ez nem
változtat az alaphelyzeten: az igazi protestantizmus bizony egy polgári liberalizmust megalapozó eszme.

A katolivizmus hagyományos két lábon egyensúlyoz: egyrészt az alapja antimodernista, másrészt a
gyakorlata modernista. Jelenleg bels? küzdelem ez zajlik náluk: a ferencista eretnekek és a tradicionalista
katolikusok élet-halál harcot vívnak. A küzdelem kimenetele nehezen jósolható meg, de a
katolicizmusban már megjelent a fert?zés, els?sorban a fehér nyugat-európai katolikusok jelent?s része
mélyen krisztustagadó sátánista.

Az ortodoxia viszont bevehetetlen bástya, nem lehet se "modernizálni", se polgári-liberális eszmékkel
fert?zni. Az ortodoxia alkalmatlan harmonikus együttálésre a modernitással. Azaz liberális szemszögb?l
az egyetlen megoldás az ortodoxia leverése.

Sorosék hosszú ideje igyekeznek ezt a célt elérni. Ezen er?feszítések fontos része most a Kirill pátriárka
elleni szankciózás.

Le a kalappal Orbán el?tt, hogy sikeresen kereket kötött a keresztényellenes brüsszeli támadásokba.

Soros embere bánatos: ismét nem tudta megrontani Kirillt 
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Kisebbségi szavazás

by maxval bircaman - vasárnap, december 04, 2022

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

Tipikus eset ez. A magyar kisebbségi jogrend abszurditása.

Annak idején, a 90-es évek elején az egész magyar kisebbségi jogrend egyetlen szempont alapján lett
kitalálva: lehessen mire mutogatni a szomszédos magyar kisebbségek esetében.

Ami abszurdum. Mert a magyar kisebbségi helyzet teljesen más, mint a magyar kisebbségi helyzet a
szomszédos országokban.

Romániában, Szerbiában, Szlovákiában, Ukrajnában nagylétszámú, er?s, öntudatos magyar kisebbség él.
Míg Magyarországon ilyesmi egyszer?en nem létezik: Magyarországon kislétszámú, gyenge, kett?s
identitátású kisebbségek vannak.

A magyarországi helyzet valójában olyan, mint a magyar kisebbség Ausztriában, Horvátországban,
Szlovéniában.

Szóval pl. a magyarországi románokat összehasonlítani a romániai magyarokkal az alma és a körte esete,
teljesen értelmetlen az összevetés. Más történelmi háttér, más demográfia, egészen eltér? helyzet.

Mondjuk alapvet? gyakorlati eltérés:

De - külpolitikai okokból - ki lett találva egy teljes kisebbségi rendszer. Két verzióban is: egy teljesen
nyitott, szabad rendszer volt a kezdeti verzió, ami persze gyorsan összeomlott, végül diplomáciai
botrányokat is okozott. Elmesélem hogyan.
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A kisebbségi önkormányzatok tulajdonképpen kifizet?helyek voltsk, nem nagy összegekr?l van persze
szó, de azért egy-egy egyénnek ez jó jövedelemkiegészítés, ráadásul cserébe az égvilágon semmit se kell
csinálni. Összeülünk én és még 4 haverom x településen, s mi leszünk ott pl. az örmény önkormányzat.
Kapunk évente egymillió forintot, azaz mindenkinek jut 200 ezer. Persze nem lehet csak úgy elvenni a
pénzt, valami papír kell, azaz mondjuk mindenki benyújtja a telefonszámláját. Nem nagy üzlet, dehát
mégiscsak jó, ha az ember telefonszámláját ezentúl - a következ? 4 évben - az önkormányzat fizeti.

Eleve az összeg olyan kevés, hogy valós célra nem is lehetne felhasználható.

Személyes eset. Egy félig bolgár származású ismer?sömmel összefutottam 2000 körül. Mondja nekem,
utazik Ciprusra konferenciára. Kérdezem, milyen konferencia. Mondja, kisebbségügyi. Dehát miért
Ciprus, miért nem Bulgária? Mire ?: nem volt már hely nálunk, a bolgár önkormányzat "betelt", szóval ?
most éppen görög képvisel?.

A botrány 20 éve robbant ki. Annyi kamu román önkormányzat alakult az országban, hogy a valódi
románok kiszorultak a magyarországi román kisebbség minden vezet? testületéb?l. ?k meg a román
államhoz fordultak. A román állam meg elmondott egy ésszer? érvet: ti mit szólnátok, ha ezentúl a
romániai magyar képvisel?ket nem a magyarok választanák meg, hanem mi neveznénk ki ?ket, persze
csupa románt?

Plusz majdnem be kellett zárni a gyulai román ortodox múzeumot, mert egyszer?en nem volt rá pénz.
Miközben a magyarországi románok kaptak állami támogatást, csak abból semmi se jutott pl. Gyulára.

Akkoriban kismértékben ugyan, de részt vettem a kisebbségi életben, szóval még bizonyos bels? infóim
is voltak. 

A kérdés annyira komoly volt, hogy az akkori két f? er? - MSZP és Fidesz - egyetértettek! S nem csak
szakért?i szinten, de politikai szinten is. Konszenzus lett: valamit itt mégis csinálni kellene.

Akkor lett kitalálva a ma is m?köd? rend, azaz az el?z? teljes ellentéte, egy abszolút zárt rendszer:
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csak az szavazhat kisebbségi választáson, aki magát el?zetesen regisztrálta,
nem lehetnek független jelöltek a kisebbségi választásokon, csakis kisebbségi szervezetek
indíthatanak jelölteket,
nem a bíróság, hanem a magyar kormány dönti el ki kisebbségi szervezet és ki nem az,
a pénz f? részét a kisebbségi önkormányzatok országos testülete kapja, nem a helyi
önkormányzatok, így nagyobb összeg gy?lik össze, ami felhasználható akár értelmesen is.

A f? lépést viszont nem merte megtenni senki: a parlamenti képviselet megszüntetését. Az ok ismét
külpolitikai, ha mi "kizárjuk" a kisebbségeket, akkor majd ?k is kizárják az ottani magyarokat. Pedig
marhaság. A legtöbb kisebbség olyan kis létszámú, hogy még elvileg se lehetséges a parlamenti részvétel,
plusz ha a kisebbségi lista a pártlista szintjén van, kevesen fognak lemondani a pártválasztás jogáról egy 
jelképes szavazás érdekében.

Szóval: nincs igény az egészre. Ha pedig mégis mindenáron képviseletet akarna az állam biztosítani, a
megoldás nem lehet a mostani. Horvátországban pl. az van, hogy a kislétszámú kisebbségeknek közös
mandátuma van, így legalább 1 ember ténylegesen bejut.

_______________________________________________
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Kisemberen akarsz bosszút állni?

by maxval bircaman - szombat, július 30, 2022

https://bircahang.org/kisemberen-akarsz-bosszut-allni/

A modern liberális demokrácia, a modern kapitalizmus egyik sajátos jelensége, hogy az igazi hatalom
teljesen el van rejtve. Gyakorlatilag nem lehet tudni kik döntenek és mikor, hogyan a fontos
kérdésekben. 

Mára ez eljutott arra a szintre, hogy a nagy cégek esetében se lehet tudni milyen alapon tesznek így vagy
úgy. 

A vásárló, az ügyfél teljesen védtelen. A nagy cégek ugyanis direkt egy teljesen átláthatatlan, rejtett
rendszert építettek ki, melyben az egyszer? vev? esélye nulla körüli.

2007 óta személyesen is átlátom ezt, mert csupa olyan munkakörben és munkahelyen dolgozom, ahol
éppen ez a f? feladatom: az ügyfél meggátlása abban, hogy eljusson a cég vezet?ihez. Az ügyfélszolgálat,
a kólcenter ugyanis err?l szól.

Persze egyszer? ügyekben a kólcenteres munkatárs hasznos lehet, mondjuk elmagyaráz az ügyfélnek
valamit, amit az nem tud. De amint egy ügyfélnek olyan gondja akad, amire a céges rend nem ad
megoldást, a kör bezárul, s az ügyfél csapdába esik.

A túl sok halivúdi filmet nézett ügyfél ilyenkor elkezd tombolni, abban a hitben, hogy ezzel bosszúságot
okoz majd a cégnek, a cég meg majd kinyalja a seggét, nehogy elveszítse. A valóságban legfeljebb egy-
egy gyengébb idegzet? alacsony rangú ügyintéz?nek okoz pár nehéz percet, de a legtöbb esetben még ez
se: az alacsony rangú ügyintéz?k udvariasan meghallgatják a tombolást, majd kiröhögik a panaszost
annak háta mögött.

Számtalan ilyen pillanatot éltem át. S persze b?ven akadt olyan esetem is, hogy az ügyfélnek igaza volt,
csak persze ezt nem ismerhettem el neki soha. Meg ha el is ismertem volna neki, ezzel sokat nem ért
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volna, hiszen ezzel csak egy magánszemély együttérzését kapta volna meg, de nem a probléma
megoldását.

Egyébként én alapvet?en segít?kész kólcenteres voltam mindig. Szinte mindig az ügyfél pártján voltam a
cég ellen, amikor nyilvánvalóan a cég volt a hibás, s még akkor is az ügyfélnek igyekeztem segíteni,
amikor ezt a céges szabályzat tiltotta. Egy tapasztalt kólcenteres tud ugyanis rugalmas lenni. Pl. az ügyfél
bejelent x panaszt, amire a rendszer szerint a megoldás y, viszont világos, hogy ez nem lesz valós
megoldás, mert a probléma valójában más, szóval én azt írom a rendszerbe, a bejelentett panasz z volt,
amire már engedi a rendszer a valós q megoldást.

Hogy ne beszéljek félre, konkrét eset. Számítógépes nagy multi. A szerencsétlen embernek a
merevlemeze meghalóban van. néha megy, néha nem. A hivatalos megoldás a ki- és bekapcsolás, közben
pár perc pihentetés, kábelek ellen?rzése, ez tényleg megoldja a problémát kb. pár órára, jó esetben pár
napra, aztán kész, teljes halál a végeredmény. Szóval szólok az embernek, ha nincs minden fontos adata
lementve, akkor most azonnal van a megfelel? pillanat erre, egyébként meg küldöm neki az új
merevlemezt, mivel még garanciás, a rendszerbe meg beírom "bios nem ismeri fel a merevlemezt", amire
az esetre az új merevlemez küldése a megoldás.

Egyetlen esetben nem segítettem soha az ügyfelet: ha elkezdett káromkodni meg átkozódni - az ilyeneket
szigorúan a szabályok szerint kezeltem, ami oda vezetett, hogy problémájuk nem lett megoldva. Itt az
volt az alapelvem: ha komolyan hiszi, hogy halivúdi filmben él, ahol "az ügyfélnek mindig igaza van",
akkor takarodjon Halivúdba.

Olyanoktól, akik sose dolgoztak ügyfélszolgálaton hallom "na, bemegyek rájuk borítom az asztalt" meg
"felhívom ?ket, jól megijesztem ?ket". Mindig elmagyarázom, ennek semmi értelme egy nagy cég
esetében. Ez nem egy egyéni vállalkozó villanyszerel?, aki valamit elrontott, ezért elmegyek hozzá és
rászólok - itt sose fogsz eljutni olyan szintig, ahol már jelent?sége lenne az ügynek. Szóval inkább menj
be, válassz ki egy normálisnak t?n? ügyintéz?t, mondd el neki normálisan mi a baj, s a végén lehet, hogy
meglep?dsz, mert megoldást javasol.

A legagresszívebb Halivúd-hív? ügyfél nehéz dolog persze. Ordítva kezdi, hogy "én fizetem a maga
fizetését", amire a válaszom mindig hideg és nyugodt "Ön téved, nem Ön fizeti". Ekkor az ember átvált
tegezésre és furcsa állati hangokat kezd hallatni. Két verzió van, az egyik a "kiderítem hol vagytok,
odamegyek, s mindenkit agyonverek", a másik "az ügyvédem még a szaros kölykötök játékmackóját is
lepereli rólatok". Végül "írok még ma a központotoknak, s mindenkit kirúgatok". Ez utóbbi a legjobb,
mert ez az jelenti, tényleg semmi nem fog történni, az ilyen központnak küldött panaszokat a központ
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ugyanis visszaküldi mindig az illetékeseknek, azaz nekünk.

_______________________________________________
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Kit kell jobban gy?lölni?

by maxval bircaman - kedd, október 25, 2022

https://bircahang.org/kit-kell-jobban-gyulolni/

Minden zárt eszme, mely ráadásul szektaszer?en m?ködik, kötelez?en gy?löl valakit.

Eleve minél zártabb valami, annál fontosabb a gy?lölet. Nem pusztán ellenérzés - mert ez minden
szervezett eszmére igaz -, hanem az éles, izzó utálat.

S a dolog sajátossága: minél közelebbi az ellenség eszméje, annál jobban kell gy?lölni ?t.

Ez pl. a Kádár-rendszerben is kiválóan megfigyelhet? volt. A kés?kádári rendszerben pl. már szabadon
kaphatók voltak nagyobb újságosoknál a nyugati f?sodrú, azaz progresszív-liberális és konzervatív-
liberális sajtótermékek, míg a szovjet vonaltól eltér? nyugati kommunista lapok meg nem. Az el?bbi
ugyanaz eleve ellenség volt, könnyedén meg volt magyarázható, nem volt vele különösebb gond, míg az
utóbbi komoly problémát jelentett, hiszen egyszerre marxista és nem szereti a marxista rendet.

Ugyanez szerz?kkel is. A végén már simán kiadták a nyíltan marxistaellenes szerz?ket, míg a másképp
marxistákat nem lehetett kiadni semmiképpen.

Pontosan ez a magyarázata annak a jelenségnek, hogy a ballib törzstábor f? ellensége még Zorbánnál is
nagyobb mértékben azok az emberek, akik ellenzik ugyan az orbáni rendszert, de közben ellenzik a ballib
alapgondolatokat is. 

Amikor a budapesti választáson elindult Puzsér, nagyobb gy?löletet kapott a ballibekt?l, mint Tarlós. Ma
már Puzsér igyekszik ballib-konformabb hangnemet megütni, ezért ez csökkent.

Ma az ?sellenség Schiffer. Az ? esetében súlyosbító tényez?, hogy egyrészt hibátlan balos pedigréje van
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származásilag, másrészt zsidó - s képes mindezek ellenére nem ballib lenni! Ez akkora botrány ballib
szemel nézve, hogy nem lehet rá szavakat találni.

A napokban ballib kommenteket olvastam Schifferr?l, tulajdonképpen a "büdös zsidó" kommentet
leszámítva minden létez? sértés megvan, a büdöszsidózás is csak azért nem, mert ez szent tabu arraféle
(ballib körökben csak oroszozni, románozni, cigányozni szabad). A kedvenc kommentjeim:

"Hányadék alak, hozzá képest a Bayer Zsóti rendes ember",
"Degenerált fasiszta féreg",
"Tetves putyinista patkány",
"Fidesz által legyártott m?ellenzéki",
"Ugyanolyan pincsije Orbánnak, mint Orbán Putyinnak",
"Húsosbödönhöz húzó, szégyentelen, gátlástalan politikai hulla",
"Családilag frusztrált, nyugatgy?löl? Fidesz-troll",
"Schiffer! Mi itten nagyon utálunk téged! Jobb ha t?lem tudod. Áruló!".

_______________________________________________
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Kitiltás

by maxval bircaman - hétf?, március 28, 2022

https://bircahang.org/kitiltas/

Most, hogy az orosz fák ki lettek tiltva az Év Fája versenyr?l, csak egy kérdés maradt bennem.

A neves kanadai-magyar újságíró Orosz József hogy hogy még mindig taníthat kanadai egyetemen?
Miféle putyinista tempó ez, hogy Kanadában oroszok taníthatnak?

_______________________________________________
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Kiváló dolgozó

by maxval bircaman - vasárnap, június 26, 2022

https://bircahang.org/kivalo-dolgozo/

A Burger King 20 dollár érték? ajándékkal "lepte meg" a dolgozóját.

Kelet-Európában ez nem hír.

Nekem volt már olyan munkahelyem, mely egy darab laminált A4-es lappal lepett meg munkahelyi 
évfordulómra, melyre az volt írva "gratulálunk, te x éve vagy a dolgozónk! jó egészséget és sok sikert!".

A jelenlegi - szintén amerikai - munkahelyem ehhez képest kifejezetten b?kez?: múltkor egy mackófejjel
hímzett takarót adtak, egy noteszt céges feliratú tollal, s mellé egy üdvözl?lapot a legnagyobb f?nök
személyes aláírásával. A takaró még hasznos is, máig néha betakarózom vele, a kisebbik kutyám kicsit
megrágta ugyan az egyik végét, de ma is használható állapotú. Ráadásul volt annyi jóérzés a
cégvezetésben, hogy nincs rajta a takarón a cég neve.

A vonatkozó amerikai vicc, hangsúlyozom, eredeti amerikai vicc, nem csúnya komcsi vicc:

A cégtulajdonos összehívja év elején a dolgozóit, felszólítja ?ket, nézzenek ki az iroda ablakán:
ott egy t?zpiros új Ferrari áll. Mire megszólal a tulaj:

- A tavalyi évben keményen dolgoztatok. Ennek köszönhet?en megvehettem magamnak ezt a
gyönyör? kocsit. Ha idén is ilyen jól dolgoztok, jöv?re vehetek magamnak még egyet!
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Klasszikus liberálisok contra modern liberálisok

by maxval bircaman - kedd, május 24, 2022

https://bircahang.org/klasszikus-liberalisok-contra-modern-liberalisok/

Az egyik kedvenc vitám a klasszikus és modern liberálisok közti ádáz vita. Kb. olyan, mint amikor a
diliházban arról vitáznak a törzsvendégek, hogy 2+2 az 3 vagy 5. Mindkét fél mondja a maga hülyeségeit,
egyetlen dologban értenek egyet: hogy 2+2 az nem 4.

Ha innék kávét, azt mondanám "csak egy kávét kérek", bár ez kezd már unalmas közhely lenni.

A liberalizmus alaptézise az, hogy a legf?bb érték az egyéni szabadság, ezt mindent maga alá temet,
legalábbis másodlagossá tesz, tehát az ideális társadalom az, mely az egyéni szabadságok lehet?
legszélesebb rendszerén alapszik.

A klasszikus liberalizmus alapvet? kezdete talán Thomas Hobbes, de ?t még befolyásolta a normalitás,
így belátta: ha nincs semmilyen közösségi er?, akkor az egyéni szabadságjogok elnyomáshoz vezetnek.
Hobbes ezt úgy oldotta meg, hogy a felvilágosult abszolút monarchiát tekintette az ideális politikai
rendszernek: azaz van egy abszolút hatalom, mely nem kérd?jelezhet? meg - azaz nincs demokratikus
választás, mert ha lenne, akkor ezzel megdönthet? lenne a fels?bb hatalom - és mely az er?szak
monopóliumával rendelkezik, viszont ez a hatalom erejét kizárólag a rendszer kereteinek fenntartására
használja, miközben minden embernek biztosítja a természetes szabadságot. Azaz a király lever minden
olyan próbálkozást, mely megpróbálja a rendszert kihasználni rendszerellenes célra, de egyébként teljes
szabadságot ad minden alattvalónak.

Hobbes követ?je, John Locke már elveti ezt az abszolút hatalmat, joggal, hiszen senki se garantálhatja,
hogy az abszolút király mindig felvilágosult lesz. ? már valamiféle általános józan észben hisz,

A dilemma tehát röviden: hogyan lehet elérni, hogy mindenki szabad legyen, de közben az er?s egyének
ne tegyék szolgáikká a gyenge egyéneket. Erre 2 lehetséges válasz van:
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az egyik, nevezzük talán liberális-konzervatívnak azt mondja, nincs is probléma, hiszen kell
mindig elit, s íme ez nem egy születési jogú, születési alapú elit, hanem meritokratikus elit, mely
piaci alapon bizonyította rátermettségét, s ez teljesen rendben is van: vezessék a társadalmat a
legjobbak, ez a lehet? legjobb az alul lev?knek is,
s a másik, talán liberális-szociális válasz (bár a név nem igazán jó, valójában ez messze a többségi
klasszikus liberális válasz ma) felismeri, hogy a konzervatív válasz ellentétes a liberális elvekkel.

Ez utóbbinak a legnépszer?bb megoldása John Stuart Mill XIX. századi angol filozófus, a liberalizmus
egyik nagy alakja. ? alkotta meg a megoldásnak vélt "kár" elméletet, azaz az egyén szabadságának határa
más egyén szabadsága, tehát addig lehet szabad valaki, míg szabadsága gyakorlásával nem okoz másnak 
kárt.

Jól hangzik els?re, csak persze végig gondolva felt?nik: ennek semmi értelme, ez egy gumiszabály.
Hiszen ha úgy akarom, semmit se tekintek kárnak, ha meg másképp, akkor meg minden kár. Pl. nekem
kárt okoz, ha a szomszéd zenét hallgat, mert áthallatszik, miközben én csendet akarok, azaz a szomszéd
sose hallgathat zenét. Miközben a szomszéd is kárt szenved, hiszen az én hangérzékenységem kárt okoz
neki, emiatt nem hallgathat zenét, miattam nem hallgathat zenét soha.

Józan ésszel belátható: küls? szabály kell, nem lehet az egyének szabadságából kiindulva megoldást
találni. Lásd az állam törvényt hoz, mekkorra a maximális hanger? zenehallgatáskor, s a nap mely óráiban
tilos a zenehallgatás, aztán büntet, ha valaki ezt nem tartja be, s pont.

Ezek után ismét két út van:

ragaszkodni Millhez, sok belemagyarázgatással,
felismerni, kell valamilyen küls? keret.

A küls? keret leggroteszkebb változata a modern woke-eszme, ahol már az az állítás, hogy az egyének
nem képesek felismerni az ?ket ért kárt se, mert tele vannak hamis eszmékkel. Így vagy egyetértesz a
mozgalommal mindenben, vagy a tudatod téves, ez esetben viszont nincsenek jogaid. Kb. mintha akkor se
engedhetném meg a szomszédnak a zenehallgatást, ha ez engem nem zavar, mert ez esetben én tévesen
ítélem meg saját érdekeimeit, nyilvánvalóan "elromlott" ember vagyok, ha nem zavar a szomszéd hangos
zenéje.
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Most persze karakíroztam, de tessék meggondolni: pont ezt állítják a woke-ok a szexizmus kapcsán.
Lásd, ha egy n?nek tetszik, hogy megdicsérik külsejét, akkor az a n? nem igazi n?, hanem férfi
képzetekkel megterhelt tudatú n?, aki képtelen felismerni elnyomottságát. Azaz addig kell nevelni a n?t,
míg fel nem ismeri: neki nem szabad, hogy tetsszen a dicséret.

A woke eszme tulajdonképpen Karl Popper nyílt társadalom szcientista elméletének a végs?kig
fejlesztése.

Pedig az egyetlen él? megoldás: a liberalizmus alapelve nem m?köd?képes, a liberalizmus téveszme.
Nem a legf?bb érték az egyéni szabadság, s szükségszer?en borzalmas az a társadalom, mely az egyéni
szabadságok lehet? legszélesebb rendszerén alapszik.

_______________________________________________
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Kognitív disszonancia a gyakorlatban

by maxval bircaman - hétf?, június 20, 2022

https://bircahang.org/kognitiv-disszonancia-a-gyakorlatban/

A kognitív disszonancia speciális esete ez. Alapból a kognitív disszonancia azt jelenti: a cselekedet
alapját adó gondolatról az egyén kideríti, hogy az téves, ez pedig bels? feszültséget okoz benne. Ezt az
ember hajlamos úgy "megoldani", hogy saját magának hazudik: jellemz?en tovább ragaszkodik a
tévesnek bizonyult gondolathoz, nehogy be kelljen vallania, hogy hülyén cselekedett.

A klasszikus példa: az ember megveszi a drága fogyókúrás tablettát, aztán olvas róla, hogy az egész egy
átverés csak, ezért elkezd fogyókúrázni, nehogy az legyen, hogy feleslegesen dobott ki pénzt, hanem
inkább lefogy a tablettától függetlenül, magának is hazudva, hogy a tabletta végülis hatott. Persze tényleg
"hatott", csak nem úgy, ahogy kellett volna.

Ezt az egészet szívesen alkalmazzák reklámokban, de a piramisjátékok és vallási szekták is csinálják
nagy sikerrel. Lásd, beléptem x szektába, mert az az "igazi", majd jönnek az infók, hogy egy csomó baj
van a szektával, ezeket azonban mind álhírnek mondom, nehogy az legyen, hogy egyszer?en hülye
voltam, hogy beléptem. 

Talán a legnevetségesebb eset egy 20-25 évvel ezel?tti magyar reklám volt, mely a vezetékes telefont
akarta népszer?síteni a mobillal szemben. A reklámban egy n? beszél mobilon egy másik n?vel, mire az
egyik kijelenti "ez a téma nem mobilra való", aztán látjuk ?ket kés?bb, immár boldogan beszélgetve
vezetékes telefonon. Próba arra, hogy valamiféle kognitív disszonanciát keltsen. Persze nem hatott, az
átlagember megrökönyödött a reklámon, nem lett kognitívan disszonáns: azért ahhoz tényleg nagyon
butának kell lenni, hogy valaki elhiggye, valami egészen más min?ség a vezetékes és a mobil vonal, s az
el?bbi valahogy "emberközelibb".

Még egy példa. K?kemény nacionalista spanyol ismer?s, VOX-szavazó, s mellette radikális állatvéd?, de
a kemény típusból, azaz vegetáriánus. (Én is állatbarát vagyok, de fékezett habzású.) Beszél micsoda
kegyetlenségek vannak, pl. a horgászok megsértik a halakat a horoggal, aztán visszadobják ?ket, micsoda
marhaság ez, a horgászok szadisták nyilvánvalóan. Valaki megjegyzi "na és a bikaviadal?". A bikaviadal
nagyon spanyol hagyomány. Az ember erre megrázza a fejét, majd azt mondja: "az más". Megkérdeztem
volna t?le, az hogyan van, hogy valaki nem eszik marhahúst, mert ellenzi a marha fájdalommentes
levágását, de ugyannak az állatnak a kergetését és leszúrását az arénában helyesnek tartja, végül nem
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szóltam, mert láttam, milyen kellemetlenül érintette a felvetés.

17 éves koromban döntöttem el a kérdést. Utolsó évem volt érettségi el?tt, s miden nap gyalog mentem
haza az iskolából:

kb. 3 km út 

Át a legnagyobb kubai folyón (magyar mértékkel: patak), az Almendaresen. Volt egy 100 éves híd pont
utam vonalában. Most rákerestem, s döbbentem látom, teljesen felújították:

https://www.youtube.com/watch?v=podEQR5vAVs 
ráadáusul 360 fokos 

Szóval sokat gondolkodtam azon, mi a teend? azzal amit mondani kell a rendszer miatt és amit valójában
gondolok.

Erre a szokásos módszer akkor a belemagyarázás volt: azaz én azt mondom valójában, amit akarok, csak
esetleg nem bontom ki a teljes igazságot, de alapvet?en h? vagyok magamhoz. A szabadság látszata tehát.

Én viszont, különösen a híd környékén járva, arra jutottam, a szabadság látszatát kelteni a lehet?
legnagyobb rabság. Különösen az nem tetszett, amikor valakik azzal nyugtatták magukat: lám,
beleviszek egy kevés saját elemet is a mondanivalóba, azaz végülis a rendszer ellen beszélek. Pedig ezzel
még inkább er?sítették a rendszert.

Magyar példa két humoristával: Hofi Géza és Sas József. Sas különösen gusztustalan volt azzal, hogy
folyamatosan nyalta a rendszer seggét (persze tehetségtelen is volt, de ez más kérdés), megpróbálta a
dolgokat kimagyarázni. Hofi meg azzal lett szimpatikus, hogy a tabutémákat egyszer?en elhagyta,
ezekkel nem foglalkozott, mert ezekkel csakis rendszerh?en foglalkozhatott volna, míg a nem
tabutémákban meg szabad volt. (S most teljesen mindegy, hogy így is a rendszer oszlopa volt.)
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Manapság persze a kérdés még er?sebb. Mára ugyanis a liberális hatalom elnyomóbbá vált, mint annak
idején a kommunista.

Azaz vagy hallgatni, vagy mondani amit "kell", de mindig tudva, hogy kényszerhelyzetben beszélünk
ilyenkor. Persze nekem eleve szerencsém volt, sikerült dolgaimat úgy rendezni, hogy szinte sose kerülök
kényszerhelyzetbe.

_______________________________________________
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Komcsik

by maxval bircaman - csütörtök, december 08, 2022

https://bircahang.org/komcsik/

Kommunisták voltak-e azok az emberek, akik a magyar kommunizmus alatt részt vettek a hatalmi
gépezetben vagy a Párt és más hivatalosan kommunista szervezetek tagjai voltak.

Alapvet?en ha nincs választási lehet?ség, akkor azt se lehet tudni, hogy ki ?szinte. Egy egyideológiájú
államban mindenki valamilyen mértékben kénytelen alkalmazkodni. Ez még ma is így van, ma nagyon
kevesen merik pl. bevallni, hogy nem hívei a demokráciának, mert egyszer?en annyira bele van ivódva a
közgondolkodásba, hogy a demokrácia jó dolog, hogy egyszer?en kockázatos nyíltan antidemokratának
lenni. A legtöbb mai antidemokrata jellemz?en valami olyasmit ad el?, hogy "én más fajta, igazi
demokráciát akarok a mostani áldemokrácia helyett". S ez még inkább így volt a kommunizmusban,
amikor az egyetlen igaz eszme sokkal er?sebb volt.

De a személyes ismer?sök esetében lehet tudni az ?szinte véleményt. Személyesen milyen ?szinte
viszonnyal találkoztam a kommunista párttagok között akkoriban, ez jellemz?en a 80-as évek:

egyes típus: "hiszek az eszmében" - 10 %,
kettes típus: "csak belülr?l lehet reformokat elérni" - 5 %.
hármas típus: "én egész más eszme híve vagyok, de csak a kommunista eszme engedélyezett" - 5
%,
négyes típus: "ez csak egy fomalitás, semmi jelent?sége" - aránya: 80 %, messze a legelterjedtebb.

Még hozzá kell tenni a teljesség egy nagyon ritka típust, a nem-párttag kommunistát. E sajátos kategória
jellemz?je: "nem lépek be a Pártba, mert ott csak opportunisták vannak, én meg igazi kommunista
vagyok". Szinte hihehetlen, de ismertem ilyet.

Azaz nagyjából 90 % nem volt soha kommunista, s még a maradék 10 %-ba is beleszámoltam a
kommunistákat, akik nem értettek egyet a hivatalos eszmével. Lásd, a balos kommunistákat, akik balról
kriizáltak, s az ellenkez? verziót, a reformkommunistákat.
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Olyan szinten általános volt a hitetlenség, hogy én kb. 14-15 éves koromig komolyan hittem, hogy
mindenki csak kényszerb?l ismétli a hivatalos szólamokat, s ezeket senki se veszi komolyan. Aztán
amikor el?ször láttam igazi komcsit, nagyon meglep?dtem.

Egyébként az egész egyáltalán nem volt morális kérdésként felfogva, szimpla kényszerként volt
értelmezve. 

A gond az, hogy egyre kevesebb embernbek van err?l személyes tapasztalata, így fantasztikus
mítoszok terjednek a korról.

_______________________________________________
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Kommentel a ballibbant

by maxval bircaman - kedd, május 31, 2022

https://bircahang.org/kommentel-a-ballibbant/

A legjobb 10 ballib komment, amivel az utóbbi id?ben találkoztam. A választás utáni gy?jtés.

"A magyar Európa legpocsékabb nemzete, genetikusan alattvaló."
"Schiffer András egy lappangó és rejt?zköd? náci."
"Hülye az Unió, ha enged a magyar latorállam zsarolásának."
"A szomszédban egy állig felfegyverezett több 100 ezer veterán katonával rendelkez? ország, ami
teljes joggal gy?löli a magyarokat."
"A magyar nem nemzet! Magát magyarnak valló csürhér?l beszélhetünk csak esetükben."
"Nem kívánom, hogy cs?dbe menjen az ország, de ha ez az ára, hogy megszabaduljunk Orbántól,
ám legyen."
"Igazi magyar: lusta, haszonles?, hasát fetrengve vakargató, tanulni, fejl?dni nem akaró, el?rejutni
csak a nála jobb lerontásával képes, mindenki-adjon-pénzt népség."
"A fidióta nincstelen nyomorult falusi tahók, akik a hordavezírre és a fidiotizmusra szavaznak,
azok szívják meg igazán, azok döglenek halomra."
"A népirtó orbánnal, meg a népirtó sleppjével szemben csak az akasztás az elfogadható megoldás.
A hazaáruló, országrontó, társadalomnyomorító fideSSes pribékek így járnak."
"Igen, magyarellenes vagyok. Igen, utálom a magyarokat."

_______________________________________________
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Kommunista álparlament

by maxval bircaman - szerda, október 26, 2022

https://bircahang.org/kommunista-alparlament/

A kommunista rendszerek sajátossága, hogy valami érthetetlen okból ragaszkodtak a parlamethez mint
intézményhez, miközben egyébként elvetették a polgári demokráciát, melynek intézménye a parlament.

Az eredeti kommunista elképzelés egyébként a parlament elvetése volt, hiszen semmi szerepe az épül?
kommunista államban, mivel a t?ke már nem politikai tényez?.

Máig nem tisztázott az ok, de tény: Sztálin 1936-ban eltörölte a korábbi tisztán marxista szervezeti rendet,
s helyére egy felemás marxista-polgári államszerkezetet tett, legalábbis formailag. A 1936-os szovjet 
alkotmány - melyet gyakorlatilag egyszemélyben Sztálin írt meg pár jogásszal konzultálva - egyik
újdonsága: a parlament visszállítása a Szovjetúnióban.

A lenini rendszer ugyanis mág egészen más volt: ott választás csak a legalsó szinten volt, minden más 
delegálás volt. Azaz a legalsóbb szint? tanácsokat megválasztották a jgosultak, majd ezek a tanácsok
delegáltak, a legefels? szinten pedig a Tanácsok Kongresszusa volt, a legfels?bb államigazgatási szerv.
Az alapszint? tanácsok pedig nem csak területi alapúak voltak, hanem munkahelyalapúak is. 

Természetesen ez a rendszer - a legkorábbi id?szakot keszámítva - teljes párthatalmat jelentett a
valóságban, minden szinten a helyi pártszervezet döntött. Mégis, ezt a rendszert megváltoztatta Sztálin, s
gyakorlatilag lemásolta a nyugati parlamentáris rendszert. Persze csak a nagy küls?ségekben, mert a
lényeget tekintve a szovjet parlament nem m?ködött: nem ülésezett, csak évente pár napot, viták akkor se
voltak, nem voltak parlamenti bizottságok és frakciók, az egész teljesen jelképes volt.

Az érdekes akkor lett, amikor a rendszer kezdett omladozni. A bábnak megválasztott - valójában
kinevezett - képvisel?k hirtelen szabadnak érezték magukat, mert már nem volt egyértelm? fels? utasítás.

S ez minden szovjet rendszer? országban megtörtént. Magyarországon kevésbé volt érezhet?, mert 3-4
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éven keresztül mentek a politikai reformok, így a dolgok lassan változtak. Bulgáriában pont ellenkez?leg:
a rendszer bukásának napjéig semmilyen reformfolyamat nem volt, majd hirtelen beszakadt minden. S az
utolsó állampárti parlament 6-7 hónapon keresztül vegetált és bohóckodott.

A kedves pillanatom: 1990 februárjában a vezet?ség leváltotta a régivágású kormányf?t, s helyére
Andrej Lukanov került, a Todor Zsivkovot megbuktató 4-5-tagú kommunista össszeesküv? csoport egyik
tagja. Hivatalosan persze ez úgy volt alkotmányosan, hogy az államf? jelölte ?t, majd a parlament
megválasztotta. A valóságban persze a pártvezetés döntött, a parlament meg - mint mindent mindig a
kommunista rendszer alatt - automatikusan megszavazta.

De íme a vicc. Már szabadok voltak a képvisel?k, nem volt mindenre utasítás, így elkezdtek spontánul
viselkedni, pl. felszólalni. Ekkor az egyik er?sen buta, de ?szintén naív képvisel? felállt, szót kért, majd
azt mondta "Lukanov elvtárs, de örülök, hogy maga lett a kormányf?". Mintha nem ? és társai
választották volna meg épp az el?bb! Csakhát az emberke most teljesen ?szintén elmondta, hogy
valójában mennyire is felesleges intézmény volt ez a kommunista parlament.

a ház. mely el?tt meggyilkolták Lukanovt 1996-ban 

_______________________________________________
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Kommunista üdül?

by maxval bircaman - kedd, május 31, 2022

https://bircahang.org/kommunista-udulo/

A kommunizmusban az üdülés egy sajátos fogalom volt. Mai szemmel nagyon furcsa volt.

Az alapgondolat: minden dolgozónak jár az olcsó nyaralás. 

Ez egyébként az egész kommunista rendszer egyik alapja volt: azért keres kevesebbet a kommunista
államokban a munkás, mint nyugaton, mert míg nyugaton minden drága, addig a kommunista állam egy
sor nyugaton pénzbe kerül? dolgot ingyen vagy jelképes áron ad. 

Szóval az egyik ilyen dolog az üdülés volt. Minden nagy cégnek és a szakszervezeteknek is volt kiterjedt
üdül?hálózata az országban. A jellemz?bb az volt, hogy az egyes ágazati szakszervezeteknek voltak
üdül?ik, de voltak olyan szektorok is, ahol maguk az állami cégek közvetlenül kezelték az üdül?ket. A
dolognak persze valós jelent?sége nem volt, a formális tulajdontól függetlenül minden cégnél a
szakszervezeti bizottság kezelte az üdülési jogot, a szakszervezetek meg a pártállam részei voltak. 

Ezért is marhaság, amikor utólag valaki megpróbál különbséget tenni Párt és Állam között. Kedvencem:
amikor Kövér Lászlót azzal támadják, a kommunista párt alkalmazotta volt 1987-ben, mert munkahelye
jogilag valóban az MSZMP egyik intézménye volt. Ugyanakkor Orbán meg az egyik minisztérium egyik
intézményében dolgozott. A valóságban a kett? között nem volt semmilyen lényegi eltérés.

A nagy állami cégeknél eleve az volt a szokásos beosztás a Kádár-rendszerben, hogy trimuvirárus vezeti
a céget: az igazgató, a párttitkár, s a szakszervezeti titkár, s hozzájuk negyedikként csatlakozott, de csak
amolyan "kistestvérként" a KISZ-titkár is.

Az üdülési jog úgy zajlott, hogy a vállalat minden dolgozója benyújtotta igényét a szakszervezeti
bizottsághoz, hogy "beutalót" kér maga és családja számára 1 vagy 2 hétre (az utóbbi volt a jellemz?),
majd ez a bizottság elosztotta a meglév? helyeket. Ahhoz, hogy valaki ne kapjon beutalót valamilyen
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súlyos munkahelyi büntetés kellett, szóval a gyakorlatban mindenki kapott minden évben, az eltérés csak
az lehetett, hogy a jobb kapcsolatokkal rendelkez?k jobb üdül?kbe kaptak minden évben, míg a rosszabb
kapcsolatokkal rendelkez?k esetleg csak két-három évente kaptak jobb helyre, a többi évben valami
kevésbé felkapott helyre.

Én 6 alkalommal voltam üdülni, a 70-es években mint "üdülésre jogosult gyereke": 1973-1978 között
minden nyáron, 2 hétig, majd még egyszer 1982-ben. Mivel mind a két szül?m jogosult volt ugyanabban
a szektorban (külkereskedelem), így mindig jó helyen voltunk, a Balatonnál. Szüleim nagyon szerették a
megszokott dolgokat, így mindig ugyanabban az üdül?ben voltunk, Csopakon, a Külker Üdül?ben. 

A csopaki Külker Üdül? a K?koporsó utcában volt, kb. 400 méterre a Balaton partjától, hatalmas
kertben 2 darab 4-emeletes ház, kb. 80 szobával, minden szobához volt egy kis fürd?szoba és egy kis
terasz. A "k?koporsó" név eredete a csopaki K?koporsó-domb, aztán a 70-es évek végen a sok panasz
miatt meg lett változtatva a morbid hangzású név - lásd "üdülés a k?koporsóban" -, az új név máig:
K?korsó utca.

Mivel az üdülés tömeges volt, mindenki üdült, azaz tömegnyomor volt, alig lehetett mozdulni, máig
emlékszem a csopaki strandra: ha az ember nem ment ki id?ben, azaz kora reggel, kés?bb már
szabályosan vadászni kellett a szabad helyre. Ugyanígy minden lehetséges kereskedelmi egységnél
sorbanállás volt, átlag 20-25 perc. A normál vendéglátás akkoriban még állami monopólium volt, de
kisebb étkezdék már létezhettek magánkézben, így voltak ilyenek nem nagy mennyiségben: a
szedvicsárus, a fagylaltárus, a sülthal-árus, a lángosárus, s hasonlók. 

Már az újkapitalista rendben elmentem ugyanoda, s döbbent? volt az eltérés: az egykor tömegnyomoros
strandon alig 25-30 ember. 

sajnos ez nem saját kép, a netr?l "loptam", de valamikor a 70-es évek közepér?l származik - jól látható a
tömeg 

saját kép ugyanott 2004-b?l - senki nincs a vízben, az ugyanazon a lejáraton lév? 3 ember mind rokon
(balról jobbra: múzsa, a nagyobbik fiam, a múzsám testvére) 
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Végülis, meggondolva az üdülés értéket, az olcsó kommunista nyaralás komoly értéket jelentett, ezt
persze akkoriban nem fogtuk fel. A Külker Üdül? privatizálva lett a 90-es évek elején, s aki megvette,
máig m?ködteti szállodaként. 1999-ben elmentünk oda 1 éjszakára, s bizony a szoba 2 feln?ttnek + 2
gyereknek összesen 10 ezer Ft volt, ez mai áron kb. 25 ezer Ft. Szóval mai áron 2 hét az 350 ezer Ft
lenne. S akkor nem csak a szoba használatát kaptuk, hanem napi 3 étkezést is.

Persze az étkezés min?sége legendásan rossz volt és mennyisége legendásan kevés. Csak akkor kezdett a
csopaki menza utólag nem is olyan rossznak t?nni, amikor 1987-ben elmentem 2 hétre egy
bolgár szakszervezeti üdül?be, ott ugyanis az étel még rosszabb és még kevesebb volt.

Szóval mindenki evett magánétkezdében is a hivatalos üdül?i reggeli, ebéd és vacsora után: ez
jellemz?en magyaros hamburgert jelentett, azaz zsemlében rántott hús csalamádéval, sült halat (mely sose
helyi hal volt, valahonnan hozták fagyasztva, de frissen sütve végülis jó volt), s még fokhagymás lángost
is jelenthetett. Akkoriban jelent meg Magyarországon a hotdog, így az is volt kapható, mindig
rákérdeztek "kecsuppal vagy mustárral kéred?". Komoly, verekedésig fajuló nyelvészeti viták zajlottak
arról hogy mi a helyes ejtés: a "kecsöp" párt és a "kecsap" párt harcolt a legkeményebben, én
harmadikutas voltam a "kecsup" verzióval. 

A keményebb férfiak a sült kolbászra és hurkára is vállalkoztak, bár azok akkoriban nem voltak szokásos
nyári ételek. A korabeli közvélekedés szerint "télen szokás disznót vágni, akkor kell kolbászt és hurkát
enni".

A gyerekeknek meg volt fagylalt (3 íz: vanília, csoki, puncs, más nem létezett) és vattacukor. A
vattacukor árus magánvállalkozó olyan 50-60 közti kövér szakállas férfi volt (szóval nagyjából mint én
most), aki mindig viccel?dött a kislányokkal, egyik kedvenc szövege a "kislány koromban én is nagyon
szerettem a vattacukrot" - akkor ez még viccnek számított, ma már a modern genderista id?kben ez
kamingautnak min?sülne, s senki nem merne nevetni rajta.

a volt Külker Üdül? ma (Google) 

saját kép a volt üdül? kertjéb?l 1999-ben (múzsa + 2 gyerek) 
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Már akkor furcsa gyerek voltam. Míg más korombeliek vagy lányokkal ismerkedtek vagy fociztak,
esetleg horgásztak, addig én az üdül? könyvtárát látogattam, meg senki által nem figyelt dolgokat
tanulmányoztam. Persze aztán mindig összehaverkodtam 1-2 hasonló sráccal: a nagy számok törvénye
szerint mindig akadt legalább még 1 kamasz, aki csajozás, focizás, horgászás helyett a gyakorlati életen
teljesen kívül álló dolgokról szeret vitatkozni.

Többet között valószín?leg én voltam az egyetlen, aki elolvasta a minden falra kihelyezett
házirendet minden évben: röhejes hivatali m?nyelven megfogalmazott szabályokat tartalmazott, köztük
olyanokat, melyeket él? ember sose tartott be. Nagyon tetszett, hogy ezt akkoriban egy magyar humorista
is felfedezte, s kabarészámot csinált bel?le. Hála az internetnek, a szám megvan:

https://www.youtube.com/watch?v=rm2UyLz4n30 
s bármennyira hihetetlen, ez nem a humorista fantáziája, a bevezet? utáni minden szó a valódi
szabályzatból van! 

_______________________________________________
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Komszomolok

by maxval bircaman - szerda, december 07, 2022

https://bircahang.org/komszomolok/

Hiába volt elvileg azonos a kommunista rendszer mindenhol, de legalábbis mindenhol, ahol a szovjet
kommunista modell volt a minta, mégis fontos eltérések léteztek.

Az egyik ilyen dolog a kommunista ifjúsági szervezet létezése és szerepe. Én személyesen 4 verzióval is
álltam kapcsolatban: bolgár, kubai, magyar, szovjet, bár soha egyiknek se voltam tagja.

Az alapmodell persze a szovjet Komszomol (ami egy bet?szó, az orosz imádja a bet?szavakat, a
Komszomol egyszer?en az "Kommunista Ifjúsági Szövetség" els? szótagjainak összevonása oroszul). 

Amit a szovjet modellt?l átvett mindenki más:

ez az egyetlen engedélyezett ifjúsági szervezet,
a benne való karrier a f? útja volt a kés?bbi pártkarriernek,
a tagság életkorfügg?.

A szovjet Komszomolba 14 éves kortól lehetett bekerülni, s a tagság automatikusan megsz?nt a 28.
születésnapon, ez alól csak a vezet? pozíciót elért Komszomol-vezet?k kaptak felmentást, náluk csak 35.
születésnapukon sz?nt meg a tagság. 

? 10-osztályos szovjet iskolarendszer 7. évében jellemz?en minden diákot "megkínálták" a tagsággal, ezt
nem is lehetett visszautasítani, ill. ez kb. öngyilkos lépésnek számított. A legrosszabb tanulókat is
meghívták tagnak nyolcadikban. A diákkori legsúlyosabb büntetés a Komszomolból való kizárás volt,
ehhez valóban valami nagyon rosszat kellett tenni. 
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Amikor én magam szovjet iskolába jártam, a nyolcadik osztályban az egyik ukrán diáktársamat lopáson
kapták (ellopta egy osztálytársa fényképez?gépét, de gyorsan felgöngyölítette az esetet az iskola általános
igazgatóhelyettese: a szovjet iskolák általános igazgatóhelyettesei mindig a KGB képvisel?i voltak), de ?t
se zárták ki, csak elégtelen magatartást kapott arra az évre és Komszomol-büntetést, de maradhatott tag, s
aztán 10. osztályban már simán megkapta a Komszomol-ajánlást a továbbtanuláshoz. Ezzel el is árultam:
aki tovább akart tanulni, az nem lehetett nem tag.

Ebb?l az is következett: aki nem akart továbbtanulni, az viszont simán kimaradhatott, vagy iskola után
nem folytatta a tagságát: így a szovjet fiatal munkások közt alig 60 % volt Komszomol-tag. 

? bolgár modell teljesen követte a szovjetet. Hivatalos neve DKMSZ volt, de orosz mintára
Komszomolnak nevezte mindenki. A 80-as években már senki se vette komolyan, a Komszomol név
népszer? parodisztikus neve Komszopol volt (szopol = takony), de nyíltan senki se mert fellépni,
egyszer?en öngyilkos lépés lett volna mondjuk diákként kilépni. Lásd err?l korábbi cikkemet.

Alapvet?en senki se lépett ki. Az átlagember megvárta, míg 28 éves lesz, s akkor örült, hogy nem kell
többet gy?lésre járnia.

A magyar rendszer ennél jóval engedékenyebb volt. Nem volt kötelez? KISZ-tagnak lenni a
fels?sooktatásban való részvételhez! "Csak" KISZ-ajánlás kellett, amit viszont az iskolai KISZ-
bizottságot megadhatott nem tagnak is. Így a magyar fels?fokú diákok közt "csak" 85-90 % volt a KISZ-
tagok aránya. Szócval er?sen ajánlott volt belépni, de azért ki is lehetett maradni és ez nem jelentett teljes
ellehetetlenülést.

A kubai szervezet - neve: UJC - egészen más koncepción alapszik. Középiskolásoknak belépni nehéz,
ehhez valamilyen eredményt kell felmutatni. Így a továbbtanuláshoz se kell tagság. Emiatt a kubai
egyetemeken se tag a diákok többsége. A kubai Komszomol tehát elitista, csak a politikai karrierre
törekv?k lépnek be, ill. aki bármilyen karriert akar, hiszen a tagság komoly el?nyt ad.

Amikor a Havannai Egyetemen voltam hallgató, a csoporttársak fele se volt tag. A vicc: az alapszervezeti
titkárt jól ismertem, kifejezetten szimpatizált velem, többször is kereste társaságomat. Sikerült is több
téveszméjében megingatnom.
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Fentiek miatt a kubai UJC gy?lései komolyak voltak, tanulták a marxizmus-leninizmust mint a
kisangyalok. Ezzel szemben a bolgár, magyar és szovjet szervezet gy?lései jellemz?en buliesemények
voltak. A szovjet Komszomol-alapszervezetek pl. rendszeresen rendeztek "zenés délutánt", ez volt a
diszkó fed?neve. A bolgár verzióban ennél súlyosabb dolgok is voltak, pl. sztriptíz. 

A magyarról a legkisebb a személyes élményem, mert a közelemben m?köd? KISZ-alapszervezet
vezet?ségét utáltam, ahogy ?k is engem, így nem zaklattuk egymást. Egyszer meghívtak 15 éves
koromban tagjelölti gy?lésre, a forma kedvéért, erre nem mentem el, s aztán ebben maradtunk.

ide jártam egyetemre Havannában 

_______________________________________________

                            816 / 1.347



BircaHang - 01-01-2023
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

Konferencia a dezinformációról

by maxval bircaman - kedd, december 13, 2022

https://bircahang.org/konferencia-a-dezinformaciorol/

Nagyrészt közhelyes beszélgetés, de a hangulat miatt érdemes volt megnézni.

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

Röviden összefoglalom.

Elmúltak a régi szép id?k, amikor kevés kézben volt a tájékoztatás, s gyakorlatilag egy maroknyi nekünk
elkötelezett szerkeszt? kezében volt egész országok nyilvánossága.

Jött az internet, melynek eleinte örültünk mint majom a farkának, mert azt hittük, hála az új
technológiáknak meg fogjuk törni a nekünk nem tetsz? országok információmonopóliumát. S ezután ott is
a mi embereink uralnak el majd mindent. Hiszen arra számítottunk, most a maroknyi szerkeszt?nk immár
ott is diktálni fog, ahol eddig pedig az ellenségeink diktáltak.

Sajnos pofára estünk. Az tény, hogy az ellenség elvesztette a monopóliumát otthon, de meglepi lett: mi is 
elvesztettük itthon. Plusz kiderült: a mi lakosságunk se megbízható, elkezdett többrét?en tájékozódni,
már nem hisz el mindent kapásból.

S még az addig milliós hasznot hozó médiáink is mennek a cs?d felé.

Lépni kell tehát. Hiszen micsoda dolog az, hogy visszaélve a szólásszabadsággal egyesek azt írják és
mondják, ami nekünk nem tetszik! Tiltás kell, de legalábbis pénzügyi ellehetetlenítés. A bértrollok és az
?rültek ellen, mert mindenki aki nem mi vagyunk, az vagy az egyik vagy a másik.
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S a legfontosabb: meg kell nevelni az embereket, hogy sokrét?en m?velt jómódó gondolkodó polgárok
legyenek. Sokrét?en m?velt jómódó gondolkodó polgár pedig az, aki velünk mindenben egyetért.

A kisember meg ásít.

_______________________________________________
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Korcsolyáznak

by maxval bircaman - csütörtök, november 17, 2022

https://bircahang.org/korcsolyaznak/

Imádom, amikor a ballibek önmagukat hergelik. 

A Saolin-fivérek - kínai-magyar sportolók - országot váltanak, eddig anyjuk országának zászlaja alatt
voltak, most apjuk országzászlója alatt lesznek. Mi ebben a hír?

A ballib hörgés vicces, egyrészt miért költ Zorbán sportra, másrészt miért nem költ sporra. A végén
majdnem odáig jutottak, hogy Saolinék Zorbán diktatúrája elleni tiltakozásként váltanak országot.

Pedig közismert, Kína állami politikájának része kínai származású külföldi sportolók megvásárlása.
Számtalan ilyen eset van.

Egyébként ezzel semmi gond. Kína legalább csak kínai származásúakat vesz. Sok nyugati ország meg
bárkit. S?t nem csak nyugaton, Azerbajdzsán és Katar is szívesen ?zi ezt. Egy id?ben a teljes azeri
súlyemel?csapat bolgárokból állt, egyszer?en évi 1 millió dolláros fizetéssel csábítottak el több bolgár
súlyemel?t.

Egyébként Saolinék engem nem érdekelnek, azt se tudom pontosan mi a versenyszámuk. A téli
sportokhoz még kevesebbet értek, mint a nyáraikhoz, pedig a nyáraiakban se vagyok profi.

_______________________________________________
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Kristálydélután

by maxval bircaman - csütörtök, március 24, 2022

https://bircahang.org/kristalydelutan/

A németek imádják a gy?lölködést. Fanatikus népség. Csak rá kell mutatni, kik éppen a gonoszok, a
német nép teljes egységben azonnal ugrik.

75 éve a zsidók voltak a gonoszok, most az oroszok. Immár a németországi orosz boltok is 
célponttá váltak.

Azt hiszem, így utólag meggondolva, Henry Morgenthau amerikai pénzügyminiszternek igaza volt
1945-ban, amikor Németország nagyobb megcsonkítását, több állammá osztását, valamint a teljes
demilitarizációt és deindusztralizációt javasolta.

_______________________________________________
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Kuba mint szovjet csatlós

by maxval bircaman - kedd, január 11, 2022

https://bircahang.org/kuba-mint-szovjet-csatlos/

A magyar közgondolkodás egyik mítosza, hogy a kommunista berendezkedés egyben szovjet csatlós
viszony is. Talán csak Kína esetében nem él az mítosz, hiszen közismert a rossz szovjet-kínai viszont
hosszú éveken keresztül. A tájékozottabbak tudnak még a Pol Pot-féle Kambodzsáról is. S persze
mindenki tud Jugoszláviáról és Albániáról is.

De olyan, hogy valahol kommunista berendezkedés van, az nem szovjetellenes irányzatú, de az illet?
ország nem volt szovjet csatlós - ezt a legtöbb ember kizárja.

Pedig Kuba pont ilyen: sose volt csatlósállam.

Egyrészt a kubai kommunista rendszer létrejötte teljesen helyi jelenség, nincs szovjet részvétel
kezdetében, még olyan mértékben se, mint Jugoszlávia esetében.

Az egyik mítosz szerint a kubai forradalom sose volt kommunista, célja csupán Fulgencio Batista
diktatúrájának megdöntése volt. Ebb?l csak annyi igaz, hogy a forradalmi vezetés nem volt egyértelm?en
kommunista, voltak antikommunisták és semlegesek is, de a kommunista elem mindig jelen volt, a
legfels?bb vezetés kb. fele jóval a forradalmi gy?zelem el?tt kommunista volt, köztük a 2. és 3. pozíció
birtokosai (Raúl Castro és Che Guevara). Ami tény: a nagyf?nök, Fidel Castro nem volt még kommunista
ekkor.

Valójában a kubai forradalom támogatottsága nem azért volt ekkora, mert az Batista ellen harcolt.
Batista rövididej? (1952-1958) katonai diktatúrája nem jelentett valódi szakítást a korábbi id?szakhoz
képest, ugyanúgy az USA lekötelezettje volt és kiszolgálta az amerikai érdekeket, mint minden korábbi,
alkotmányosan megválasztott kubai vezetés. A kubaiakat nem Batista zavarta, hanem maga az amerikai 
függ?ség. 
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Az USA-nak is lassan kényelmetlenné vált Batista, annak túl durva módszerei miatt, ezért nem volt
bajuk leváltásával. Az USA arra számított, lesz egy váltás, s majd Fidel Castróval fognak immár
dolgozni. Aztán lesz pár engedmény, de a lényeg nem változik: az új kubai vezetés ki fogja szolgálni az
amerikai érdekeket.

Csak hát Fidel nem akart az új USA-párti kubai vezér lenni. ? a történelemkönyveknek dolgozott. Ez
sikerült is: ha csak a forradalma lett volna, ma csak a témával foglalkozó történészek ismernék, most
viszont mindenki tud róla.

Az a mítosz se igaz tehát, hogy a buta amerikai politika - Eisenhower és Kennedy hisztériája - taszította
Castrót a kommunizmusba. Egyszer?en nem volt esély se kompromisszumra: az USA nem engedhetette
meg egy t?le független latin-amaerikai állam létezését, míg Castróék meg nem engedhettek ugyanabb?l:
legf?bb céljukból, az USA-tól való függetlenségb?l.

A szovjet-kubai szövetség tehát nem ok, hanem következmény. De ez mindvégig valódi szövetség volt,
sose alárendeltség. A kubai külpolitikai mindvégig független volt Moszkvától, az is megesett, hogy
idegen államokban a kubai vezetés és a szovjet vezetés ellentétes er?ket támogatott. Ami pedig a
belpolitikát illeti, a kubai rendszer látványosan különbözött a szovjett?l, kizárólag a szovjet vezetést
kifejezetten zavaró nyíltan szovjetellenes vonások lettek megsz?ntetve (lásd itt els?sorban Che Guevara
eltávolítását a kubai vezetésb?l).

Milyen is volt ez a szövetség? Kb. mint most az USA és egy hozzá lojális, de függetlenül politizáló
NATO-tagállam között. Semmiképpen se olyan, mint ami a Szovjetúnió és Kádár Magyarországa között
volt, ahol egyes kérdésekben eleve nem is dönthetett Kádár moszkvai hozzájárulás nélkül.

_______________________________________________
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Kubai net

by maxval bircaman - vasárnap, június 19, 2022

https://bircahang.org/kubai-net/

Most már Kubában mindenkinek lehet otthoni internet-hozzáférése, ez 3 éve van így. Baromi lassú. Míg
az átlag magyarországi sebesség 200 Mbps felett van, addig ez Kubában 10 Mbps alatt van. S nagyon
drága.

A szuperlassú hozzáférés is a havi átlagfizetés negyede (jelenleg a kubai havi átlagbér 40-45 amerikai
dollár), egy normál magyarországi szint? hozzáférés pedig több évnyi fizetésbe kerül havonta.

Az átlag kubai mobilnetet használ, az olcsóbb, bár szintén lassú. 

A jó hír: ma már szinte semmit se blokkolnak. Ennek leglátványosabb jele a YouTube, ahol megjelent
nagyon sok kubai.

Bár származásilag semmi közöm Kubához, de minden ember legfontosabb életszakaszában, a
kamaszkorban, ott éltem, így nagyon nagy a kapcsolódásom az országhoz. Egészen pontosan, amikor
kimentem, még 12 éves voltam, s amikor távoztam, éppen elmúltam 19. Máig vannak "furcsa" kubai
szokásaim, a 3 legjellemz?bb:

kubai hanger?vel szoktam beszélgetni, azaz hangosabban, mint az európai szokás, folyton azt
hallom "ne ordíts",
amikor beszélek valakivel, közelebb állok hozzá, mint az európai szokás, ezen jellemz?en a n?k
szoktak meglep?dni, Európában ez a közelség már a csókolózás kezdete,
a "gyere ide" kézjelet nem európai módon csinálom, azaz nem kiféle tartott tenyérrel intek, hanem
fordítva.

Ami a legjobb a kubai YT-bloggerekben, hogy videózzák az országot, így meg tudom nézni ma hogy
néznek ki egykori ismert helyeim.
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https://www.youtube.com/watch?v=N5oHbLS9_ac&t=400s 
6:40-kor látható az az utca, ahol laktam 

Havannában a XIX. sz. végén és a XX. sz. els? felében kiépített új központban az utcahálózat teljesen
amerikai mintájú. Ezzel szemben a régi, még a "felfedezés" után, a XVI. században alapított
városközpont teljesen spanyol mintájú: azaz kis utcák s?r? hálózata. 

Ezzel szemben az amerikai mintájú új rész rendkívül pontosan tervezett, szélesebb utcák, melyek közül
csak a legnagyobbak kétirányúak, minden más utca egyirányú. Az utcák neve szám vagy bet? (az egyik
irányban az egyik, a másikban a másik), így cím alapján a távolság is simán kiszámolható.

Pl. én a 13 és C sarkán laktam, a jövend? múzsám meg a 17 és L sarkán. Így 2 utcányit délnyugatra
kellett menni (a számos utcák kettesével voltak. bet?sek egyesével), majd 9 sarok északkeleti irányban,
összesen 11 saroknyi út. 1 saroknyi az 100 méter, azaz 1,1 km.

A szélesebb utcáknak persze volt saját nevük is a szám/bet? mellett, de csakis a kétirányúaknak. Pl. a 9-es
utca neve Linea (= Vonal), a linkelt videón ez van, ezen megy végig a kubai blogger a G utcától a 4-es
utcáig, északkeletr?l délnyugatra haladva.

ez az útvonal van a videón 
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Kutyasétáltatás

by maxval bircaman - szerda, november 09, 2022

https://bircahang.org/kutyasetaltatas/

A legjobban a nem-idegenforgalmi videókból ismerhet? meg egy idegen hely. Bevallom, az ihletet
kubaiaktól kaptam, akik videóznak Kuba-szerte minden olyat, amit a normál turista sose néz meg.

Ma ez a vidék - ahol a kutyákat sétáltatjuk - Szófia központjának küls? részéhez tartozik, azaz nem
külváros. Budapestiül mondjuk Zugló lenne a párhuzam.

Szófia 24 kerületre oszlik, ez az egyik, a neve Ilinden. Egyébként az egyik legkisebb kerület.

Azonban ez a vidék alig száz éves. Az I. vh. el?tt nem volt semmilyen lakosság, kukoricamez?k voltak a
területen. Aztán a XIX. század végén a belga Solvay cég - ma is létezik, íme a honlapjuk - megveszi a
mai Ilinden kerület északnyugati csücskét, s ott felépíti az els? szófiai cukorgyárat. Akkor ez Szófia
határán kívül volt, pont alkalmas helyen, hiszen a gyár mellett megy el mind a Szerbia felé men? f?út,
mind az Thesszaloniki felé men? f?út. 

Maga a gyár beszünteti m?ködését a kommunista id?szak alatt, az épületek nagyrészt megsemmisülnek,
ami megmaradt, az ma m?emlék, jellemz?en bozasztó állapotban. Maga a belga Solvay cég egyébként
visszajön Bulgáriába a kommunizmus bukása után, de ezt az objektumát nem kéri vissza, túl rossz
állapotban van már, hogy meg lehessen menteni gazdaságosan. Ehelyett a Solvay északkelet-Bulgáriában
vesz meg egy volt állami cukorgyárat, ez m?ködik ma is.

Viszont a szófiai cukorgyár m?ködése alatt a környéken kialakul egy lakónegyed (neve magyarul
"Cukorgyár negyed", ma is így hívják), ahol el?ször a gyár munkásai bérelnek lakást, majd normál szófiai
lakónegyed lesz bel?le.

tipikus rom a volt gyár területén 
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A kommunizmus alatt egész Szófia minden irányból körbeépült panel lakótelepekkel, így ma már
Ilinden a városközpont küls? része, innen a városhatár kb. 6-7 km-re van. Ilinden és a városhatár közt van
éppen a legnagyobb szófiai panel lakótelep, közel 120 ezer f? lakossággal.

Ami érdekes: van itt minden, százéves épületek, ezek az eredetiek, aztán volt egy kora-kommunista
panelezés az 50-es években, 4-emeletes panelek, majd a 70-es években pár 8-emeletes panel, de sose volt
teljes letarolás, így minden együtt látható. Plusz színes elem az EU-s szigetelési program, melyben egyes
házak részt vettek, míg mások nem. Így ma totális káosz az egész kerület, szuper rendes ház, mellette
életveszélyes állapotú, de mégis valahogy emberi lépték? az egész. A teljes letarolás elmaradása miatt
megmaradtak az eredeti utcák, nem jelent meg az embertelen panelkáosz sártenger. Persze szinte minden
közterület elhanyagolt, de Szófiában ez a norma, nagyon-nagyon kevés közterület van normális
állapotban.

Mi itt 2009 óta lakunk.

https://www.youtube.com/watch?v=YRAvJQ-i9ns 
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Kuvandik

by maxval bircaman - vasárnap, június 12, 2022

https://bircahang.org/kuvandik/

Annak idején a Szovjetunióban sok furcsa lépés született a kisebbségi politikában.

Tudni kell, a Szovjetunió mint állam nem Oroszország helyett lett tervezve, hanem világállamként. Ezt
jelezte, hogy nem volt hivatalos nyelv, se bármilyen orosz jelkép, a címer a földgömb volt, a zászló
teljesen nemzetmentes, a himnusz meg az Internacionálé.

Persze a tényleges helyzet a 30-as évek második felét?l más lett: az, hogy a Szovjetunió egy orosz állam.
Ezt lassan a jelképek változása is követte, pl. az Internacionálé helyett elfogadott új szovjet himnusz
immár utalt Oroszországra. De a kisebbségi politika kialakítása még a kezdeti id?szakban indult meg.

A két id?szak ellentétei egyszerre szabták meg a kisebbségi politikát. Sokszor bizarr eredményekkel.

Lenin számára a legnagyobb veszélyt az orosz nacionalizmus és az orosz birodalmi gondolat volt, így az
alapcél: az orosz súly csökkentése, más "szocialista nemzetek" kialakítása az orosz er? ellensúlyozására.

A tervezet megkülönböztetett alapszinten 3 típusú "nemzetet":

önálló létre alkalmas nemzetet, ?k kaptak tagköztársasági státuszt,
önálló létre alkalmatlan nemzetet, ?k csak megyei szint alatti autonómiát kaptak,
s a kett? közti szint, a "fejl?d?" nemzetek, melyek most még nem, de hamarosan alkalmasak
lesznek a "nemzeti" létre, ?k a köztes autonóm köztársaság státuszt kaptak, mely a gyakorlatban
autonóm megyét jelentett.

A pragmatizmus persze mindig beleszólt az elméletbe:
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az adott nemzetiségnek kellett, hogy legyen kompakt törzsterülete, azaz ha ez nem volt, nem járt
magasabb státusz - ezért pl. a zsidók hiába voltak a 7. legnagyobb nemzetiség, csak megyei szint
alatti autonómiát kaptak, ez a Zsidó Autonóm Terület, ahová sose költözött a szovjet zsidók 10
%-ánál több,
az adott nemzetiség törzsterülete nem lehetett teljesen "bezárva" egyetlen tagköztársaság által.
ezért pl. a tatárok nem lehettek önálló tagköztársaság, bár ?k voltak a 6. legnagyobb szovjet
nemzetiség,
legyen a tagköztársaságban egy többségi nemzetiség, ezért pl. Dagesztán sose lehett
tagköztársaság, mert tíznél több nép lakja, s egyik se alkot abszolút többséget,
tisztán külpolitikai szempontok is voltak id?nként: a lengyelek sose kaptak semmilyen szint?
autonómiát, a finnek viszont még tagköztársaság is voltak ideiglenesen pár évig.

Ami most érdekes az Szovjet Közép-Ázsia. A kezdeti állapot: két autonóm köztársaság az orosz
köztársaságon belül. 

1924-ben beindult a tagköztársaságok szervezése itt: el?ször Türkmenisztán és Üzbegisztán, majd
Tadzsikisztán, végül (1936-ban) Kazahsztán és Kirgizsztán.

a mai orosz-kazah határ (piros - Oroszo., narancs - Kazahsztán) 

Kazahsztán eredetileg mint az orosz köztársaságon belüli autonóm köztársaság lett 1924-ben, s 12 évvel
kés?bb lett teljesjogú tagköztársasággá emelve. Amíg az orosz köztársaságon belüli autonóm köztársaság
státuszuk volt, a terület nagyobb volt, hozzájuk tartozott az Orenburgi megye is.

Ez a megye azonban el lett véve t?lük a tagköztársasági státusz megkapása el?tt. Miért? Teljesen
pragmatikus félelmekb?l. Az ok: a Volga-menti türk-muszlim vidék - Baskíria és Tatársztán - ne legyen
közvetlenül határos egy szintén türk-muszlim tagköztársasággal. Szóval kommunista eszme ide vagy oda,
volt mégis bizalmatlanság az er?sen nem-orosz identitásúak irányában,

A keskeny sáv neve Kuvandik-folyosó. Ez Orenburg megye legkeskenyebb része. Egyébként a kazah és a
baskír-tatár nacionalizmus mind a mai napig sérelemként éli meg, hogy nincs a két terület között
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közvetlen határ.

Engem ez Afganisztán északkeleti csücskére emlékeztet. A Wakhan-folyosó, melyet egy brit-orosz
megállappdás hozott létre a XIX. sz. végén, hogy se az oroszok ne legyenek közvetlenül határosak a brit
Indiával (a mai Pakisztánnal), s a britek az orosz érdekszférába tartozó Horezmmel és Hívával.

piros, sárga, zöld - Oroszo., narancs - Kazahsztán (T - Tatársztán, B - Baskíria, sárga - Orenburgi megye) 

lakótelep a mai Kuvandikban 

_______________________________________________
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Képmutatás

by maxval bircaman - kedd, október 04, 2022

https://bircahang.org/kepmutatas/

A ballibaizmus egyik vonása a súlyos képmutatás.

Azt még valahogy meg tudom érteni, hogy valaki pl. homokbeteg, s ezt megpróbálja kimagyarázni. Ez
alapvet?en természetes emberi reakció. Senki se szeret önmagával ellentétben lenni. Ha mondjuk
kleptomániás lennék, akkor esetleg igyekeznék kitalálni valamilyen elméletet, mely igazolja e mániámat.

Ez mellesleg nehéz téma. Minden ember hajlamos arra, hogy az, ami iránt pozitív érzelmei vannak, azt 
automatikusan jónak is állítja. Pedig esetleg az rossz, de legalábbis semleges. Ezzel máskor is vigyázni
kell.

Szóval - visszatérve - érthet?, hogy valaki aki valami egyértelm?en rosszat m?vel, igyekszik azt
legalábbis semlegesnek beállítani. Természetes reakció, az önvédelem alakja.

Ami viszont a perverzió csúcsa: nem m?velni valamit, azt mégis hirdetni, de megtapsolva
tartózkodni t?le.

A friss bulvárhír szerint Donáth Annácska gyereket szült. Semmi gond ezzel. Azonban a hírek szerint
fiút sz?lt, ez viszont már teljesen megmagyarázhatatlan. A Donáth-félék szerint ugyanis emberi nemek
nem léteznek, ezek csak társadalmi konstrukciók. Szóval honnan tudja Annácska, hogy kisfiúja van?
Esetleg megkérdezte a gyereket, aki szabadon nyilatkozott nemér?l? Ez kizárható. 

Én azt sejtem, hogy Annácska ránézett gyermekére, azon egy hím nemi szervet tapasztalt, s ez alapján -
fasiszta, kirekeszt?, gendertudománytalan módon - arra következtetett, hogy a gyerek fiú. Azaz úgy tett,
mint ahogy egyébként minden normális ember. 
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Viszont Annácskáék européer szektája szerint a normalitás elvetend?, s nemet megállapítani így nem
szabad.

Na most, mikor mond igazat Annácska, amikor a saját esetében normálisan viselkedik, vagy amikor
politikusként tagadja a normalitást? Ez a vizet iszik, bort prédikál magatartás, ami sokkal-sokkal rosszabb
a vizet prédikálva borivásnál.

Annál ugyanis nincs rosszabb, mint amikor valaki normális, azonban ennek ellenére harcol szavakban a
normalitás ellen. Ennél egy perverz abnormális is jobb, neki legalább megvan a mentsége, hogy saját
magát védi.

_______________________________________________
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Képtelenek ezt elengedni

by maxval bircaman - szerda, április 20, 2022

https://bircahang.org/keptelenek-ezt-elengedni/

Ezt most csak közvetett módon tudom. Nincs felesleges évi 75 euróm, hogy el?fizessek a Magyar
Narancsra. Eleve nem is lenne érdemes, nem mondanak semmit mást, mint amit az ingyenes ballib
médiák. Nem ellenzem teljesen a fizetést, de azért elvárok valamit érte.

Szóval köszönet a Mandinernek, hogy megosztotta ezt a gyöngyszemet.

A kulcsmondat: azért nyerte a Fidesz a választásokat, mert "Márki-Zay Péterr?l sikerrel hitette el széles
körben, hogy Zelenszkij elnök és a többi zsidó megbízásából Magyarország vérbe borításán
munkálkodik".

A ballib agytröszt legnagyobb bánata, hogy Orbán elvette t?le pár éve aduászát: az antiszemitizmus
elleni küzdelmet. S máig próbálkoznak ezt valahogy visszaszerezni.

Az agytröszt fenatikusai máig képtelenek feldolgozni, hogy a rendszerszint? politikai antiszemitizmus
Magyarországon nem létezik 2015 óta. S csakis azért sz?nt meg, mert Orbán ezt így akarta: a 2015-ös
migránsválság lett kihasználva erre a célra. Orbán ugyanis mindig hosszabb távra lát el, mint a ballibek, s
tudta, az antiszemitizmus egy mérgez? tényez?.

A sikeren egyébként én is megdöbbentem annak idején. S akkor döbbentem rá a változásra, amikor nem
egy korábban antiszemita magyar ismer?söm elkezdte dicsérni Izraelt, hogy "védik az európai civilizációt
az iszlám ellen", ami persze marhaság ebben a formában, pont ugyanolyan túlzás, mint a korábbi
álláspont, de most nem ezt akarom elemezni, hanem magát a jelenséget akartam bemutatni.

_______________________________________________
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Kérdezni kell

by maxval bircaman - kedd, október 04, 2022

https://bircahang.org/kerdezni-kell/

A munkavégzés, az üzleti élet egyik fontos eleme az érdekl?dés felmutatása. Ennek két alakja lehetséges:
a kamuhozzászólás és a kamukérdezés, nyilván utóbbi a rövidebb út.

Egyébként mindez teljesen független a társadalmi rendszert?l. Semmilyen értékelhet? eltérés nincs egy
kommunizmuskori gy?lés és egy mai modern multis üzleti értekezlet között.

A kamuhozzászólás a nehezebb m?faj. Módszere: kitapogatózni mi éppen a kötelez? vélemény a cégnél,
majd azt el?adni kicsit más szavakkal, a legjobb ha beleszúrunk egy vicces mondatot is, hogy aztán
emlékezzenek ránk. A kommunizmusban ez a típusú beszéd jellemz?en úgy kezd?dött, hogy "csatlakozva
az el?ttem szólókhoz". A liberális verzió kicsit nehezebb, ott ugyanis már szimulálni kell valamilyen
egyedi ötletet is. A legbiztosabb megoldás: figyelmesen meghallgatjuk, elolvassuk a vezet?ség
legfrissebb szövegeit, majd azokat elismételjük. Persze hozzátéve valami egyedit. Mondjuk javasoljuk,
minden második pénteken legyen sárga nap, ekkor a kollégák vegyenek fel egy sárga ruhadarabot. Miért?
Hát mert növeli a csapatszellemet!

Nem vicc. Egyik korábbi munkahelyemen id?nként volt egészség nap. Ez azt jelentette, aznap ne a liften
menjünk fel az emeletre, hanem a lépcs?n. Szerencsére ritkán volt, átlag félévente. Egyszer még én is
felmentem a lépcs?n, a következ? alkalmakkor már nem, csak azt mondtam "köszönöm" a lift el?tt álló
aktivistáknak, majd beszálltam a liftbe. Furcsán néztek rám, de eleve furcsa ember hírében álltam.

A legjobb, legegyszer?bb a kamukérdés. Nem kell hosszasan beszélni. Óvatosnak kell lenni, olyat ne
kérdezzünk, ami pár perce elhangzott, mert ezzel csak saját figyelmetlenségünket áruljuk el. Olyat
kérdezzünk, aminek egyrészt semmi értelme, másrészt el?re tudjuk a választ. Fontos azonban, hogy a
kérdésünk ne t?njön szarkazmusnak, ezt nem szeretik a vezet?k. Legyen mindig valami teljesen
banális ügy.

Mondjuk mondhatod azt, szerinted nagyon fontos az ökológiai felel?sség, mert glob?ális melegedés van,
s mindjárt fél kilométerrel n? a tengerszint, ha nem teszünk semmit. S ezzel kapcsolatban kérdésed: lesz-
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e idén is több akció e tekintetben.

Ha ezt nem követed, sose lesz a cégnél karriered. Ugyanis a multik pont ugyanúgy m?ködnek, mint a
kommunista vállalatok, szinte minden teljesen a személyi kapcsolatoktól függ, s ehhez alapvet? a saját
személy reklámozása.

Még liberális koromban komolyan hittem, a profitéhes magáncégek jobban m?ködnek, mint a
kommunista állami vállalatok. Az els? multi munkahelyemen el kellett töltenem 3 hónapot, hogy rájöjjek,
fatálisan tévedtem. F? megállapításaim ezek voltak:

a profit ötödrangú szempont, a jó személyi kapcsolatokkal rendelkez? vezet? vagy részleg simán
lehet vesztességes, akkor se lesz eltávolítva, míg a nem megfelel? személyi hálóval rendelkez?
meg akkor is el lesz távolítva, ha pénzt hoz a cégnek,
alapvet?en nyer? magatartás a munkaszimulálás, a csajok ezt nagyon tudják, még ebédid?re is úgy
állnak fel, hogy panaszkodnak a sok munka miatt,
az elvárt modellek utánzása.

Ez utóbbiról egy vicces sztori. Volt egy kollégám, aki karriert akart, de ennek ellenére velem valahogy és
valamiért szimpatizált, szóval simán vette a rendszerkritikus szövegeimet. Nagy nehezen elért egy
kisf?nöki pozíciót. Aztán látom, a folyosón szalad egy laptoppal a kezében és mosolyog, siet az egyik
konferenciaterem felé. Mondom neki "már alakul, öregem, de még dolgozni kell a mosolyon: az igazi
vezet? gondterhelten néz maga elé, sose mosolyog".

Persze lehet semmit se csinálni ebb?l, amit leírtam, de akkor nincs karrier, s az els? leépítésekor is
téged rúgnak ki. 

Én sose követtem ezt, még sose szólaltam meg semmilyen értekezleten, kizárólag hozzám intézett direkt
kérdésre válaszolok. Dehát én eleve harcolok minden karrier ellen.

a tökéletes értekezlet: falon képerny?, emberek laptoppal és papírokal a kezükben 
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A humor a legjobb eszköz mindennek az elviselésére. Már a régi rendszerben éltem ezzel. 

Amikor orosz iskolába jártam még a 80-as években, a legjobb orosz haverom apja magasrangú KGB-tiszt
volt, rendkívüli karrierrel, pl. az USA-ban éltek évekig, a New York-i szovjet ENSZ-képviselet
alkalmazottja volt, hivatalosan tolmács, a valóságban hírszerz?. Apja magas rangja miatt a fiút az iskola
vezet?sége folyamatosan pátyolgatta. ? meg baromira utálta az egészet, azt akarta, hagyják békén, de nem
hagyhatták, pl. beválasztották az iskolai Komszomol-bizottságba tagnak. ? meg eljárt a bizottsági
ülésekre, de folyton hallgatott, ami egy id? után kezdett kellemetlen lenni. Mondja nekem a srác, mi a
baja, valamit végre mondania kellene, de nem tudja mit, mert utálja az egészet. ? tulajdonképpen csak
elektromos zenét akar hallgatni (lásd Kraftwerk), meg nyelveket tanulni, nem Komszomol-
marhaságokkal bajlódni. Erre el?adtam neki egy bizottsági gy?lés paródiát. 

A következ? héten röhögve meséli, minden szuper, a paródiám egyik mondatát komolyan el?adta a
gy?lésen. Az én paródiámban volt egy rész "az elvtársak önéletrajzának megvitatása" címmel, itt
elmondtam az összes akkori szovjet banalitást, lásd a nagymamája személyesen látta Lenint beszélni, az
apja meg Berlinig jutott géppuskával 1945-ben, stb., majd "és rendkívül szerény egyéniség". Szóval a
srác el?adta a "rendkívül szerény egyéniség" megjegyzést, s végre lett egy hozzászólása a gy?lésen.

_______________________________________________
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Két világszemlélet

by maxval bircaman - péntek, április 08, 2022

https://bircahang.org/ket-vilagszemlelet/

Amerikában a lottómilliomos azt hazudja, hogy pénze vállalkozásból van. Oroszországban a gazdag
vállalkozó - ballibül: "oligarcha" - azt hazudja, hogy pénzét lottón nyerte.

Miért? Mert egészen más a társadalmi közhangulat.

Oroszországban aki vállalkozóként lett gazdag, az b?nöz? a közvélekedés szerint, de legalábbis
tisztességtelen alak, aki sok embert dolgoztatott kevés fizetésért, innen lett igazságtalan módon sok
pénze. Míg a szerencsejátékosként milliomossá lett ember meg lehet bárki, ? csak egy szerencsés ember,
aki nem tett semmi rosszat.

Amerikában a szerencsejátékos meg egy parazita, akinek csak szerencséje volt, de semmit nem tett le az 
asztalra. Míg a vállalkozó megdolgozott a gazdagságért, azaz jogosan van sok pénze.

Alapvet?en a klasszikus liberális és a hagyományos keresztény életszemlélet ellentéte ez.

_______________________________________________
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Kétfajta háború

by maxval bircaman - szerda, március 16, 2022

https://bircahang.org/ketfajta-haboru/

Sokáig nem tudtam mi a különbség az igazságos és az igazságtalan háború között. De a liberális médiák
alapos tanulmányozása ebben sokat segített.

Íme az 5 f? ismérv, mely alapján ez a 2 kategória különválasztható:

ki kezdte a háborút,
mi a háború oka,
milyen fegyvereket használnak a háborúban,
milyen infrastrultúra semmisül meg vagy rongálódik meg,
az áldozatok jellege,

S most lássuk ezeket egyenként!

A háború kezdeményez?je. Igazságtalan háborúban ? háborút ?rült diktátor indítja. Ezzel szemben
igazságos háborúban demokratikus kormányzat.

A háború oka. Igazságtalan háborúban az ok, hogy a diktátor ezzel akarja elterelni a figyelmet. Mir?l?
Bármir?l! Ezzel szemben igazságos háborúban az ok a demokrácia és a jólét terjesztésének ?szinte vágya.

A fegyverek jellege. Igazságtalan háborúban tiltott fegyvereket használnak. Ezzel szemben igazságos
háborúban csak precíziós fegyverek vannak.

A kárt szenved? infrastruktúra. Igazságtalan háborúban kórházakat, iskolákat bombáznak, viszont
katonai célpontokat alig ér találat. Ezzel szemben igazságos háborúban csakis katonai és kormányzati
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létesítményeket ér támadás. S ha néha-néha mégis találat éri egy-egy kórházat, iskolát, ennek oka az
ellenség, aki pont kórházak és iskolák mellé telepített - aljas módon - katonai létesítményt.

Kik az áldozatok. Igazságtalan háborúban n?k és gyerekek, különösen terhes anyák és csecsem?k, az
igazságtalan háborúk indítói nagyon szeretnek halott terhes anyákat és csecsem?ket látni. Ezzel szemben
igazságos háborúban a hatalommal cimboráló, magukat civileknek álcázó terroristák az áldozatok, s ha
mégis akad igazi civil áldozat, az csupán véletlen és járulékos áldozat.

Azt hiszem, így már teljesen világos minden.

_______________________________________________
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Kéthónapos kamujóslat

by maxval bircaman - vasárnap, május 29, 2022

https://bircahang.org/kethonapos-kamujoslat/

Pont 2 hónapja volt a 444.hu vicces - csak épp komolynak szánt - jóslata a választási eredményekr?l. 

Én akkor döbbentem rá, hatalmas Fidesz-gy?zelem lesz, mert különben a Soros-közeli média nem
hazudott volna ekkorát.

A cikk szerint kb. kétharmados ballib gy?zelem volt várható.

Az egyetlen piros pont a 444-nek: a cikket utólag se törölték: íme.

 

_______________________________________________
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Kétségbeesés

by maxval bircaman - szerda, június 01, 2022

https://bircahang.org/ketsegbeeses/

Az ember két gyengéje a gyerek és a háziállat.

A gyerek iránti érzelem teljesen természetes dolog, alapvet? ösztön a fajfentartás. Így a gyerek sérelmére
elkövetett tett nagyon negatív megítélést eredményez, ez is az oka annak, hogy pl. a pedofíliát az
átlagember nemcsak természetellenesnek, de undorítónak és aljasnak is tartja. Mert egyszer?en a
kisgyerek nem arra való, hogy szexuális vágy tárgya, s?t akár csak normál szexuális tárgy legyen,
miközben feln?tt n? esetében ezt csak feministák gondolják. Aki a barátn?jér?l/feleségér?l erotikus képet
csinál, arra azt mondják: "mert szereti ?t". Aki ugyanezt teszi kislánnyal, arra meg azt: "perverz állat". De
ugyanez van a gyerekgyilkossággal is: szinte mindenki súlyosabbnak hiszi, mint egy feln?tt
meggyilkolását.

A háziállat már kicsit más, a modern civilizációkban egyesekb?l ez az ösztön kiveszett. Emiatt pl.
képtelenek megérteni egymást a háziállat-ellenesek és a háziállat-pártolók: az egyik tábor szerint kutya
nem való lakásba, a kutyapiszok hatalmas baj, míg a másik tábor szerint a háziállat természetes
szükséglet.

De talán a haszonállatoknál mindkét tábor egyetért. Pl. egy barbár, kegyetlen módon végrehajtott
disznóvágás negatív érzelmet vált ki szinte mindenkib?l, egy keményen kutyaellenes emberb?l is. Mert
kell a disznó húsa, ezért azt meg kell ölni, de az ölésnek megvannak az évezredes szabályai, s aki
másképp tesz, az barbár szadista. 

A társállatoknál - lásd kutya, macska, hörcsög, papagáj, stb, - meg maga a társszerep a fontos azoknak,
akikben él még ez az ösztön. Hányan lehetnek? Szerintyem az emberek kétharmada, de tudományos
felmérést nem láttam err?l, ez csak a saját nem-reprezentatív felmérésem. Lehet, hogy kevesebb: mivel én
magam a "pro" táborhoz tartozom - jelenleg 6 darab háziállatom: 2 kutya, 2 macska, 2 papagáj -, lehet,
hogy egy "contra" párti nem ?szinte velem.

Mindenesetre közhely, hogy "gyerek vagy kutya a filmben" jó marketing eszköz.
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Az utóbbi 2 hétben az ukrán propaganda elkezdett kutyázni. Sorra jönnek a képek ukrán katonákról
kutyákkal. Ez a végs? elkeseredés jele.

Van egy tippem: a következ? az lesz, hogy részeg orosz katonák kutyákat gyilkolnak.

_______________________________________________
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Kína fejl?dése

by maxval bircaman - hétf?, szeptember 19, 2022

https://bircahang.org/kina-fejlodese/

Engem most gy?zött meg Kína, hogy immár a termelése világszínvonalú.

Úgy kezd?dött, hogy a kínaiak másoltak, rossz min?ségben. Aztán jött a másolás immár jó min?ségben.
Majd jött az összeszerelés. Aztán a saját gyártás, egyre jobb min?ségben.

Számomra az igazi jel, hogy a kínai cégek beléptek a fényképészeti technikák területére is.

Ez eddig nyugat-európai, amerikai és japán felségterület volt teljes mértékben.

A szakma csúcsa a svéd Hasselblad cég, ez egy 180 éves cég, ahol máig nincs gépesítve a gyártás. Ülnek
a magasan bérezett dolgozók az asztalnál és egyenként kézzel szerelnek, meg egyenként tesztelnek
mindent. Évente átlag 10 ezer fényképez?gépet gyárt a cég, ami röhejes szám, a két nagy profi márka - a
Canon és a Nikon - tízmilliós nagysárrendben gyárt gépeket évente, de a feltörekv? közepes cégek - pl. a
Sony - termelése is milliós nagyságrend.

Szóval a Hasselblad amolyan Rolls-Royce a fényképészetben, egy átlag fényképez?gépük árából
megvehet? 5 darab legdrágább Canon- vagy Nikon-gép.

Ami a lencséket (objektíveket) illeti, az ár a képességükt?l függ. Minél magasabb az F-szám (=
keskenyebb a zár) és minél közelebb áll az emberi szem látásszögéhez, annál olcsóbb egy objektív, ehhez
kell ugyanis a legkevesebb m?szaki feltétel. Szóval az olyan 35-50 mm-es és 3.5-5.6 közti F-szám?
objektív a legolcsóbb jellemz?en.

Az átlag bolti jó, amat?r, de azon belül fels? kategóriás géphez ilyen objektív szokott járni "csomagban"
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akciósan.

Egy ilyen alapobjektív újonnan jellemz?en 100-150 euró közötti áron kapható. Használtan, jó állapotban
a feléért akár.

Ugyanez jobb F-számmal (azaz kisebb F-számmal, mert minél kisebb, annál jobb) már 400-700 eurós
kategória.

Ezek az árak persze a tömegtermelésre szakosodottt cégekre igazak, azaz amit az amat?r és profi
fényképészek használnak általánosan. Tehát nem a speciális kategória, ahol tényleg Hasselblad-gépeket
használnak. Mondjuk Neil Armstrong és Buzz Aldrin persze Hasselbladot használtak a Holdon. (S
egyéblént ebben a kérdésben egység volt, a szovjet ?rhajósok is ilyen típust használtak.)

a világhíres kép 1969-b?l: Armastrong Aldrint fényképezi 

A profik két tábora egyébként a Canon- és a Nikon-párt. Ezek sokszor úgy viselkednek egymással,
mintha ellenséges focidrukkerek lennének. Annak idején, amikor megvettem els? komolyabb gépemet -
ez 2011-ben történt -, sokat vaciláltam, melyik "párthoz" csatlakozzak. Aztán 3-hetes gondolkodás után
legyintettem, s vettem egy Sony-gépet.

A Canon- és a Nikon-párt egy dologban egyetért: hogy aki nem Canont vagy Nikont vesz, az hülye. De
ez számomra csak plusz indíttatás volt, hogy ne vegyek se Canont, se Nikont.

A fényképész embert 2 dolog szokta izgatni, mikor már mindent megcsinált a normál objektívvel: a
távfényképezés meg a széles fényképezés. Az el?bbi tipikus területe a paparazzik m?faja és a Hold
fényképezése, az utóbbi a tájfotósoké és az ingatlanügynököké, azaz lehessen befogni a képbe az egész
szobát meg az egész hegyvidéket.

Az olcsóbb kategóriában - azaz abban, ami számomra is elérhet? - a teleobjektív az olcsóbb, a széles a
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drágább.

Teleobjektívet vettem pár éve, 250 euró körüli áron. A Sony géphez persze eredeti Sonyt nem tudtam
venni, az nekem túl drága, de vannak független cégek, melyek kb. féláron gyártanak 
kompatibilis eszközöket, ilyen pl. a szintén japán Tamron.

De széleset nem tudtam venni, egyszer?en túl drága volt.

Aztán idén eladtam a Sony-gépet, a nagyobb tükrös Sonyt lecseréltem kisebb tükörmentes Sonyra.
Maradt is pénz. S akkor megláttam!

itt felszerelve, sz?r?vel 

Teljesen ismeretlen kínai cég széles lencséje. 160 euróért. A harmada minden hasonlónak mástól.

Nyilván hiányoznak egyes képességek: teljesen manuális, azaz nem állítható a gépr?l semmi, csak a
zársebesség és az ISO-szám. Dehát ezért a pénzért több nem is várható, maga a lencse tökéletes.

De máig meg vagyok döbbenve: immár képes kínai cég ilyen dolgot gyártani.

kora reggel villamosmegállóban 

_______________________________________________
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Könnyen behúzhatók a cs?be

by maxval bircaman - szerda, január 05, 2022

https://bircahang.org/konnyen-behuzhatok-a-csobe/

Öröm látni, milyen könny? cs?be húzni a ballibeket.

Mindig lehet ugyanis számítani f? alapelvükrw: az antizorbánizmusra, ez mindig mindent felülír.

December végén minden ballib média pánikcikket írt a szörny? lépésr?l: Zorbán megint megemeli a
minimálbért! Mintha 20 évvel visszamentünk volna az id?ben, amikor a Fidesz-kormányzat két egymást
követ? évben jelent?s minimálbér-emelést hajtott végre. Minden akkori média (akkoriban a médiák 95 %
ballib volt) versenyszörnyülködött emiatt. Még a Bolgár Gyuri bácsi m?sorába betelefonáló id?s nénik is
arról beszéltek felháborodottságtól remeg? hnagon, hogy most minden második cég tönkremegy majd,
mert képtelenség ekkora csillagászati összeg? béreket kitermelni, aztán mindenki munkanélküli lesz,
majd pedig jön a hiperinfláció. Egyes id?s betelefonáló nénik még azt is megjegyezték, hogy Zorbán
diktatúrát épít, hiszen egy demokráciában kizárólag a szabad piac mindig mosolygó keze dönt a bérekr?l.

Persze semmi gond, ha a magát liberálisnak mondó HVG és Népszava liberális marhaságokat gagyog, ez
végülis koherens viselkedés. Vagy az se gond, hogy a volt bankelnök Surányi süketel a
termelékenységr?l. Mindez persze mind baromság, de ezek a baromságok a liberalizmus szerves részei.
Azaz ha egy liberális mondja ezeket, akkor ebben semmi furcsa nincs.

De amikor egy magát radikális baloldalinak mondó média is csatlakozik a kórushoz? Valószín?leg a
Mérce a világ egyetlen radikális baloldali médiája, ahol a szerkeszt?ség azon aggódik, a szegény
t?késeknek nem marad pénzük a bérekre.

Persze nem vagyok álnaív, a Mérce természetesen se nem radikálisam baloldali, se nem mérsékelten
baloldali - ilyen cikket egy átlag nyugati centrista szocdem lap se közölne le -, a Mérce egy ultraliberális
média, mely baloldaliságnak hazudja a legbizarrabb nyugati progresszívista marhaságok követését. Az új
progresszívista osztályharc azt jelenti: nem baj maga a kizsákmányolás, nem kellenek munkásjogok,
viszont küzdeni kell, hogy a t?kések között legyen elegend? arányban n?, homoszexuális, buddhista, s
nemváltó gyíkember, s ha a t?kés ilyen "színes", akkor a fehér, heteroszex, keresztény, férfi dolgozó nem
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is jogosult érdekei képviseletére, hiszen ez fasizmus lenne.

_______________________________________________
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Közeleg az új kurszki csata

by maxval bircaman - vasárnap, szeptember 18, 2022

https://bircahang.org/kozeleg-az-uj-kurszki-csata/

Az eredeti 1943-as kurszki csata el?története az volt, hogy ekkor volt az utolsó nagy remény, hogy az
1943 februárjában Sztálingrádnál totális vereséget szenvedett nyugati koalíció vissza lesz képes venni az
események irányítását a keleti fronton.

Sztálingrádnál a nyugati koalíciós er?k - a tengelyhatalmak - kb. 800 ezer katonát vesztettek, ebb?l a
magyar veszteség 140 ezer volt. Az orosz oldal ugyan többet vesztett - 1,2 millió embert -, de megnyerte
a csatát.

A gyors orosz el?renyomulást azonban sikerült megállítani Kurszknál, s?t a német hader? sikeresen
kezdett ismét keletre haladni. A helyzet július végére olyan lett, hogy a szovjet vezetés komolyan kezdett
aggódni, a német er?k ugyanis közel álltak ahhoz, hogy 2 millió f?nyi szovjet hader?t bekerítsenek.

Azonban Zsukov marsall felismerte a német bekerítés irányát, s azt sikeresen megakadályozta. Napok
alatt összeomlott a német támadás, s ismét hatalmas vereség lett a vége. Megint vesztettek a németek 200
ezer embert, s bár az oroszok a dupláját, az utóbbiak nyertek. Továbbá kiderült: a fejlettebb német
haditechnika se képes sikert eredményezni.

A szovjet belügyek szempontjából ekkor indult meg Zsukov karrierje: másodjára derült ki, hogy Zsukov 
jobban ért a hadügyekhez, mint Sztálin, s ezt immár Sztálin is elismerte. Innent?l kezdve Sztálin soha
többet nem hozott katonai döntéseket Zsukov megkérdezése nélkül.

De a lényeg: innent?l a németek már csak hátráltak.

Remélhet?leg most is ez lesz a végkimenetel. A kijevi liberális-náci koalíciós er?k várhatóan
menekülésre fogják, s végre hazamennek Berliniv és Washingtoniv felé.
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Küzdelem a hr-godzilla ellen

by maxval bircaman - péntek, szeptember 16, 2022

https://bircahang.org/kuzdelem-a-hr-godzilla-ellen/

Akkor történt, amikor még b?ven liberális voltam, bár már nem progresszív - nagyjából olyan nézeteim
voltak, mint a középs? Fidesznek, csak korábban, mint ?k.

Szófiában éltem, s munkát kellett keresnem. Akkor a bolgár munkaer?piac nagyon rossz helyzetben volt.
Egyrészt anyagilag teljesen lent volt, az akkori - nem túl magas - magyar szint harmadán volt (most a
háromnegyedén van). Átszámolva a havi száz dolláros fizetés már jónak számított.

Plusz teljesen vad szokások voltak divatban, melyek Magyarországon sose jelentek meg.

Pl. teljesen normálisnak szmított nem megmondani a bér összegét a dolgozónak, mert a dolgozónak 
örülnie kellett, hogy alkalmazzák, s tiszteletlenségnek min?sült, ha "kiváncsiskodik" - milyen jogon
tisztelenkedne, talán nem bízik a munkáltatóban???

Meg a munkaid? sajátos értelmezése. Nem volt szabad a munkaid? végén hazamenni, a dolgozó addig
maradt a munkahelyén, míg nem jött a f?nöke, s nem "engedte" haza. A munkaviszony ugyanis amolyan
patrónus-kliens viszonynak számított, mint az ókori Rómában, csak éppen az ókori római garanciák
nélkül a dolgozó számára.

Ahová én jelentkeztem, az ehhez képest normális hely volt, idegen cég volt. A posztkommunista
Bulgária els? évtizedében ugyanis a legrosszabb munkahelyek a bolgár vállalkozók által üzemeltetettek
voltak, különösen az antikommunista vállalkozók általiak.

Ezt meg kell magyarázni. A ppsztkommunista bolgár vállalkozók 3 f? történelmi típusa ugyanis a
maffiózó, a komcsi, s az antikomcsi volt.
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A maffiózó: aki nyíltszíni lopással szerezte a vagyonát, jellemz?en ex-sportolók, akik védelmi pénzt
szed? ver?emberekb?l vagy szimpla rablókból lettek.

A komcsi: aki fehérgalléros módon lopta el az állami vagyont, mert erre lehet?sége volt a kommunista
rendszer alatti pozíciójának köszönhet?en.

S az antikomcsi: aki a bolgár reprivatizációban kapta vissza vagyonát. Bulgáriában ugyanis a
kommunizmus alatt államosított teljes vagyon vissza lett adva a volt tulajoknak és azok örököseinek.

Talán meglep?, de munkáltatóként a maffiózók voltak a legjobbak. Egyszer?en volt bennük amolyan
betyárbecsület, hogy "én loptam, mindenki lop, a dolgozóm is lopni fog, tehát kicsit jobban bánok vele,
ne lopjon túl sokat".

A messze legrosszabb pedig az antikomcsi munkáltató volt, gyakorlatilag a dolgozókon bosszulta meg a
kommunista rendszert. S a leginkább hitt a nyugati propagandában, a halivúdi marhaságokban.

A bolgár népnyelv külön szót talált ki az államosított vagyont visszakapókra: resztitutka ??????????, a
prosztitutka ???????????, azaz prostituált szó mintájára - a "restitúció" szó alapján, a bolgár szaknyelv
ugyanis az államosított vagyon visszaadását nem - mint Magyarországon - reprivatizációnak, hanem - s ez
a jobb szó - restitúciónak nevezte. Azt hiszem, mindent elmond a szóhasználat. A bolgár kisember
jobban utálta a vagyonukat visszakapott ex-tulajokat, mint a banditából lett t?késeket: s nem vélelenül, az
el?bbiek sokkal szemetebb embereknek bizonyultak.

Ahová én mentem, az idegen cég volt: egy libanoni volt a f? tulajdonos, kiemelt hülyeségek nem voltak,
de persze az általános divat azért hatott.

Az interjún szembe találkoztam az él? halivúdi hr-es n?vel. Magabiztosságát azonban letörtem nagyon
durván. Pedig alig szóltam, s csúnya szó nem hagyta el a számát.

A kezdetén leültünk, én, a hr-es, s a jövend? közvetlen f?nököm. A hr-es néz rám várakozóan, majd rám
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szól, miért nem veszem el? az önéletrajzomat, amit most megbeszélhetnénk. Mire én jeleztem: mert
nincs nálam példány bel?le. A n? fölényesen rámförmedt: most akkor mir?l fogunk csevegni. Mire én azt
mondtam: ez informatikai állás, gondoltam, elegend? elküldeni ímélben. A n? lelohadt, ez még a 90-es
évek voltak, az ímélezés még nem volt általános, s íme kiderült, ? az aki nem halad a korral.

A n? zavarodottsága ment tovább, igyekezett revansot venni. Ám én láttam a f?nök halvány mosolyát:
láthatóan tetszett neki a viselkedésem. s gyorsan megértettem: utálja a hr-es n?t, plusz engem meg
megkedvelt.

A n? megpróbált bullshit szöveggel kitörni a kellemetlen szituációból, Elmondta, higy a cégnél mindenki
fiatal vagy fiatalos lelkület?, de mindenki kivétel nélkül lázasan tevékenykedik, idegesen futkos fel és alá
a cég céljai érdekében. Erre egy szót se válaszoltam, de látszódhatott a fejemen, hogy a hülye szöveg
lepereg rólam. A m? megrázta a fejét, magyarázkodni kezdett "az ideges alatt azt értem, tettvágggyal
telítettek, nem a szó rossz értelmében".

Az interjú végén megsajnáltam a n?t. Én akkor 25-30 között voltam, ? nagyjából 10-zel több. Azaz még a
kommunizmusban tanulta meg a munkát, majd hirtelen peresztrojkát hajtott végre magán, s elkezdte
próbálni az új divatot, csak éppen láthatóan nem ment neki: íme egy huszonéves is képes volt ?t kihozni
"komfortzónájából".

Persze felvettek a céghez. Bár csak fél évet dolgoztam ott. Aztán elköltöztem Budapestre. A volt
f?nököm máig ismer?söm a FB-on. Maga a cég meg cs?dbe ment, pedig a tevékenysége nem volt rossz,
csak rossz id?ben voltak rossz helyen.

Aztán egyébként a céget újraindították az 1997-1998-as második nagy bolgár gazdasági válság után, azt
persze nem tudom, most mi a tulajdonosi kör. Én magával a közvetlen üzleti tevékenységgel eleve nem
álltam semmilyen kapcsolatban, az informatikai osztályon dolgoztam, az ügyfelek és a termékek
adatbázisát tartottam karban. Akkor Windows 95-ban dolgoztunk, az volt az utolsó operációs rendszer,
melyet még értettem magas szinten, a kés?bbiekben már lementem egyszer? felhasználói szintre,. A
fizetésem havi nettó 130 dollár volt, ami magasnak számított akkoriban, az átlag 60-70 között volt a
második nagy bolgár válság el?tt.

Pedig akkor még inkább amolyan refornliberális voltam, nem antiliberális. Hittem magában a
rendszerben, csak azt gondoltam, azt rosszul m?ködtetik, ezért m?ködik rosszul. De a hülye szövegekben
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már messze nem hittem.

Tulajdonképpen a legnagyobb hatást rám akkor a f?tulaj felesége tette. Ez külön érdekesség: muszlim
férfi és zsidó n? házassága. A férfi mint mondtam, libanoni arab volt, 50 év körüli, n? meg dél-afrikai
zsidó, kb. 35 éves. Ma már magam se értem miért, de nagyon szépnek láttam a n?t: hófehér b?re volt és
élénk vörös haja.

akkor még félüres terület volt, mára beépült, a 4-emeletes lakóház mögött volt a telephely 
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Lakner Csurkáról

by maxval bircaman - szombat, augusztus 27, 2022

https://bircahang.org/lakner-csurkarol/

Érdekes cikket írt Lakner Zoltán. Lakner ez egyik kedvencem a ballib megmondóemberek között,
szoktam követni megnyilatkozásait: ennek oka, hogy szinte sose beszél félre, taktikázik, hanem nyíltan és
egyenesen kimondja azt amit hisz. ? már a megmondóemberek fiatalabb nemzedéke, aki nem ködösít,
hanem szépen kimondja az álláspontját. S mivel ez az álláspont minden szemszögb?l européer, nyugatos,
ultraliberális, így kiválóan tükrözi tábora igazi véleményét. Tulajdonképpen az egyet 
csúsztatás Laknernél, hogy magát baloldalinak mondja, miközben minden megszólalása jobboldali, dehát
ez magyar szokás.

Persze mondanom sem kell, hogy jellemz?en semmiben se értek vele egyet, de ez, azt hiszem, alapból
nyilvánvaló annak, aki kicsit is ismer engem.

Most az Orbán-Csurka viszonyt elemzi. Hogy hogyan is jutott el oda a Fidesz, hogy Csurka ádáz
ellenzéséb?l mára Csurka lett az egyik pozitív hivatkozási pont. 

Én már akkor Csurka híve voltam, amikor a Fidesz még messze kerülte ?t. Nagyjából 1993-1999 között
voltam csurkistának min?síthet?. Bár akkor se értettem persze egyet vele mindenben, de abban az
id?szakban mindenképpen a legélesebben látó magyar közéleti személyiség volt szerintem. Miközben a
"baloldal" és a "jobboldal" azon veszekedtek, ki tudja jobban nyalni a nyugat seggét, s ki képes
hatékonyabban nyugati rendet építeni az országban, addig Csurka az események mögé látott, észrevette a
történelmi távlatokat, s kimondta: eleve minek is kellene a nyugathoz idomulni.

Alapvet?en Csurkának mindenben igaza volt, 3 apró, de fontos kérdést leszámítva:

a zsidókérdés,
a kommunizmus és a liberalizmus azonosítása,
s persze maga az egész stílus.
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Az els? nyilvánvaló. A liberális világrend etnizálása súlyos hiba. S nem csak taktikailag hiba - hogy
emiatt jön a nácizás -, hanem tartalmilag is az: ha tényleg a zsidók lennének a baj, miért van ott és akkor
is baj, ahol és amikor nem játszanak vezet? szerepet. Persze erre azt szokták mondani, ez nem "etnikai
zsidó", hanem "civilizációsan zsidó", ami viszont így káros és értelmetlen kifejezés. Kb. mintha a
"kommunista" szót az "orosz" szóval helyettesítenénk.

A második hiba alapja egy tény: hogy Magyarországon egy adott id?szakban az új liberális elit tényleg
nagyrészt a volt kommunista elitb?l lett. Csakhát ett?l még itt nincs azonosság. Éppenhogy ez úgy is
magyarázható, hogy a kommunizmus kései szakaszában megbújt a liberalizmus. De a Csurka féle szöveg,
hogy Kun Bélából vezeti le az MSZP-t és az SZDSZ-t teljesen komolytalan. Ez súlyosan téves
leegyszer?sítés, nem kisebb, mint az ellenoldal antiliberális=náci szövege.

A harmadik meg az, amiatt sose lett a MIÉP nagy párt. Minden rendkívül okos ember gyakori hibája,
hogy lenézi környezetét, arról fel se tételezi, hogy esetleg megérti ?t, ezért elkezd végletesen
leegyszer?síteni. Én ezt felnött gügyögésnek hívom, annak mintájára amikor a feln?tt kisgyerekül próbál
beszélni, miközben a kisgyerek ett?l meg van döbbenve, miért tesz ilyet a feln?tt. Mivel én is rendkívül
okos ember vagyok, nagyon vigyázok erre, inkább megkockáztatom a félreértést, de nem "gügyögök".

Szerintem még Csurka zsidózásának is ez volt a valódi oka. Azt gondolta, úgyse értik meg mir?l beszél,
ha elmondja rendesen, ehelyett inkább "a zsidókról" beszélt, mert azt mindenki érti.

_______________________________________________
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Lakosságcsökkenés

by maxval bircaman - hétf?, január 31, 2022

https://bircahang.org/lakossagcsokkenes/

Kijöttek a bolgár tavalyi népszámlálás adatai. Az összadat már nyilvános: 6,5 millió f?.

Ez abszolút katasztrófa, 10 éve még 7,3 millió volt. Az utolsó kommunista évben - 1989 - pedig 8,9
millió.

Magyarország is csökken? lakosságú, de a bolgár esethez képes elhanyagolható mértékben: 32 év alatt
csökkent 10,4 millióról 9,7 millióra.

Jelenleg Bulgária az abszolút népességcsökkenésben az 5. helyen van a világon. Az els? 4 helyezet
sorrendben: Lettország, Moldávia, Litvánia, Észtország. (Magyarország a 16. helyen van.) 

Ami azonban még rosszabb, a természetes csökkenésben Bulgária világels?, itt nem veszik figyelembe a
ki- és bevándorlást, csak a születéseket és halálozásokat. (Magyarország ebben a 8. helyen van.)

Mivel egyaránt vannak személyes tapasztalataim mostanról és a 80-as évek végér?l is, mindez a
drasztikus változás szabad szemmel is látható.

A 80-as évek végén több volt a kisgyerek Szófiában, mint Budapesten. Ma az arány fordított. Amikor az
ember kiment egy játszótérre Szófiában a 80-as évek végén, szinte verekedni kellett a többi kisgyerekkel.
Manapság ha az ember kimegy egy ilyen helyre, alig pár játszó gyereket lát.

a budapesti Városliget végén 1991-ben 
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A másik a gyerek:kutya arány. A 80-as évek végén ez 5:1 volt, most 1:5. Nem messze t?lünk van egy
közpark, most a közparktól kissé délnyugatra élünk, a 80-as évek végén meg a parktól északnyugatra. Ma
a kutyák zavarják egymást a kevés gyerek között, akkoriban a gyerekek zavarták egymást a kevés kutya
között.

a szóban forgó szófiai park 

_______________________________________________
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Latinok

by maxval bircaman - vasárnap, január 23, 2022

https://bircahang.org/latinok/

Aki hallott már eszperantistákat beszélgetni egymással, az nagyon meglep?dik: mintha mindenki más
nyelvet beszélne, annyira másképp ejtik, mindenki az anyanyelve szerint.

A latin, annak fokozatos "kihalása" után hasonló sorsra jutott. Kialakultak regionális ejtések el?bb a
kés?bbi újlatin nyelveknél, majd a latin nyelvet átvev? más népeknél is.

Az olaszos hagyomány az észak-olaszországi vulgáris latinra épül. Az olaszos latin ejtés szinte teljesen
azonos a modern olasz nyelv ejtésével, talán az egyetlen eltérés, hogy míg az olaszban "j" bet? csak
idegen szavakban fordul el?, addig a latinban van "j" - ez kora középkori fejlemény, egyébként nem volt
"j" a klasszikus latinban (lásd a Julius név az Ivlivs alakban volt leírva).

? spanyolok ugyanezt alkalmazták, azaz a latint a spanyol ejtés szerint használták, kivéve az "ae", az "oe"
és a magánhangzó el?tti "ti" esetét, ezek "e", "e", s "szi".

A magyarok már kés?n kerültek képbe, így átvették az egyik kialakult hagyományt, a németet.

Manapság a katolikus egyház arra törekszik, sz?njön meg a sokféle ejtés, ezért egyetlen helyesnek immár
csak az olaszos ejtést fogadja el. Magyar katolikus papoknál megfigyelhet?: az id?sebbek még a németes
ejtést használják, a fiatalabbak viszont már az olaszost. A külöbség jelent?s, lásd a Miatyánk els? sora
("Pater noster, qui es in caelis") a németes verzióban "pater noszter kvi esz in célisz", míg az olaszosban
"pater noszter kui esz in cselisz".

A latin katolicizmuson kívüli világban a dolognak kisebb jelent?sége volt. Ott a latin csak mint a
tudományos terminológia nyelve terjedt el. Jellemz?en a német ejtés lett átvéve, apró módosításokkal. A
bolgár hagyományos ejtés pl. szinte azonos a magyarral (azaz a némettel), azzal az eltéréssel, hogy az
"ae" nem é, hanem e, s az "oe" nem ö, hanem e.
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Jelenleg egyébként a latin legszélesebb használatban - furcsa módon - Oroszországban van: máig latinul
írják az orvosok a recepteket.

Az eddig leírt helyzet volt az egész világon a XIX. sz. végéig. Aztán a XX. sz. elején angol nyelvterületen
született meg az igény: miért ne úgy ejtsük a latint, ahogy azt a klasszikus korban (i. e. I. sz, - i. sz. I. sz.)
ejtették, ez lett az úgynevezett restituált ejtés. Ennek szabályai egyébként sokkal egyszer?bbek, mint a
középkori ejtéseknek, lásd a fenti példát: "pater noszter kui esz in kajlisz".

Ma már a brit és amerikai iskolákban, ahol van latin mint tárgy, ezt a klasszikus ejtést tanítják. Latin-
Amerikában ugyanez a helyzet. Ez természetesen nem helyettesítette a köznapi ejtést, a caesar az
továbbra is csak a bölcsész körökben "kajszar", a hétköznapokban "szizör". Viszont egyes esetekben
kezdett visszahatni a klasszikus ejtés a magas stílusra. Pl. - s ez abszolút személyes tapasztalat - Isaac
Newton f?m?vének címét - Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica röviden Principia - ma már a
angolnyelv? matematikusok/fizikusok zöme nem az angolos "prinszipia", hanem a klasszikus "prinkipia"
alakban ejti.

_______________________________________________
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Le se szarják

by maxval bircaman - csütörtök, február 17, 2022

https://bircahang.org/le-se-szarjak/

Érdekesek eddig a választási adatok.

Kb. 8,2 millió ember választásra jogosult, ebb?l kb. 7,8 millió belföldi lakos. 

430 ezer jelentkezett be leveles szavazásra, s 10 ezer ember követségi szavazásra.

A leveles szavazók dönt? többsége határontúli (Trianon) magyar, akinek sose volt magyarországi címe,
így itt eleve csak a leveles szavazás lehetséges. 

Levelesen egyébként bárki szavazhat, akinek nincs magyarországi lakcíme, de egyszer?en nem szokás az
országból elmenéskor megsz?ntetni a lakcímet. Nincs ugyan err?l megbízható statisztikám, de személyes
megfigyelésem: az emberek 98-99 %-a megtartja magyar lakcímét. (Ez egyébként 2013-ig jogellenes
volt, de akkor se tartotta be senki, ma pedig már nem is jogellenes.)

Mennyi a kitántorgók száma? Alapvet?en csak becslések vannak err?l, hiszen 1990 óta a magyar állam
nem rendelkezik err?l adattal, hiszen teljesen szabad az utazás és költözés. A fideszes becslések szerint
300 ezer, a ballib becslések szerint 1 millió. Most ne foglalkozzunk azzal mennyi pontosan, vegyük a
kett? átlagát, azaz legyen 650 ezer. (Én egyébként 500 ezerre tippelnék.)

Ezek mondjuk kétharmada legyen szavazókorú, s vonjuk le bel?le az 1-2 %-nyi címmegszüntet?t.
Marad így 420 ezer ember.

Azaz: 420 ezerb?l 410 ezer nem regisztrált. De mondjuk az, 10 % majd hazalátogat a szavazásra, s még
20 % nagyon messze lakik a legközelebbi követségt?l, ezért nem regisztrált. A végeredmény: 290 ezer.

                            859 / 1.347



BircaHang - 01-01-2023
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

Azaz a kitántorgottak 96-97 %-a nem regisztrált a szavazásra, alig 3-4 %-ot érdekli az ügy.

Ezzel rögtön megd?l a ballib narratíva, mely szerint a kitántorgók mind sikeres, magasan képzett, lelkes,
fiatal ellenzékiek, akik elmenekültek Zorbán diktatúrájából. Dehát miféle lánglelk? ellenzéki az, aki nem
hajlandó még regisztrálni se Zorbán elüldözése céljából?

Persze a valós magyarázat más. Aki elmegy egy országból, az jellemz?en elveszti érdekl?dését volt
országa iránt. Persze mindig van egy er?sen érdekl?d? kisebbség, akik továbbra is követik volt országuk
eseményeit, ?k jellemz?en kiemelten tájékozottak, de nem ilyen az átlag.

Egy emlék saját forrásból. Apai nagymamám - bár élete 90+ %-ában Magyarországon élt - mindig csakis
bolgárnak tekintette magát. Dehát az évi átlag egy darab egyhetes bulgáriai tartózkodás nem tette ?t
bevatottá a bolgár ügyekben. Pedig annyira büszke volt nemzetiségére, hogy nem vette fel a magyar
állampolgárságot se nagyon sokáig, egészen addig, míg egyszer, már a 90-es években le nem szállították
egy buszról a magyar-szlovák határon: befizetett egy 3-napos szlovákiai üdülésre, a busz meg olyan
határátkel?n ment át, ahol csak magyar és szlovák állampolgárok mehetnek át. Szóval természetesen
szavazni is járt a budapesti bolgár követségre. Ennek els? alkalma - 1990 tavaszán - viccesre sikeredett:
nekem telefonált - mint a bolgár belpolitikában leginkább jártas rokonnak -, hogy "itt van vagy 40 párt,
egyiket se ismerem, most kire szavazzak?".

Szóval vonjuk le a következtetést: a kitántorgottak zöme le se szarja magyar választásokat.

Én persze regisztráltam, a regisztráció kezdete 1. napján, már régesrég meg is kaptam a visszaigazolást.

_______________________________________________
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Legyen Ön is EU-állampolgár!

by maxval bircaman - szombat, május 21, 2022

https://bircahang.org/legyen-on-is-eu-allampolgar/

Vicces. Persze nem újdonság.

A gazdagok számára mindig léteztek megvehet? állampolgárságok. Vannak ma is országok, melyek
komoly pénzeket szereznek állampolgárság-eladásból.

Pl. egyes karibi szigetországok. De ezek ott kemény összegek. Jellemz?en adományozni kell valamilyen
helyi állami alapba, Pl. Antigua-Barbudán 150 ezer USA-dollárt kell adományozni a helyi állami
egyetemnek, s cserébe jár az állampolgárság. Egy id?ben Barbadoson 1 millió dolláros ingatlanvásárlásért
járt az állampolgárság, s persze a vett ingatlant x ideig nem lehetett eladni vagy csak egy megadott
közvetít?n keresztül vehet? meg.

A 90-es években a legolcsóbb opció Csád volt, ami nem igazán egy kedvelt célpont, de ott egyenesen
diplomata státusz is járt azonnal. Ha jól emlékszem, 25 ezer dollár volt az ára. 

A kisembereknek ezek persze elérhetetlen összegek. Így megjelentek az állampolgárságot intéz? cégek
átlagembere számára, itt nem közvetlen állampolgárság-vásárlás az ajánlat, hanem az adott ország
honosításához való alkalmazkodás. Természetesen az "alkalmazkodás" jelent okirathamisítást is. Egy
id?ben Amerikában voltak ilyen ír állampolgárságot intéz? cégek kihasználva azt, hogy az ír szabályok
szerint minden határontúli írnek jár az állampolgárság, ehhez elegend? 1 darab ír dédszül?. Sok
amerikainak persze tényleg vannak ír gyökerei, hiszen a XIX. században masszív kivándorlás volt
Írországból az USA-b, de akinek nincsenek ír ?sei, az se gond: itt jön a cég szerepe, mely "elintéz"
nemlétez? ír ?söket. 

A napokban találkoztam egy ilyen román céggel. A cég legkedvez?bb ajánlata a bolgár állampolgárság,
Hogy ki a célközönség az nyilvánvaló már abból, hogy a vonatkozó hirdetés kizárólag orosznyelv?.
További speciális árajánlatok vannak orosz, ukrán, belarusz és moldáv állampolgárok számára.
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A cég 3-féle EU-s állampolgárságot árul: lengyelt, románt, s bolgárt. Az utóbbi a legolcsóbb.

Korrektnek t?nik, mert nem ajánl csodát, azaz másfél éves ügyintézésr?l ír a cég reklámja.

A háttér a bolgár zászló és a bolgár tengerpart, a f? szöveg "bolgár útlevél megszerzése a leggyorsabb
módon, nyelvtudás nélkül!". A részletekben alapos leírás mennyi ideig tart, mi kell, s a cég mit biztosít:

bolgár származás igazolása (nyilván ez kamu származás, hiszen ha lenne valódi, nem kellene a
céghez fordulni),
okmányok el?készítése, kitöltése, hitelesítése, fordítása, beadása a bolgár
Igazságügyminisztériumba.
Szófiába utazás megszervezése, felkészítés az állampolgársági interjúra.

Mindezért a díjazás 4 ezer euró, de most ukrán állampolgároknak akciósan csak 3 ezer.

Nyilván az alap az, hogy a bolgár állampolgársági jog biztosítja az állampolgárságot minden 
határontúli bolgárnak. S Macedóniát meg a mostani modern nyugat emigrációt nem számítva, ma a
legtöbb bolgár Moldáviában és Ukrajnában van. A hivatalos népszámlálási adatok szerint Moldáviában
70 ezer (ebb?l 20 ezer Transznisztria), míg Ukrajnában meg 210 ezer bolgár van, persze ez csak az
önbevallás, a "származás" enek a duplája-triplája is lehet.

Moldáviában persze a román állampolgárság a legkönnyebben megszerezhet?, a román szabályok szerint
moldáv=román, viszont Moldávia lakosságának 20 % nem moldáv/román, ?k nem kapnak automatikusan
román állampolgárságot. Nekik tehát marad a bolgár opció. Nem túl nehéz igazolni a bolgár származást,
akkor se, ha ilyen nincs.

Persze mindezt a bolgár hatóságok is jól tudják, az utóbbi években egyre keményebb trükökkel dolgoznak
a nem-bolgárok kisz?rése céljából. A nyelvtudás viszont nem lehet módszer, mert az ukrajnai, moldovai,
transznisztriai bolgárok nagy része eloroszosodott, jellemz?en orosz anyanyelv?ek, de legalábbis vicces
orosz kiejtéssel beszélnek bolgárul.
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Van is err?l egy modern bolgár vicc:

Mi a különbség a besszarábiai és a macedón között?
A macedón tiszta bolgár nyelven magyarázza, hogy ? nem bolgár. A besszarábiai pedig tiszta
orosz nyelven magyarázza, hogy ? bolgár.

Nekem egyik korábbi szófiai munkahelyemen több ilyen határontúli ex-szovjet bolgár kollégám volt.
Volt akinek megadták az állampolgárságot, s volt, akinek nem. Vicces eset: reggel jön be a kolléga,
moldáviai eredet?, s meséli "na, megtudtam, hogy gagauz vagyok", ugyanis a bolgár Igazságügy arra 
hivatkozva utasította el a kérelmét, hogy ? nem bolgár, hanem gagauz.

a cég honlapjáról 

_______________________________________________
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Legyen Ön is Gyurcsányné!

by maxval bircaman - szombat, január 01, 2022

https://bircahang.org/legyen-on-is-gyurcsanyne/

Gyorshír, mert vicces.

A bolgár Legyen Ön Is Milliomos tegnapel?tti adásában kérdés volt Gyurcsányné.

http://www.youtube.com/watch?v=pM2KnsYnXwU&t=16m24s 
16:24-t?l 

Az 5 ezer levás (kb. 900 ezer Ft) kérdés: Melyik ország politikai életében vesz részt a Szófiában született
Dobrev Klára, az EP alelnöke? Lehetséges válaszok: Románia, Lettország, Szlovákia, Magyarország.

A játékos sose hallott Dobrev Kláráról, de Romániára tippel, "mert az van a legközelebb". A m?sorvezet?
gyakorlatilag lebeszéli, ezután felez?s segítséget kér, marad Lettország és Magyarország. A játékos
Magyarországot választja, mert "az gyakrabban szerepel a hírekben".

Ez a 10. kérdés volt.

_______________________________________________
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Lengyel elvtárs

by maxval bircaman - szerda, június 29, 2022

https://bircahang.org/lengyel-elvtars/

Lengyel László ismételt marhaságai után fel lett szólítva egyesek által, vonuljon ki a közéletb?l.

Mekkora rövidlátás ez!

Nehogy tényleg kivonuljon! Lengyel elvtárs minden megszólalása valójában rendkívül sokat segít,
mindig csökken t?le a ballibek támogatottsága. Szerintem kapjon inkább magas összeg? állami
ösztöndíjat, hogy minden erejével képes legyen a közéletre öszpontosítani! 

S kívánunk neki kiváló egészséget, hogy még legalább 30 éven keresztül aktív lehessen.

Lengyel elvtárs olyan, mint a gy?löletgombóc magyarellenes kanadai hazafi Akosh Kertes, csak persze
azért hozzá képest szuperintelligens.

Lengyel elvtárs egyébként úgy lett a magyar médiák kivakarhatatlan szerepl?je, hogy 1988-ban kizárta az
MSZMP. ? tehát egyfajta korai Lukácsi Kati, csak legalább nem szokott vetk?zni.

? azon ballib megmondóemberek egyike, akik immár 3 évtizede mondják rendíthetetlenül és
fáradhatatlanul a hülyeséget, önkritikai reflexió és szemrebbenés nélkül, s bármiféle kapcsolatot
nélkülözve a valósággal. Sokan utálják az ilyeneket, pedig meg kellene ?ket becsülnünk: már Szun Ce
megmondta 2500 éve, hogy örülni kell, ha az ellenség tanácsadói idióták.
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Lent is, fent is

by maxval bircaman - vasárnap, március 06, 2022

https://bircahang.org/lent-is-fent-is/

Életem egy fontos élménye volt a társadalmi osztályok közti haladás.

Szüleim életútja kb. így írható le: alsó középosztály - fels? középosztály - alsó középosztály. Az els?
változás a rendszerváltozás környékén lett (kicsit el?tte), amikor apám magas pozícióba került egy
budapesti nagy nyugati banknál. S bár apám sose lett a banki legfels?bb réteg tagja, a második szintben
b?ven benne volt, s ez is már az átlaghoz képest luxus életet adott. A második változás meg akkor lett,
amikor apám nyugdíjas lett, s pár év múlva elfogytak pénztartalékai. 

A múzsám szüleinek életútja pedig úgy alakult, hogy alsó középosztály - szegény réteg. A változás itt is a
rendszerváltozás volt, csak míg apám a rendszerváltozás nyertese lette, addig a múzsám apja a masszív
vesztesek közé tartozott.

Az apósom ugyanis nem külkeres-pénzügyes volt, hanem agrárszakért? a Bolgár Tudományos
Akadémiánál. Az ilyen típusú emberek Magyarországon is a vesztesek közé tartoztak, de még sokkal
inkább Bulgáriában, ahol a rendszerváltozás kb. teljes összeomlást eredményezett.

Én mindig - saját önálló életemben - az alsó középosztályban voltam, kis szünettel, amikor ebb?l
lezuhantam, de aztán gyorsan visszakapaszkodtam. Tartósan szegény sose tudtam lenni, mert szüleim és
nagyszüleim jóvoltából azonnal lett pl. lakásom, nem kellett ezzel sose törödnöm, sose kellett se
albérletben lakni, se lakáshitelt törleszteni. Ami hatalmas el?ny.

Érdekes, de egyben tragikus is volt látni a hatalmas szakadékot a két család között, s azt, ez mennyire
meghatározza a tudatot, a véleményt a világról.

Az egyik család tehát - a 90-es években - azon gondolkodott, hogyan fizesse ki a villanyszámlát, a másik
meg azon vegyen-e egy kis nyaralót Spanyolországban.
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Bár nem hiszem, hogy a lét határozza meg a tudatot, de tény: az egyik család alapvet?en helyesnek találta
rendszerváltozást és mindig az éppen leginkább nyugatos pártra szavazott (az elején SZDSZ és Fidesz,
kés?bb - amikor vége lett az SZDSZ-nek, MSZP, aztán DK), a másik meg sose szavazott semmilyen
posztkommunista pártra, mert ?ket tekintette a szegénység f? okának.

Érdekes, egyik országban se azt jelenti a "jobboldal" szó, mint amit nyugaton, ahol annyit jelent mint a
kapitalizmus igenlését. Magyarországon a "jobboldal" jelentése: enyhe vagy er?sebb antikapitalizmus,
harmadikutasság, antiliberalizmus. Bulgáriában pedig azt jelenti: utálja a kommunistákat, különösen azok
reformer, rendszerváltó verzióját.

Ami közös mindkét országban: az új milliomos réteg zöme "baloldali". Ez Bulgáriában plusz ok volt a
"baloldal" utálására.

Apósom annyira széls?séges volt, hogy szerinte Tony Blair, Bill Clinton és Gerhard Schröder is mind
átkozott "komcsik", s kedvenc politikusa a spanyol Francisco Franco volt, aki nagyszer? ember volt, mert
több ezer komcsit bíróság nélkül likvidált.

Rám személyesen keveset hatott ez a 2 típusú, egymást kizáró álláspont. Egyikkel se értettem egyet. A jó
persze az volt, hogy mindkét család eléggé intelligens volt ahhoz, hogy tolerálja az ellenvéleményt, így
sose volt az ilyen politikai kérdésekb?l személyes ellentét. Amikor pl. 1998-ban a MIÉP-re szavaztam,
szüleim csak megingatták a fejüket, majd annyit mondtak "hát, ez legyen a te bajod". A másik oldalon
meg túl baloldalinak, enyhén komcsigyanúsnak min?sültem ugyanakkor.

1990-ban megpróbáltam apósomnak elmagyarázni a magyar politikai képet, csak nem értette, hogy ha
egyszer az MDF és az SZDSZ is antikommunisták, akkor miért nem egyesülnek a komcsik ellen.
Elmondtam, Magyarországon nem ez a f? ellentét, de ezt meg nagyon bizarrnak találta.

Id?vel aztán mindkét oldal fejl?dött. Az apósék kezdték belátni, hogy a komcsi t?kések pont
ugyanolyanok, mint az antikomcsi t?kések, utóbbiak se jobbak. Apám meg olyanokat kezdett mondogatni
a 2000-es években, hogy "ezek megbolondultak", utalva ezzel a magyar gazdasági fels?elit
gondolkodására.
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Számomra mindez rendkívül hasznos volt: akkor kezdtem rádöbbenni, tények nem léteznek, csakis
tényekr?l való narratívák.

_______________________________________________
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Let?nt világ

by maxval bircaman - csütörtök, február 10, 2022

https://bircahang.org/letunt-vilag/

Aki 1991 után járt Kubában, az már nem tudhatja milyen volt az igazi kubai kommunista rendszer.
Különösen meg az nem, aki 2021 után járt.

1991-ben megsz?nt a tilalom az idegen pénznemek használatára kubaiak által. Ez a gyakorlatban vissza
lett állítva 1994-ben, de immár csak a gyakorlatban, nem mint b?ncselemény: akkor lett bevezetve a
konvertibilis kubai peso nev? pénznem, s a valutás boltok csak ezzel dolgoztak. Ezzel ki lett sz?rve az a
kiskapu, hogy amerikai kubaiak beutaztak, majd rokonaiknak dollárt adtak, amib?l az állam nem kapott
semmit.

2021-ben meg lett szüntetve a kubai konvertibilis peso. Ezzel a rendszer végleg feladta az a korábbi
rögeszméjét, hogy 1 USA-dollár = 1 kubai peso. Ennek ugyanis politikai jelent?sége volt: a kommunista
uralom el?tt a kubai peso az amerikai dollár része volt, egyesített volt a két ország pénzügyi rendszere, s
emiatt mindkét pénznem forgalomban volt, egyedül az érmékben volt eltérés: a két pénznem
érmerendszere nem volt kompatibiis egymással, míg a kubai peso érméi 1, 2, 5, 10, 20 és 40 centavo
voltak, addig az amerikai dolláré 1, 5, 10, 25, 50 cent - azaz pl. a kubai italárusító automaták és érmés
telefonok csak kubai érmékkel m?ködtek, amerikaiakkal nem. Ezt leszámítva keverve is lehetett fizetni a
kubai boltokban, nem volt semmi jelent?sége ennek.

Az 1=1 árfolyam ugyanis fontos emlék, mindig így volt, amióta Kuba független állam (1902). Így bár
1961-ben megsz?nt a kubai peso és az USA-dollár kapcsolata, az árfolyamot fenn kellett tartani továbbra
is. Érzésem szerint az egész hókuszpókusz a kétféle kubai pesóval éppen ennek elfelejtésére szolgált.
Sikerrel. Ma már senki sincs meglep?dve azon, hogy 1 USA-dollár = 25 peso.

1991 el?tt viszont egészen bonyolult rendszer létezett, sokféle de facto pénzeszközzel és különböz?
szint? jogosultságokkal. Összesen 6-féle péneszköz volt forgalomban:

"normál" kubai peso: ezzel bárki rendelkezhetett, de nemigen lehetett rajta vásárolni, mert alig
volt áru, különösen élelmiszer - mi könvesboltokban tudtuk költeni, még egyes "normál" - értsd:
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nem idegenforgalmi célú - étkezdékben, id?nként kenyér is kapható volt, s pár típusú konzerv,
idegen valuta: ezzel csak külföldiek rendelkezhettek, s valutás boltokban, egyes turisztikai
helyeken lehetett költeni,
"A" típusú igazolás: dollárt vagy más konvertibilis valutát helyettesít? pénz, csak külföldiek
részére,
"B" típusú igazolás: KGST-valutát helyettesít? pénz, csak KGST-külföldiek részére,
"C" típusú igazolás: dollárt vagy más konvertibilis valutát helyettesít? pénz, csak kubaiak (kubai
diplomaták, külszolgálatosok, s egyes privilegizált magasabb rangú állami tisztvisel?k) részére,
"D" típusú igazolás: KGST-valutát helyettesít? pénz, csak kubaiak (kubai diplomaták,
külszolgálatosok, s egyes privilegizált magasabb rangú állami tisztvisel?k) részére,KGST-
külföldiek részére.

10-es "A" igazolás, korabeli értéke 500 Ft (mai vásárlóértéken: 8000 Ft) 

Az adott pénzeszköz birtoklása önmagában nem volt elegend?, vásárláskor ugyanis ellen?rizték a
jogosultság meglétét is.

Valutásboltba kubai be se léphetett, de ha esetleg bejutott, a pénztárnál már nem tudott volna fizetni,
mert nem tudott megfelel? igazolványt bemutatni.

A KGST-pénznemek jogosultságát is szigorúan ellen?rizték. Egyszer leteszteltük. Apám jó havarja volt
egy osztrák diplomata, s egyszer adtunk neki "B" típusú pénzt, vásároljon vele. A pénztárnál megnézték
az igazolványát, majd szóltak neki "Ön nem szocialista, csak "A" típúsúval fizethet".

Az összes KGST-külföldi ennek következtében a gyakorlatban hatalmas árengedményt élvezett.

Élelmiszert Havannában szinte minden külföldi egy helyen vásárolt, egy kétemeletes nagy volt
szupermarketben, ez volt a "Diplomercado" (= "Diplomata piac"). Itt rendes választék volt. A földszinten
voltak a "normál" termékek, az emeleten a "kiemelt" termékek: az el?bbieket "B" és "D" típusú
igazolással is meg lehett venni, az utóbbiakat csak "A" és "C" típusúval. Az emeletet a kubai magyarok
egyszer?en csak "dolláros részlegnek" nevezték.
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Normál élelmezéshez fel se kellett menni az emeletre, ott jellemz?en nyugati alkoholok voltak, nyugati
cigaretták, svájci csokik, jobb min?ség? kávé, jobb kakaó, egyes nyugati élelmiszerkonzervek, amerikai
üdít?k, stb.

a Diplomercado volt épülete ma 

A földszinten minden termék ára csak egy szám volt, pl. 1 kg marhahús 3 peso, erre emlékszem, s ezt
kellett a pénztárnál megfizetni: a KGST-külföldiek 3 egységnyi "B"-t adtak, a nyugati külföldiek meg 3
egységnyi "A"-t. Csak éppen míg - korabeli magyar forintban számolva - 1 "A" 50 Ft-ot ért, addig 1 "B"
alig 13 Ft-ot. Magyarul: a "B" és "D" igazolásért is kapható termékek a KGST-idegenek és a kubai
privilegizáltak számára majdnek 4-szer olcsóbbak voltak! Apámék osztrák barátai nem véletlenül
pakaszkodtak a drágaság miatt, hogy Havanna drágább, mint Bécs belvárosa, míg nekünk meg minden
olcsóbbnak t?nt, mint a budapesti árak (s tényleg: 1 kg marhahús Budapesten 50-60 Ft volt ekkor,
Havannában meg 40 Ft alatt kicsivel). De hiába próbáltunk segíteni nekik: átváltottunk nekik 50 "A"-t
100 "B"-re, a "B"-t nem tudták felhasználni. Ismerve sok élelmes kubai magyart, szerintem akadtak akik
hasonló üzletek lebonyolításából gazdagodtak meg.

A normál kubai peso haszontalansága miatt, a külföldiekkel kapcsolatban lév? kubaiak jellemz?en nem
pénzt kértek szolgáltatásaikért, hanem árut. Legviccesebb emlékem: egy fiatal, nagyjából 28-30 éves srác
járt hozzám fels?bb fokú spanyolt oktatni, s az óradíjak megbeszélésekor nagy nehezen kinyögte: legyen
3 peso egy óra, de mi ezt számítsuk át forintra, aztán ? ad majd egy listát, mi kellene, s mi meg
megvesszük, amikor Budapesten vagyunk, ? inkább vár akár 1 évet is, de készpénz nem kell neki, mert
csak pizzára és fagylaltra tudná költeni. S aztán az egész éves oktatás díja 3 pár cip?, 8 hosszúujjú fehér
ing, s 2 hosszúnadrág lett.

A rendszer gondolkodott azonban a legnyomorultabb külföldiekr?l is, ezek a szovjet szakért?k voltak. A
szovjet kiküldöttek ugyanis éles hierarchiában éltek:

a fels? réteg kapott "A" és "B" igazolást is bére részeként,
a középs? réteg csak "B"-t kapott,
az alsó réteg meg csak normál kubai pesót!

Ez utóbbiak részére voltak speciális boltok, ahol lehetett normál pesóért vásárolni, de csak egyes

                            872 / 1.347



BircaHang - 01-01-2023
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

jogosultak vásárolhattak ott. Itt a választék jóval nagyobb volt, mint egy átlagos üres kubai üzletben, de
meg se közelítette a Diplomercado földszintjének választékát. Továbbá ezekben a boltokban feljegyezték
az egyes jogosultak fogyasztását, meg voltak határozva maximális mennyiségek (pl. havonta maximum 5
darab mirelit csirke), nehogy valaki kereskedni kezdjen kihasználva helyzetét. 

Ezekben a boltokban minden KGST-idegen vásárolhatott, nem csak a szovjetek, de ennek számukra sok
jelent?sége nem volt, a magyarok pl. mind - a legalacsobb státuszúak is - kaptak , s senkinek nem volt
bére "normál" pesóban. 

Volt még egy diplomata üzlet Havannában, ennek neve "Diplotienda" volt (= Diplomata bolt). Itt
ruhatermékek, iparcikkek voltak - itt már csak egy kis rész volt "B"-s termék. Itt vettem életemben
el?ször ajándékot a jövend? múzsámnak: vékony aranyláncon függ? elefántcsontékszert. 1986 Bálint-
napra volt, máig emlékszem, 22 "A"-igazolásba került, akkor ez marha sok pénznek t?nt.

ékszer - aztán megvolt még 15 évig 

_______________________________________________
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Libbantak egymás közt és káröröm

by maxval bircaman - csütörtök, július 07, 2022

https://bircahang.org/libbantak-egymas-kozt-es-karorom/

Egy Zool nikknev? liberális mitugrász kevésnek találta a liberális HVG ukránpártiságát, ezért 2 hónapja
folyamatos kommentáradot zúdított a HVG kommentszekciójára. Jellemz?en nevetséges szinten elfogult
ukrán és CIA-propagandát az ukrajnai háborúról.

Olyan mértékben, hogy a szerkeszt?ség is már rászólt.

A srác saját bevallása szerint is minden hajnalt propagandaáradata szerkesztésére szánt. Lett us
fanatikus ballib rajongótábora. A végén már elkezdtek követel?zni is.

Na, itt szakadt el a HVG agyi cérnája.

Zool hülyegyerek meg megsért?dve elkullogott.

Nincs szebb, mint amikor a sötét parasztok egymást irtják.

_______________________________________________
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Liberális inkoherencia

by maxval bircaman - vasárnap, március 06, 2022

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

Amikor visszanyerte függetlenségét a 3 balti állam 1991-ben, közülük kett?ben olyan jogrend lett
bevezetve, melyek korábban még a nemzetközi jogot jellemz?en be nem tartó Izrael se mert volna
bevezetni: az még az izraelieknek se jutott eszükbe, hogy az izraeli arabokat meg kellene fosztani
állampolgárságuktól, s "letelepedett külföldi" státuszt kellene adni nekik, hogy aztán ezzel ne legyenek
politikai jogaik.

Litvániában sose volt jelent?s orosz kisebbség, így ott nem lett ilyen jogrend, de Lettországban és
Észtországban mindig jelent?s orosz kisebbség élt, ezek pedig hirtelen hontalanokká váltak.

A nyugat mindezt simán elnézte nekik. Pedig ezt senki másnak se nézték volna el. A nagy befolyású
Izrael ellen is hatalmas bojkott indult volna hasonló esetben. De Lettország és Észtország megtehette,
mert a f? szempont integrálásuk volt a nyugatba, az Oroszország elleni haditerv keretein belül.

Ugyanez a 2014 utáni Ukrajna: kisebbségellenes törvények és nácik - igazi nácik - a hatalomban. Amikor
Ausztriában a Szabadságpárt 2000-ban bekerült a kormányba, olyan hisztizés tört ki nyugaton, mintha
legalábbis Adolf Hitlert választották volna meg az osztrákok. Ukrajna esetében mindez nem számított,
hisztizés helyett itt támogatás lett, pedig ott nem a nem-náci Szabadságpárt került be a hatalomba, hanem
igazi nácik.

A csúcs azonban Soros gazda múltheti nyilatkozata. Azt mondta: "A bátor ukránok most a fronton
vannak, és életüket kockáztatják egy olyan csatában, mely Budapest 1944-es és Szarajevó 1993-as
ostromára emlékeztet.". Nos, mindenre számítottam, de arra semmikép, hogy egy zsidó az 1944-1945-ös
budapesti csatában a szovjet oldal ellenében foglal állást. Hiszen itt ez történt: a pozitív oldalnak a
magyar nyilas kormányzat és a német náci csapatok vannak beállítva, a gonosz agresszorok meg az
szovjetek. Mit lehet erre mondani? Legalábbis meglep?...
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nyugatpárti ukrán demokraták - nyugaton ha az ember kicsit magasabbra emelve a kezét integet, már
kampány indul ellene, míg Ukrajna esetében az igazi náci karlendítés se baj 

_______________________________________________
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Liberális támadás Kazahsztán ellen

by maxval bircaman - péntek, január 07, 2022

https://bircahang.org/liberalis-tamadas-kazahsztan-ellen/

Miután a liberális puccs kifulladt Belaruszban, a vezérek ma már litván luxushotelekben pihennek, az
átvert tömegek pedig hazamentek, új kísérlet zajlat, ezúttal Kazahsztánban.

Az még nem világos, hogy eleve egy Soros-CIA akció az egész tiltakozás, vagy a tiltakozás valós volt,
gazdasági okok miatt zajlott, s erre csak kés?bb telepedett rá pár Soros-CIA vezetés?, "kazah" "civil" (a
"kazah" azért van idéz?jelben, mert a legaktívabb szervez? "civil" egy lengyelországi székhely?, USA-
ból pénzelt szervezet).

A tiltakozás ürügye egyébként: a benzin ára fel lett emelve 60 tenge/liter árról 120 tenge/liter árra (kb. 45
Ft-ról 90 Ft-ra).

Az akció célja egy második Ukrajna létrehozása. Kazahsztán hosszú évek óta Oroszországtól független
politikát folytat egyébként, egyszerre tart fenn jó kapcsolatokat Kínával, Oroszországgal és az USA-val.
Pont ahogy a majdan-puccs el?tti Ukrajna, mely egyensúlyozott Oroszország és a nyugat között. Csak hát
ez a nyugati elitnek nem elég, nekik háborús övezet kell, kizárólagos nyugatpárti h?séggel és szabad
kirabolhatósággal. 

Sajnos közelebbi infókat nem tudok most írni, bár vannak kazah ismer?seim, mert tegnapel?tt óta nincs
internet Kazahsztánban.

_______________________________________________
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London 1981

by maxval bircaman - hétf?, július 11, 2022

https://bircahang.org/london-1981/

El?ször 14 évesen jártam Londonban. Átutazóban, alig 2 napra.

Ami akkor azonnal felt?nt: szinte minden rosszabb munkakört idegenek töltöttek be. Akkor persze még
nem léteztek kelet-európai vendégmunkások. Akkor a szállodai alkalmazottak, a bolti eladók, a taxisok, a
pincérek, s minden hasonló "alantasabb" foglalkozások betölt?i abszurdan nagy arányban voltak
"barnák", azaz valószín?leg India és a hozzá közeli országok szülöttei.

Vicces volt, hogy pl. elmentünk egy étterembe enni, s az apám jobban beszélt angolul, mint a pincér. De
akkor ezt csak viccesnek tartottam. 

Csak jóval kés?bb, 25 évesen jöttem rá, mit is jelent ezt. Parazita társadalmat.

Az ellentétes álláspont persze mást állít. Azt, hogy ez egy win-win helyzet, hiszen a helyi ?slakosak
mentesülnek a piszkos munka alól, míg a szegény országból bejöttek meg vállalják ezt a munkát, olyan
bérért, mely mesés gazdagság lenne hazájukban. Plusz színesebb lesz az ország, vérfrissítás a
mellékhatás.

Azonban ha egy ország, egy társadalom nem vállalja a m?ködés minden feladatát, akkor elkorcsul. Ennek
két modellje is van:

a nyugati: ahol a behozott kvázi-rabszolgákat integrálni próbálják,
az arab: egyes gazdag arab államok, ahol a behozottakat gettósítják, azaz minden eszközzel tiltják
integrálódásukat;
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azonban mindkét verzió halálos vég?.

Az elnyomott, alantas tömeg el?bb-utóbb fellázad, s eszköze is van ehhez: nélkülük ugyanis a társadalom
immár m?ködésképtelen.

_______________________________________________
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Légy sátánista, hülyegyerek!

by maxval bircaman - szombat, augusztus 13, 2022

https://bircahang.org/legy-satanista-hulyegyerek/

A liberalizmus gyereknevelési programja a sátánizmuson alapszik.

"Alkosd újra a világod!", "Add önmagad!", "Tégy ahogy jól esik!" - mondja a Cartoon Network.

A józan ésszel is szembegy, hiszen közismert tény: a kisgyerek b?ntelenül gonosz, azaz állatias
ösztönlény. Pont ezért foglalkozott minden eddigi társadalom a gyerekek nevelésével. 

Itt a javaslat: mindez marhaság, a gyerek jobban tudja, nem szabad ?t nevelni.

A legaljasabb, hogy ezt persze ?k se gondolják komolyan. Vajon mi lenne a reakció, ha a gyerek úgy
alkotná újra a viláégát, hogy abban nem kapnának helyett a liberális értékek, ha így adná önmagát és a
liberális elvekkel szembe tenné azt ami jól esne neki? Azonnal pszichiáterek és pszichológusok hada
venné ?t kezelésbe.

Szóval a jelszavak valódi jelentése: "Alkosd újra a világod a mi értékrendünk keretein belül!", "Add
önmagad, ha egyetértesz velünk!", "Tégy ahogy jól esik, ha az esik jól, ami nekünk jól esik!".

_______________________________________________
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Létsíkok

by maxval bircaman - csütörtök, szeptember 22, 2022

https://bircahang.org/letsikok/

Legutóbbi adásukban Puzsérék visszatértek szellemi témájukhoz. Ami jó, mert ebben tényleg képesek
értelmeset mondani.

https://www.youtube.com/watch?v=ghNcXhKEuus&t=79s 
a m?sor nagyjából els? fele marhaság, azt nem ajánlom, tele van tévedésekkel és hülyeségekkel 

Tulajdonképpen mindig a legnagyobb rejtély számomra Puzsérben az volt, hogy lehet valakinek a
kedvence egyszerre Hamvas Béla és a liberalizmus. Lehet, hogy bennem a hiba, de az én Hamvas-
olvasatom egyértelm?en antiliberális, s?t Hamvas egyértelm?en egy antimodernista szellemi irány
legnagyobb magyar képvisel?je. De ezek összeegyeztetése legyen az ? baja.

A kérdés, amire kitértek: a 3 létsík egymáshoz való viszonya. A megnevezés nehéz magyarul, mert a
"szellem" és "lélek" szavak simán felcserélhet?k, sokan így, mások úgy értik.

Talán jobb ezért itt az eredeti görög szavak alkalmazása, ezeket ugyanis nem lehet keverni: szóma -
pszükhé (középkori és újörög ejtéssel: pszihé) - pneuma. Itt a magyar "pszichológus" szó miatt nincs
keveredés, hiszen nyilvánvaló, hogy a pszichológus nem vallási szertartásokat csinál. Míg a magyar
"lelkész" szó meg mindent összezavar, hiszen a lelkész valójában "szellemész" kellene, hogy legyen,
viszont ilyen szó magyarul nem létezik.

(A szláv nyelvekben pl. nincs ilyen probléma. ahogy az újlatin nyelvekben se: nem keverhet? össze a
"fels?" és a "középs?" szint.)

Els? látásra úgy t?nne, a 3 szint összefügg. Ennek a legkövetkezetesebb képvisel?je az amerikai
újprotestáns "jólét doktrína" (tegyük hozzá a tisztesség kedvéért: csak az újrotestánsok kisebb része hisz
ebben), mely szerint az igaz hív? lelkileg (pszihé) és testileg is tökéletes, s?t a lelki egészség és a testi
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jólét éppenhogy a jhlyes szellemi (pneuma) élet jele.

S fordítva is. Magyarul: aki vak, süket, béna, impotens, stb. az meg is érdemli. S aki nyomorog,
nélkülözve él, az is okkal él így, mindez az ? önhibája. A nyomorgás megoldása az igaz hit, mert aki
nyomorog, az hitetlensége miatt van nyomorban, míg ha hinni kezd igaz szívvel, akkor Isten milliomost
csinál bel?le.

Tulajdonképpen, mint a liberalizmus: aki lusta, az szegény, míg aki szorgalmas, az elnyeri jutalmát, csak
itt nem szorgalmasnak kell lenni, hanem igaz szívvel Istenben hinni. Hiszen Isten nyilván nem hagyja
szegénységben, betegségben igaz híveit.

Persze mindennek semmilyen bibliai vagy szenthagyománybeli alapja nincs. Mindenki ismer
egyértelm?en gonosz, mégis luxusban él? makkegészséges embert. Ahogy Isten legh?ebb emberei, az
apostolok se lettek megajándékozva se gazdagsággal, se egészséggel, s?t az eredeti 12 apostol közül
összesen 1 halt meg id?sen, békésen, természetes halállal, mindenki mást megöltek.

A kereszténység eszméjs sokkal inkább azt mondja: pozitív testi és lelki (pszihé) állapot simán lehet
negatív szellemi (pneuma) állappot mellett, s a pozitív pneuma meg nem ad pozitív testi és pszihés
állapotot.

Sokkal inkább arról van szó, hogy a pozitív pneumatikus állapot er?t ad a negatív pszichés és testi állapot
elviselésére. Nem megváltoztatására, hanem elviselésére.

Ha pedig valakinek pozitív mind a 3 állapota? Nos, az szimpla véletlen, egyszer?en szerencsés helyzet.

Ami szintén biztos: szinte képtelenség arra törekedni hogy mind a 3 legyen pozitív. Ugyanis választani
kell, melyikre összpontosítsunk. S bármit is választunk, a többire nem marad er?nk és id?nk.

Mondjuk a sztárfocistából ritkán lesz bölcselked?, mert neki egész nap edzenie kell, s amikor nem edz,
akkor meg aludnia kell, s nem mondjuk könyvolvasásra pazarolni az id?t. Nem vagyok nagy focirajongó,
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de annyit még én is hallottam, hogy kiskamasz korában Cristiano Ronaldo a normál edzés után is edzett
még pár órát, önszorgalomból. Tulajdonképpen sose csinált semmit, ami ne kapcsolódna a focihoz.
Persze lehet, hogy amikor a közeljöv?ben abbahagyja a pályát, majd hirtelen m?vel?dni kezd, de mégis
valószín?bb, hogy fociedz? lesz vagy valami ilyesmi.

A hív? számára a kérdés nem kérdés: a pneumát választja, hiszen ezt tekinti a "fels?" szintnek, ezáltal a
legfontosabbnak. Nyilván örül, ha mázlista, s a másik kett? is jól alakul, de tudja, nem ez a lényeg.

Lásd "teve" és "t? foka", ami egy közismert leiterjakab, félrefordítás, a valóságban nem "teve", hanem
"kötél". A görög Biblia-szerz? görög szóként értelmezett egy arámi szót. Görögül "teve" = kamélosz
(ragozva: kamélon), arámiuk meg "kötél" = kamilon. Réadésul az Újszövetség korában már megkez?dött
a görög "éta" bet? ejtésének változása, a korábbi "é" helyett a nép ejtésben már "i" lett, azaz "kamilosz"
és "kamilon" volt az urcai ejtés, csak a a m?velt emberek mondták még "é" alakban. (Valójában nem "é",
hanem hosszan ejtett "e", de most a magyar hagyományos átírást alkalmaztam az egyszer?ség kedvéért.)

Miért fontos ez? Mert míg a teve sehogy mehet át a t? fokán, ez fizikai képtelenség, addig a kötél nagy 
nehézséggel ugyan, de átmehet.

A mai görög helyesírás pont ezért pokoliam nehéz, mindenhol tartják a 2500 évvel ezel?tti írásalakot,
miközben azóta az ejtés egész más lett, így ugyanaz a hang jellemz?en 4-5 féle alakban is leírható, de
mindig csak az egyik a helyes, s a helyes alak csakis gyakorlással tanulható meg. Kb. mint a magyar j/ly,
de a görögben tíz darab ilyen j/ly van, s alig van szó, mely ne lenne "problémás".

Még jó, hogy pér évtizede a görögök megszüntették legalább a csendes hehezet és a 3-féle hanglejtés
jelölését, ezek ugyanis megsz?ntek az ejtésben 1500-1800 éve, de a helyesírásban kötelez? maradt az
írásuk valamikor az 1970-es évekig.

Puzsérék persze els?sorban buddhista szemszögb?l adták el? mindezt, hisz a haverja buddhista hitoktató,
de az ilyen dolgokban jól látható az ?svallás hatása, más hangsúllyal ugyan, de a buddhizmus ugyanezt
mondja.

Azért hozzáteszem, vannak emberek, akik nem fogadják el, hogy a "teve" félrefordítás lenne. ?k a "teve"
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szót szimpla irodalmi túlzásnak tekintik.

_______________________________________________

                            884 / 1.347



BircaHang - 01-01-2023
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

LÖIM megint

by maxval bircaman - hétf?, január 24, 2022

https://bircahang.org/loim-megint/

Ismét magyar kérdés a bolgár LÖIM-ben.

A versenyz? ezúttal gyorsan válaszolt. A kérdés: "Melyik ország miniszterelnöke a migránsokkal
szembeni engedékenyetlen hozzáállásáról ismert Orbán Viktor?".

Nyilván egy kormányf? jobban ismert, mint egy EP-alelnök.

A teljes videó itt látható.

_______________________________________________
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Macedón egyház

by maxval bircaman - hétf?, május 16, 2022

https://bircahang.org/macedon-egyhaz/

Az ortodoxia közismert sajátossága, hogy nincs központi vezet?sége. Az egyes részegyházak
függetlenek egymástól, nincs egymás felett joghatóság, sem semmilyen közös szerv. Ill. létezik
egyetemes zsinat, de ilyen nem volt a VIII. sz. óta (ez a Hetedik Egyetemes Zsinat). Viszont az egyetemes
zsinat se fels? szerv, csak összejövetel, melyen megvitatnak egyes kérdéseket. A katolicizmussal
ellentétben az ortodoxiában nem létezik a dogmafejl?dés tana, így a zsinatnak ilyen szerepe sincs.

Ami viszont kevésbé ismert: az ortodoxiában nem létezik pontos szabály a részegyházak státuszáról. Ez
alapvet?en történelemi ad hoc alapon zajlott, s a már létez? részegyházból való kiszakadás az adott
részegyház belügyének számított.

A dolognak van persze politikai vonzata is. Minden ország, ahol túlnyomórészt ortodox lakosság él, arra
törekszik, hogy egyházát függetlennek ismerjék el. A függetlenség neve: autokefália. Az autokefál egyház
önállóan jogosult megválasztani saját vezetését, joga van helyi zsinatokat összehívnie, szentté avatni.
Amire nincs joga egy autokefál egyháznak: a dogmán változtatni, de erre együtt az egész ortodoxiának
sincs. A dogmatikán kívüli szabályokon persze lehet szabadon változtatni: ennek leglátványosabb jele,
hogy nem ugyanazt a naptárt használják az egyes ortodox egyházak (lásd pl. Szerbiában a civil naptár
szerinti január 7-én van Karácsony, míg Romániában december 25-én).

Az elszakadás 2 f? módja: konszenzusos alapon vagy önhatalmúlag, de kés?bb elismerve. 

A konszenzusra példa a Görögországi Ortodox Egyház függetlensége 1833-ban. Miután Görögország
visszanyerte függetlenségét az Oszmán Birodalomtól, felmerült: nem szerencsés, ha a független görög
állam egyházának székhelye külföldön van (a mai Isztanbulban) és az egyházf? is idegen állampolgár, így
a konstantinápolyi pátriárka autokefáliát adott az új görög állam területén lév? egyházmegyéinek, azokat
leválasztva magáról, ezzel megalakult Athén központtal az új Görögországi Ortodox Egyház (a név tehát
nem "Görög", hanem szigorúan "Görögországi", bár ezt a hétköznapi beszédben keverni szokás).

Az önhatalmúságra pedig jó példa a románok. A konstantinápoliyi pátrárka alá tartozó romániai
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(Havasalföld és Moldávia) egyházmegyék a terület autonómiájának megszerzése után kimondták
autokefáliájukat, teljesen önhatalmúlag, 1865-ben. Ezt Konstantinápoly persze nem ismerte el, de
tárgyalások kezd?dtek a felek között, s végül 1885-ben Konstantin?ápoly is beleegyezett a román
autokefáliába.

A 2019-es ukrán eset problémája éppen abban volt, hogy a moszkvai pátriárkához tartozó ukrajnai
egyházmegyék autokefáliáját elismerte a konstantinápolyi pátriárka, pedig erre nem lett volna joga,
hiszen a terület nem hozzá, hanem Moszkvához tartozott. Így jelenleg Ukrajnában két darab párhuzamos
ortodox joghatóság van: egy Moszkvához tartozó és egy a legtöbb ortodox részegyház által nem elismert,
a hív?k aránya kb. 1:3 a kett? között.

Most a minapi macedón eset. Május 9-i történés. Ezúttal Konstantinápoly óvatos volt. Visszavonta
Macedón Ortodox Egyház "szakadár" státuszát kimondó 1967-es határozatát, viszont nem ismerte el az
autokefáliát, s?t az egyház nevét se fogadta el - görög ember számára a "macedón" szó vörös posztó -,
hanem azt csak Ohridi Érsekség néven említi, ami jogos, s?t teljesen korrekt, hiszen a Macedón Ortodox
Egyház fejének címe ohridi érsek.

Ehhez kell egy kis magyarázat. 

Ortodox szemszögb?l a "szakadár" a legenyhébb negatív min?sítés: azt jelenti, az illet? szervezet minden
szemszögb?l ortodox, viszont nem tartotta be a kánonjogi szokásokat jogi státuszát illet?en. Azaz aki
"szakadár", annak minden szertartása érvényes, s nem tanít semmi olyat, ami ellentétes lenne a
hitelvekkel, viszont nem vagyunk vele mégse közösségben, pl. nem rendezünk közös istentiszteletet.
Tehát a konstantinápolyi határozat kimondja: ezentúl visszállt a közösség is. Immár a státusz csak
"rendezetlen". Persze ez a döntés csakis a Konstantinápolyi Egyházra vonatkozik, a többire nem, a
többiek számára marad a "szakadár" min?sítés továbbra is.

Az ügy történelmi háttere. A mai Észak-Macedónia területén lév? ortodox egyházközségek oszmán
id?kben (melyek egészen 1913-ig tartottak ott) egy része a Konstantinápolyi Egyházhoz tartozott, más
rész pedig a Bolgár Egyházhoz, mely utóbbi azonban "szakadár" volt 1872-1945 között. Az 1872-1945
közti Bolgár Egyházat Konstantinápoly saját részének tekintette. 

Amikor a terület végleg szerb (jugoszláv) lett, a konstantinápolyi pátriárka az összes ottani egyházmegyét
átadta a belgrádi pátriárkának. (Az is egy sajátos sztori hogyan lett az egyesült belgrádi pátriárkátus, most
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ez kihagynám, túl messzire vezetne.) Ez 1922-ben zajlott el, onnantól a Szerb Egyház a joghatósággal
rendelkez?. A bolgárok tiltakoznak ugyan, de meghajolnak az állami er?szak el?tt: a korábban a Bolgár
Egyházhoz tartozott egyházközségek is a Szerb Egyház alá kerülnek. A helyzet így megy egészen
1967-ig: kis szünettel 1941-1944 között, amikor Bulgária ideiglenesen megszerzi a területet, s akkor a
bolgár hatóságok szintén er?szakkal megszüntetik a szerb egyházi joghatóságot.

1967-ben a macedóniai egyházközségek kimondják az autokefáliát, ezt senki se ismeri el, s?t ezentúl
"szakadár" státusszal illetik az új egyházat a többi egyházak. El?tte, 1959-ben kimondják az ohridi
érsekség visszaállítását, ami azért furcsa, mert ezzel egyid?ben a Bolgár Egyház is az ohridi érsékség
jogutódjának tekinti magát.

S?t, mióta nincs Jugoszlávia, immár a Szerb Egyház se ismeri el az új ohridi érsekséget, hanem saját
ohridi érsekséget hoz létre. 2002-t?l ez immár nem is csak jelképes lépés, mert ténylegesen kinevez a
belgrádi pátriárka egy ohridi érseket.

A Macedón Egyház rendkívül furcsa helyzetben van, mert nem-hivatalos alapon minden érintett féllel -
Konstantinápoly, Belgrád, Szófia - tulajdonképpen jóban van, miközben hivatalosan meg mindenkivel
rossz a viszonya. Közben a macedón állam mindent megtesz a jogi rendezésért, hiszen ez nemzeti 
identitás kérdése is (a macedónok 99 %-a ortodox vallású).

Sokak szerint a mostani helyzet alapja a bel-ortodox vetélkedés Konstantinápoly és Moszkva között. A
2019-es ukrán esetet ugyanis Moszkva igyekszik megbosszulni. Egyrészt Moszkva bekeményített az
összes konstantinápolyi-moszkvai vitás esetben, pl. Észtországban, ahol az észt ortodox egyházközségek
egy része ide, más része oda tartozik, valamint új fejlemény Afrika, ahol Moszkva megtörte a korábbi
hallgatólagos megállapodást, hogy ott minden ortodox egyházközség Alexandria hatalma alatt lesz. 

A macedónok pedig igyekeznek egymás ellen kijátszani a feleket. Maga a "macedón" szó csak
Konstaninápoly számára probléma. A szerbek eredeti célja a macedón autokefália autonómiává
csökkentése volt, de ez nyilván nem tartható, így valószín?leg belemennének az autokefáliába is,
valamiféle ideiglenes autonómia után. Ez Moszkva számára is teljesen rendben lenne. Viszont a
macedónok számára óriási presztízsveszteség lenne, gyakorlatilag ezzel bocsánatot kellene kérniük az
1967-es döntésükért és mindenért, amit azóta tettek. A macedónok ez alól még úgy is megpróbáltak
kibújni, hogy a bolgárok segítségét keresték: nemzeti szempontból a bolgárok számára ez persze hatalmas
gy?zelem lenne, de a Bolgár Egyházban végülis a vallási érdek kerekedett felül, így nem léptek be a
konfliktusba, teljesíthetetlen követelést fogalmaztak meg a macedónok felé: hogy ne mondják magukat az
ohridi érsekség jogutódjának, ami abszurdum, hiszen ezzel saját gyökerület tagadnák meg.
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a Macedón Ortodox Egyház központja (Szkopje) 
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Magyar Ateista Társaság

by maxval bircaman - szerda, szeptember 21, 2022

https://bircahang.org/magyar-ateista-tarsasag/

Nem véletlen, hogy a Magyar Ateista Társaság és Perintáék kiváló viszonyt ápolnak egymással. Mert
egyik se az, aminek mondja magát: Perinta Messiásn? nem-kereszténysége persze nyilvánvaló, de az
Ateista Társaság se els?sorban ateista.

Milyen ugyanis egy igazi ateista? Hisz abban, hogy nincs természetfeletti, s igyekszik erról másokat is
meggy?zni, küölönféle érveket - jellemz?en tudományosakat - felhozva. S mindebb?l kifolyóan küzd a
vallásosság társadalmi szerepe ellen is: a keményebb ateisták a vallást egyenesen lelki betegségnek
tekintik, s így a betiltását, az ellene való állami harcot követelik, a toleránsabb ateisták meg
megelégednek azzal, ha a vallás a 4 fal között marad, azaz csak a közéletb?l akarják ki?zni.

Ezzel szemben mit is akar az Ateista Társaság? Íme mit írnak ?k maguk: "Akiknek elegük van a
„keresztény Magyarország” szólamából, az egyházak és az állam összefonódásából, a régimódi
kereszténydemokráciából azoknak fel szeretnénk hívni a figyelmét arra a lehet?ségre, hogy a
népszámláláson vallhatják magukat kifejezetten ateistának, felekezeten kívülinek, vagy megtagadhatják a
válaszadást a világnézeti kérdésre.". 

Mondjuk képzeljünk el valakit, aki keresztény, ballib, antiorbánista, nem ért egyet a Fidesz
egyházpolitikájával, meg eleve semmivel, amit a Fidesz csinál! Az ilyen embert az Ateista Társaság 
hazugságra akarja rávenni, azaz ne vallja meg hitét, tisztán politikai okokból. Ez kb. olyan, mint hogy
húsev? létemre valljam magamat vegetáriánusnak, mert ezzel fel tudom bosszantani a hentest, akit utálok.

A Magyar Ateista Társaság tehát valójában egy ballib szervezet, mely politikai hecckampányt folytat,
amihez az ateizmus csak ürügy. 

Perintáék egyébként ugyanez: az egyházak bojkottjára szólítanak fel. Politikai okokból. Miközben egy
hív? számára az egyháza bojkottja egyben Isten bojkottja is. 
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Magyar háborús esélyek

by maxval bircaman - péntek, március 25, 2022

https://bircahang.org/magyar-haborus-eselyek/

Mármint a háború hatása mint választási esélyek.

Bevallom, a háború kirobbanásakor kissé megijdtem, mert azt hittem, ez növeli a ballibbantak esélyeit.
Ami be is következhetett volna, egy picit értelmesebb, profibb ballib kampánycsapat megléte esetében.
Dehát a ballibeknék profik csak a DK-ban vannak, ?k pedig nyilván nem akarják MZP gy?zelmét.

Aztán szerencsére jött maga MZP, s sikerült ügyesen elökörködnie a témát, aminek eredménye: a háború
immár a Fideszt segíti. Na, ezt azért nem gondoltam volna. A Fidesz kampánya alig van, hiszen MZP
csapata jobban dolgozik a Fidesz-gy?zelem érdekében, mint a legjobb Fidesz PR-os csapat.

Pedig csak ismerni kellene a magyar népjellemet egy kicsit. A magyar néplélek mindig a 
mérsékeltségre szavaz, a magyar nép csak kivételes helyzetekben harcol. 

Történelmi példával élve: MZP az Sztójay, Orbán meg Kállay nagyjából. S csak egy nagyon fanatikus
kisebbség sztójayista. Még a ballib tábor zöme is Kállayt akarja.

(Egy érdekes mellékes adat: Sztójay volt Magyarország történetének egyetlen ortodox keresztény vallású
kormányf?je. De az csak úgy eszembe jutott, nem kapcsolódik a témához.)

Sikerült találni tehát egy harmadik témát, melyben még a ballib törzsszavazók se értenek egyet a ballib
állásponttal: a háború témája ez. Az el?z? két ilyen téma: a migráció és a homoklobbi, de a mostani még
er?sebb, mert itt tényleg közvetlen az életveszély.

MZP-ék logikája persze a szabványos ballib egybites gondolkodásra épült, lásd: nyugat jó, kelet rossz,
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NATO = nyugat, tehát háború!, akkor is ki kell jelenteni a támogatást, ha a NATO se akar nyíltan
háborúzni. Plusz valahogy vissza kell hozni az oroszellenességet, mert nagyon-nagyon hiányzik.
Csakhogy van ezzel is egy kis gond: aki oroszellenes, az se akar feltétlenül meghalni egy olyan
háborúban, melynek semmi köze hozzá, mert teljesen idegen érdekek mentén zajlik.

ez nem MZP 

_______________________________________________
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Magyarország megsérti az európai értékrendet

by maxval bircaman - szerda, december 28, 2022

https://bircahang.org/magyarorszag-megserti-az-europai-ertekrendet/

Magyarország megsérti az európai értékrendet - állítják Brüsszelben és a környez? tanyákon.

Teljesen igazuk van!

Az európai értékrend szerves része évek óta a perverzió, a szivárványosság, a családellenesség, az
erkölcsi relativizmus, a normalitás sárba tiprása. Lehet ezt sajnálni, de attól még tény.

Nyilván ezt reálpolitikai szinten nem lehet így beismerni. Úgy kell tenni, mintha az európai értékrend
mellett lennénk, pedig - teljes joggal - gy?löljük azt. De az európai értékrend mögött álló sötét körök
hatalma még túl nagy, így a nyíltsisakos csata nem vállalható fel.

Olyan ez, mint a kommunista diktatúrában az antikommunizmus. ?rültség volt nyíltan felvállalni,
öngyilkosság lett volna. Be kellett csomagolni reformkommunista, a rendszert csak javító akaró szín?
dobozba.

Ebben viszont kiválóak vagyunk. Kelet-európai veleszületett szokás a sorok között olvasás, a rejteles
üzenés.

_______________________________________________
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Margaréta hadm?velet

by maxval bircaman - szombat, január 29, 2022

https://bircahang.org/margareta-hadmuvelet/

Úgy t?nik, készül az új Margarethe hadm?velet: az USA agresszív körei nem bíznak - persze joggal - a
kelet-európai "szövetségeseikben", ezért a régió megszállását készítik el?.

Még egy ok, hogy ezúttal alaposabban legyen el?készítve a kiugrás.

_______________________________________________
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Marokkóiak

by maxval bircaman - szerda, december 14, 2022

https://bircahang.org/marokkoiak/

A nemrégi nevezetes marokkói-spanyol focimeccs rámutatott egy érdekes jelenségre: a marokkói-spanyol
viszonyra.

Spanyolország az utóbbi 30 év során lassan bevándorló országgá vált. Ma már a lakosság kb. ötöde
külföldi.
Bár hozzá kell tenni, az idegen lakosság fele csak "félidegen", mert nem spanyol nemzetiség?, de spanyol
anyanyelv?, azaz bevándorló a volt spanyol gyarmatokról. Az ilyen bevándorlók gyerekei teljesen
asszimilálódnak aztán.

A korábbi szabály szerint spanyolországi születés? szül? esetében járt az állampolgérság, most már
nagyszül? esetében is, nem szükséges Spanyolországba költözni el?zetesen. Kubában ma már többhavi
várakozés van a spanyol konzultátuson, annyi az érdekl?d?. Becslések szerint félmilllió kubai felel meg
az új kovetelményeknek. Vicces, de a Castro-testvérek gyerekei is jogosultak spanyol állampolgárságra.
Ma már ez nem is titok, nem tabutéma Kubában, s?t a kubai médiákban is hír volt, amikor Raúl Castro
ellátogatott családostul Láncarába (Galícia), apja szül?falujába pár éve, még elnök korában.

De van Spanyolországban kb. 10 % "igazi" külföldi is. Ezek 80 %-a fele-fele arányban marokkói és 
román, s 20 % mindenki más, ezen belül speciális csoport a német és angol nyugdíjas, aki nyugdíjba
menéskor oda költözött az olcsóbb élet és a jobb id?járás miatt.

A románokkal nincs baj, bármint a szokásos súrlódásokat leszámítva. A románok magukat idegennek
tekintik idegen földön, a pénz miatt mentek oda. A spanyolok se különösebben románellenesek,
alapvet?en örülnek az olcsó munkaer?nek, manapság pl. ha egy spanyolnak takarítón? kell, a legolcsóbb
románt alkalmazni. Persze van morgás: megjelentek az olcsó prostik, meg kéreget? koldusmaffiák,
zsebtolvajok, stb. De ezen túl nincs gond, a probléma nem politikai, a kifejezetten migránsellenes er?k se
beszélnek az európai migránsok ellen. A románok végülis tényleg dolgozni mennek oda, nem azért, hogy
felkerüljenek valamilyen segélykapó-listára.
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A marokkóiak ellen viszont hatalmas a panaszáradat. Amikor egyszer loptak t?lem Spanyolországban, s
feljelentést kellett tennem, a rend?r els? megjegyzése az volt "biztosan marokkóiak voltak", pedig még
semmit se tudott konkrétan az esetr?l. De számtalan más embert?l is hallottam hasonlót.

A jelenség alapja leginkább az, hogy a marokkóiak valahogy úgy tekintik, hogy ?k nem idegenek, hanem
szent joguk van ott lenni.

S ha az embert marokkóit kérdez, jönnek is a történelmi magyarázatok. Melyek alapja ráadásul igaz.

Amikor a római uralom megsz?nt a mai Spanyolországban az V. század elején, helyét a vizigót állam
vette át. Annak oka, hogy ma a spanyol nem germán nyelv az, hogy a vizigótok a saját nyelvüket csak
saját elitjük körében használták, államnyelvként maradt a latin, s a latinizált népesség így folytatta a latin
nyelvi hagyományt, ebb?l lett aztán a mai spanyol.

A VIII. sz. elején a vizigót elit hatalmi harcaiba bevatkoztak az arabok (pontosabban arabizált berberek),
s onnantól kezdve egészen 1492-ig iszlám uralom volt a mai Spanyolországban, mivel a berberek
egyszer?en megdöntötték az egész vizigót államot. A VIII. sz. közepén egyedül Asztúria nem volt már
iszlám uralom alatt.

A muszlim uralom kezdete (711) és vége (1492) közti id?szakot nevezi a spanyol történelem
"visszahódítás" (reconquista) korának, ez egy rendkívül lassú folyamat, folyamatosan ment a határ a
keresztény Spanyolország és a muszlim Spanyolország között délre, az utolsó muszlim város Granada
volt.

Spanyolország muszlim urai nem üldözték a muszlim uralmat elfogadó idegeneket - keresztényeket és
zsidókat -, viszont a visszhódítás után a keresztény hatalom ezt nem viszonozta: 1492-1502 között
minden muszlim és zsidó ki lett utasítva, majd az meggyanúsított álkeresztények is, azaz azok a volt
zsidók és muszlimok is, akik áttértek ugyan a kereszténységre, de gyanú vet?dött fel, hogy áttérésük nem
volt ?szinte. Az áttérés ?szinteségének szakért?je Tomás de Torquemada volt, a spanyol inkvizíció els?
vezet?je, aki lévén maga is kereszténységre áttért zsidó származású volt, személyesen is jól ismerte a
kérdést.
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A mai marokkóiak meg kulturálisan - bár nagyrészt genetikailag is - azonosítják magukat a volt
spanyolországi.muszlim lakossággal. Így a Spanyolországba bevándorlás szinte történelmi igazságtétel
az ? történelemszemléletükben.

Így egy nyertes meccs a spanyolok ellen is valamiféle "bosszú".

Ahogy az ellenoldalon is. A nacionalista és tradicionalista spanyol politikai mozgalmak számára a
marokkói bevándorlás "veszély", míg a kelet-európai meg nem az. Az utóbbi ugyanis lényegtelen, míg az
el?bbi "hazaárulás", a "visszahódítás revíziója".

Személyes elem a történetben: a múzsám apai nagyapai ágán a Spanyolorszégból 1492-ben kirúgott
zsidók leszárnazottja. Ugyanis a kirúgásuk után a legnagyobb rész a mai Marokkóba és Algériábba ment,
de voltak sokan akik tovább mentek az akkor muszlim uralom alatti Balkánra. (Volt egy még kisebb
rész, mely Nyugat.-Európába ment, jellemz?en Hollandiába.)

Egyébként simán bele is illik ? a "spanyol utca embere" képbe, Spanyolországban ?t mindig mindenki
helyinek szokta hinni, míg engem meg "német turistának". Rendszeres vicces jelenség ott: bárhová
bemegyek, rám köszönnek németül, s mikor spanyolul válaszolok, mosolyognak "rendes ez a német,
megtanult pár szót" tekintettel. Aztán "rájönnek" a rejtélyre, amikor megjelenik a múzsám: "aha, szóval a
felesége spanyol, ? tanította meg".

https://www.youtube.com/watch?v=pmtzmqLOAVA 
szerintem van benne hiba, de azért alapvet?en jó 
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Megbontani az egységet

by maxval bircaman - szerda, december 14, 2022

https://bircahang.org/megbontani-az-egyseget/

Annak idején a nagymamám egyik mondása az volt "ha ? beugrik a kútba, utána ugrasz?".

Nos, az "egység" varázsszó, ahogy a "tolerancia" is. Meg még a "szeretet" is. Szóval nem feltétlen érték.
Szeretni mindent hülyeség, mert ezzel éppen a szeretetet semmisítjük meg, hiszen azt is szeretjük, amit
nem kellene. Ahogy toleránsnak se szabad bármi iránt lenni.

A normális ember nem toleráns minden iránt, s nem szeret mindent.

Ugyanez az egység is: a hülyeség egységét rombolni kell, de legalábbis nem részt venni benne.

A cikk egyébként sokat mond el a bolgár hozzáállásról: "A diplomaták szerint Magyarország mellett
Bulgária is szót emelt a „minden társadalmi nem” kifejezése ellen, mivel az ellentmond az
alkotmányukban szerepl? meghatározásnak, ugyanakkor nem áll szándékukban megvétózni a közös
álláspontot.". Ugyanez hétköznapi nyelven: nem szólunk bele, nehogy valaki aztán bántson minket, de
nem fogjuk alkalmazni, s ha nagy a nyomás, akkor bevezetjük papíron, majd elsumákoljuk. 

S tényleg ez a bolgár tipikus magatartás mindenben, ez a török hódoltság alatt kifejlesztett túlélési
technika: bólogatunk a töröknek, mert ha nem, akkor levágja a fejünket, de aztán, amikor nem néz oda,
akkor nem teljesítünk, s els? adandó alkalommal mi vágjuk le az ? fejét. 

M?ködött a módszer fél évezreden keresztül, most is m?ködni fog a nyálasan undorító Európával
szemben. Plusz még jobb is a helyzet, mint a törökök esetében: a törökökr?l lehet rosszakat mondani, de
azt nem, hogy elmebeteg és öngyilkos hajlamaik lennének.
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Minden normális ember számára nagyszer? hír, hogy a züllött európai civilizáció egyre nagyobb
lépésekkel teszi tönkre saját magát. Aztán amint végletesen elgyengíti magát, eltapossuk a férget, s pont.

Már látom a jöv?t: úgy 2050 körül bemegy 10-15 fegyveres az Európai Parlament épületébe, a plafon felé
lövéseket ad le, mire a patkányok hazaszaladnak. Az épületet pedig majd hasznosítjuk valami nemes
célja, pl. kóbor macskák menhelyét alakítjuk ki benne.

_______________________________________________
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Megemlékezés

by maxval bircaman - vasárnap, április 24, 2022

https://bircahang.org/megemlekezes/

A Margit-szigeten tegnap megemlékezés volt, a Nagy Római Macskabaszó szektájának rendezvénye.
Direkt csak azután nézem meg az err?l szóló felvételt, miután ezt az írást befejeztem, nehogy
befolyásoljon a valóság.

Szóval látatlanul így képzelem el. 

Perinta felolvassa erre az alkalomra készült giccses, dögunalmas m?vét, a végén zokogásban tör ki. Aztán
jön Iványi Gábor, imát mond Homokistenhez és Soros gazdához, majd megállapítja, hogy a Macskabaszó
halála igazolja, hogy Magyarországon antiszemita diktatúra van. Megszólal pár szivárványos aktivista is,
szóba kerül Szent Árpi Bácsi is, az Egyetlen Igazi Elnök. Aztán jön Noár és a Padöd?, el?adják
szerzeményüket a Macskabaszóról. Végülis megállapításra kerül: a Macskabaszó halála olyan veszteség
az ország számára, melyet 100 év alatt se lehet kiheverni. Közben megjelenik Vásárhelyi Mária, aki
petíciót indít, hogy a Margit-sziget legyen átnevezve Macskabaszó-szigetté, majd elátkozza a gyáva
KariGerit, hogy még ezt se hajlandó megtenni. A közönség zokog, s átkozza Zorbánt, valamint Zorbán 
legaljasabb embereit, Hont Andrást és Konok Pétert.

Úgy t?nik egyébként, az olasz hatóság megállapította, a srác drogozásba halt bele. Abból 
következtetetek erre, hogy síri csend van. Szóval Zorbán kilóra megvette az olaszokat...
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Megint az éjszakai m?szakról

by maxval bircaman - vasárnap, május 15, 2022

https://bircahang.org/megint-az-ejszakai-muszakrol/

Jelenlegi munkahelyemen 4 m?szak van.

A legrosszabb a 0-7 óra közti. Szerencsére emberenként csak átlag másfélhavonta 5 alkalommal fordul
el?.

Ül? munkánál különösen nagy az elalvás kockázata. 

A kezdet jó. Hajnali 2-ig semmi gond, csak kései ébrenlét.

Aztán jön az elalvási inger. Vagy enni kell vagy arcot mosni. Még lehetne kávét inni, de ezt én sose
csinálom. Marad a cukormentes kóla. 

Amióta nálunk is kapható a zöld kóla, ez sokat segít, ebben nem mesterséges édesít? van ugyanis, hanem
stevia. A múltkor készítettem éjszaka félkész spagettit, pontosabban nem spagettit, hanem raviolit, dehát
mi nem-itáliai népek minden f?tt tésztát "spagettinek" nevezünk. A ravioli az pont olyan, mint az ?si
orosz, valójában finnugor eredet? pelmenyi (az eredeti finnugor neve: pelnyany). Csak az olasz verzió
egészségesebb, a töltelék könnyebb, míg a pelmenyi kemény étel: az eredeti verzióban zsíros darált
bárányhús van olyan mennyiségben, hogy ez inkább hús tesztával, mint tészta hússal. Ma már csinálják a
pelmenyit gombával, hallal, kevésbé zsíros hússal, s?t erdei gy?mölcsökkel is. 

Csak míg pelmenyit csak orosz boltokban lehet kapni, addig raviolit mindenhol. Szóval marad a ravioli.

Az ember természetes órája ismét m?ködik napfelkeltekor, ilyenkor elmúlik a fáradtság. 
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Természetesen az éjszakai munka abszurdum és termászetellenes. Csak hát a rohanó liberális világban 
szükségessé vált.
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Megint bulvár

by maxval bircaman - csütörtök, március 31, 2022

https://bircahang.org/megint-bulvar/

A hónap végére bulvártéma. N?i divat.

Bulgária hagyomány rendkívül konzervatív volt a divatban. A hagyományos hozzáállás: amint egy n?
megházasodik, abbahagyja a sminkelést, kend?t köt a fejére (lehet?leg sötét szín?t), s hosszú szoknyában
jár állandóan, hosszúujjú fels?ben. Aki másképp viselkedik, az kelleti magát, azaz férfit keres, dehát
minek keresne egy házas n? férfit? 

Ez a széls?séges hozzáállás persze a múlté, ma már csak falvakban maradt meg, ott is csak a 60 éven
felülieknél.

Kb. 50 éve immár az ortodox templomokban sincs ilyen szigorúság. Ami máig szabály: tilos a
miniszoknya és a rövidnadrág, tilos a jól látszó segg és a meztelen has (azaz ha a n? sz?k nadrágot vagy
cicanadrágot visel, takarja a fenekét, hasát fels?ruha), s ne látszódjon a meztelen váll és hát (lehet
rövidujjút hordani, azaz az is elegend?, ha ezt eltakarja ideiglenesen a n? vállkend?vel). 

A balkáni és az arab ortodoxiában nem szokás a fejkend?, míg az orosz ortodoxiában szinte elvárt. Ennek
oka, hogy ezeken a területeken a fejkend? muszlim jelleg? ruhadarab, így templomi viselete furcsán hat,
emiatt csak 60 éven felüli n?knél bevett szokás. Fiatalabb kend?s n? "muszlim" érzetet kelt, ami - érthet?
módon - nem helyénvaló keresztény templomban. Az orosz ortodoxok csodálkozni szoktak arab és
balkéni országokban, amikor meglátják a templomokban a fedetlen, s?t lobogó hajú n?ket. 

Múzsám egy id?ben templomi kórusban volt tag, s soha nem volt fejkend?je.

A hétköznapokban a bolgár divat folyamatosan változott. A divatos/szerény öltözködés korhatára
folyamatosan ment fel az utóbbi 40 évben. A kezdet a 80-as évek eleje - legalábbis számomra, mert
korábban ezt nem figyeltem -, amikor a bolgár dibvatszokások sokkal szerényebbek voltak a kor magyar
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szokásinál. Emlékszem, a 80-as évek elején akkor 35-40 év közti - bolgár - nagynéném még azon vacilált,
nem lesz-e nevetséges, ha farmert vesz magának.

A 80-as évek végén nagyjából 30 év volt a korhatár, ez alatt lehetett korlátlanul divatosnak lenni, felette
meg kiröhögték az ilyen n?ket kb. "öreg n? kislánynak hiszi magát" alapon.

Mára ez felment 50 évre. De egyre többen szegik meg a határt, persze jellemz?en a jobb testalkatú n?k.
Alapvet?en: aki egyébként is tör?dik magával, az hajlamos az öltözködésben is merészebb lenni. 

A Nemzetközi Bálint Nap alkalmából vettem a múzsámnak egy aranyszín? csillogó cicanadrágot, régóta
kerestem ilyesmit. Mi a Nemzetközi Bálint Napot nem nyugatmajmolásból ünnepeljük, hanem mert
Kubában ismertük meg egymást, ahol - ahogy egész Latin-Amerikában - ez népi ünnep századok óta.

Múzsa azt mondta: a testhezálló nadrág oké, az egyszín? cicanadrág oké. a m?b?r és b?r cicanadrág oké,
talán még a csíkos is az, de nem túlzás kicsit 50+ évesen a csillogó arany és ezüst? Én meg azt mondtam:
hordd az utcán egy hétig, s meglátod, senki se fog kiröhögni. S így is lett.

_______________________________________________
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Megint jogot sértettem

by maxval bircaman - szerda, augusztus 17, 2022

https://bircahang.org/megint-jogot-sertettem/

Most lett a harmadik súlyos jogsértésem a YT-on.

Az els? eset még érthet?: kereskedelmi csatorna m?sorának részletét töltöttem fel.

A második a YT-os pedofil ügyem. Egy 25-perces videóban pár másodpercig látható volt az unokám
meztelen feneke.

A harmadik, a mostani a legsúlyosabb: szerz?i jogok megsértése.

Marmarisban van egy szök?kút, ahol minden este 21-t?l fény- és zenejáték van. A nagy probléma: a
zenében vannak szerz?i joggal védett részek. Még jó, hogy a marmarisi szök?kút tulajdonosa nincs a YT
joghatósága alatt, mert képzelem mekkora szankciókkal kellene szembesülnie.

Elkezdtem szerkeszteni a videót, levettem teljesen a hangot, bár kissé furcsa az énekl? szök?kút ének
nélkül. De íme eredeti zene nélkül, immár jogsértésmentesen, csak a YT által engedélyezett zenével:

https://www.youtube.com/watch?v=iYbUg9qb99U 
a címkép véletlen, de nagyszer?: nyugati divat szerinti és hagyományos öltözet? muszlim lányok együtt
nézik a szök?kutat 
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Megjátszott butaság

by maxval bircaman - vasárnap, október 02, 2022

https://bircahang.org/megjatszott-butasag/

Épületes interjú, csak semmi értelme.

https://www.youtube.com/watch?v=C5mLk3dMJgA&t=6859s 

Különösen n?k szeretik ezt a védekezési módszert: hülyének tettetik magukat. 

Az interjúból kiderül, hogy Lendvai kb. egy ostoba liba, aki soha semmit nem tudott, értett, fogott fel.
Persze tudjuk, hogy ez marhaság, a n? maximálisan intelligens, ellenkez? esetben 5 percig se lett volna
képes fennmaradni abban a ballib elitben, melyben pedig évekig fontos tényez? volt.

Dehát így a legegyszer?bb: direkt hülyeségeket beszélni.

A kedvencem: rossz az államosítás, de jó a közösségi tulajdon. Namármost, ha nem vagyunk anarchisták
- márpedig Lendvai nem az -, arra gyorsan rájöhetünk, hogy minden közösségi tulajdont valahogy
irányítani, igazgatni kell, még akkor is, ha a közösségi jogosult kisszámú. S ha nagyobb számú? Mondjuk
egy ország méret?? Nos, akkor is. S mi a neve az igazgató, irányító szervnek? A neve állam. Innent?l
pedig halandzsa a "közösségi tulajdont akarok, államit nem" szöveg. Kb. mint a "csak állatélet elvételét
nem gyakorló mészárszékt?l veszek húst".

Tulajdonképpen egy dologra azonban jó ez az egész: az egyik f? ballib archetípus bemutatására.
Alapvet?en 3 f? ballib archetípus létezik:

a mindent és mindenkit lenéz? gátlástalan gazember,
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a szolgalelk?, igazodó pondró,
a hatalomban lubickoló nagyokos.

Azt hiszem, nyilvánvalóan ez a harmadik típus.

_______________________________________________
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Megjöttek a vendégek

by maxval bircaman - csütörtök, június 09, 2022

https://bircahang.org/megjottek-a-vendegek/

Megjöttek a vendégek

- Bocs, késtünk.

- Dehogy, pont id?ben jöttetek.

- Jajj, de aranyos kutya!

- Ne féljetek, nem harap, csak morog, aztán lenyugszik.

- S a kis Burkus hogy megn?tt!

- Helyedre, Rex, ne ugass!

- Nagyon nehéz ajándékot választani kamasz fiúnak, remélem szereted ezt a zenét, Burkus!

- Fú, Burkus, Omega!

- Gyönyör? virág! Igazán nem kellett volna.

- De csinos vagy!

- Á, éppen csak magamra kaptam egy rongyot, hogy ne legyek totál neglizsé.

- Milyen szép lakás!

- Érezzétek magatokat otthon!

- Igyunk az egészségre, mert az a legfontosabb.

- Pistának gyümölcslét önts, mert vezetni fog.

- Mennyei, odaadod a receptjét?

- Tettem bele csillagánizst is, szeretitek ti is, remélem.
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- Burkus, ne zabálj ilyen hangosan és ne idétlenkedj!

- Hagyd a gyereket, lakjon csak jól, így lesz er?s férfi bel?le.

- Ti viszont olyan keveset esztek, hogy meg fogok sért?dni.

- Nagyon finom volt, de tele vagyok, odaadhatom a maradékot Rexnek?

- Becsomagolhatok egy keveset a sültb?l?

- De jó volt látni benneteket.

- Gyertek megint bármikor.

Vendégség volt.

_______________________________________________

                            910 / 1.347



BircaHang - 01-01-2023
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

Megoldhatatlan probléma a magyar baloldal el?tt

by maxval bircaman - szerda, június 22, 2022

https://bircahang.org/megoldhatatlan-problema-a-magyar-baloldal-elott/

Ezúttal a "baloldal" szó valódi értelmében használom, azaz nem a "ballib" vagy a "liberális"
szinonímájaként, hanem eredeti értelmében. A baloldal eredeti jelentése: a felvilágosodás eszméjének
tovább vitele szocialista, antikapitalista értelemben. 

Azaz a szó eredeti értelmében nem baloldal pl. se a DK, se az MSZP. Még akkor se, ha utóbbi alelnöke
kalapácsosemberes pólóban szokott haknizni. Ugyanis az antikapitalizmus nem azt jelenti, hogy vörös
pólóban éljenezzük a liberalizmust, de ezt nehogy valaki elmondja Komjáthi Imrének, mert a végén még
összeomlik és öngyilkos lesz.

De vannak ilyen minipártok és klubok, melyek tényleg baloldaliak. Legalábbis szavakban.

Ezek 2 nagy csoportra oszlanak:

akik elhatárolódnak a ballibekt?l,
akik valahogy együtt akarnak m?ködni a ballibekkel.

Nyilván problémájuk csak az utóbbiaknak van. Valahogy folyton ki kell magyarázni, hogy egy baloldali
minek is m?ködik együtt egy jobboldalival egy másik jobboldali elleni harcban.

Személyesen egyébként engem nem zavar, magamat nem vallom baloldalinak. Csak vicces.

S néha jókat lehet nevetni. A napokban - átnézve a magyar baloldaliak aktivitását - találtam egy plakátot:
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beszarás! - nem, nem én hamisítottam, tényleg van ilyen plakát 

Ezen sokat tudtam nevetni, szóval végülis hálás vagyok a Táncsics – Radikális Balpárt nev? 15-tagú
gittegyletnek - tessék megfigyelni, minnél hosszabb a név, annál komolytalanabb a szervezet, a
legkomolytalanabbak nevében kötelez?en szerepel az "egyesült" szó is! 

Képzelem a vezet?ségi ülést. Ezekben a miniszervezetekben az a jó, hogy minden tag egyben vezet?ségi
tag is, így nem kell bajlódni az egyszer? tagság megkérdezésével, hiszen ilyen nem létezik. 

Szóval a napirend: választási plakát 2022. áprilisára. Olcsó lesz, mert eleve nem indítunk senkit,
számunkra még 50 aláírás összegy?jtése is a nedves álmok birodalmához tartozik, nemhogy 500 aláírásé -
Zorbán diktatúrája teljesíthetetlen feltételekkel gáncsolja el az igazi baloldalt! Azaz csak 1 példány kell
dísznek. Majd támogatjuk az Egyesült Ellenzéket, mert most diktatúrát kell dönteni.

A f? cél tehát: küzdeni kell a Fidesz ellen. De legyen valami antikapitalista jelszó is, hisz baloldal
vagyunk. Igenám, de ballib haverjaink mérgesek lesznek, hogy támadjuk a szent nyugatot és annak
rendszerét, azaz nem lehet "le a kapitalizmussal!", valami más kell, ami egyszerre antikapitalista és
antizorbánista! Mi legyen? Esetleg "le a kereszténydemokrata kapitalizmussal" vagy le "le Zorbán
oligarcháinak kapitalizmusával" - nem jó, az els? miatt dühös lesz az MZP, a második meg túl liberósan
hangzik. Megvan! Úgyis metoo van most meg BLM, szóval a n?- és néger-elnyomás ellen kell szólnunk.
"Le a patriarchális kapitalizmussal!" - ez a megoldás. 

S keressünk egy néger n?t a plakáthoz, valami celeb kellene. Mondjuk Oprah Winfrey vagy Meghan
Markle. Nem, egyik se jó, az el?bbi milliárdos, az utóbbi meg egyrészt fehérnek néz ki, másrészt
arisztokrata családba beházasodott hollywoodi celeb. Akkor Angela Davis, ? már Kádár alatt is szerepelt
plakátokon: egy baj van vele, 80 éves öregasszony, senki se ismeri fel mai kinézetében, de nem gond,
majd az 50 évvel ezel?tti képét tesszük ki.

Mellé Clara Zetkin, ? telitalát, mert ? találta ki a Nemzetközi N?napot. Azt mondjuk liberális
barátainknak, ez így jelkép az Isztanbuli Egyezmény mellett. De ki legyen köztük? Hát még egy n?.
Legyen Rosa Luxemburg! 
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Igenám, de mi a Táncsics párt vagyunk, nem lehet 3 külföldi a plakáton. Kell legalább 1 magyar n?.
Mondjatok ismert magyar kommunista n?t! Keser? Jánosné? Az nem lehet, senki se emlékszik rá, meg a
neve se jó, az, hogy -né az patriarchális. Lendvai Ildikó? ? ballib lett, nem felel meg. Akkor Kéthly Anna!
Igaz, hogy antikommunista szocdem volt, de most ez nem számít, úgyse ismeri fel senki. Meg úgyis úgy
néz ki, mintha Rosa Luxemburg ikertestvére lenne.

Na, kész is, ülés lezárva. Az 5-éves fiam megcsinálja hétvégén PhotoShoppal. Remélem nem felejtek el
szólni neki, hogy ne hagyjon szegélyt - mint múltkor - a képek között, amikor egyesíti ?ket.

_______________________________________________
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Megosztó ruhák

by maxval bircaman - hétf?, február 28, 2022

https://bircahang.org/megoszto-ruhak/

Hónap végére bulvár. A tapasztalatom szerint leginkább megosztó n?i küls? tényez?kr?l.

12 esetet választottam, ki ebb?l 9 ruhadarab. Mindegyiknél megírom saját álláspontomat is.

1. Szemüveg.

Az ellenz?k szerint eltakar. A hívek szerint kiemeli a szemeket.

Vannak akik imádják, még szemüveg fétis csoportok is léteznek.

Bár fetisisztának nem mondanám magamat, alapvet?en kedvelem a szemüveges n?ket.

2. Smink.

Örök vita a "természetesség" hívei és a sminkkedvel?k között. Van egy középs?, alkalmi sminket pártoló
tábor is.

Maximálisan sminkpárti vagyok. A nem sminkelt n? nekem elhanyagolt n?.
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3. Ékszer.

Gyakorlatilag mint a smink, ugyanaz a 2 tábor.

Ékszerpárti vagyok, kivéve a furcsa helyeket, lásd köldök, nyelv, orr, s hasonlók.

4. Magassarkú cip?.

A hívek szerint kiemeli a n?i lábat, az ellenz?k szerint deformálja azt. 

Sose tetszett. 

5. Holdjáró papucs.

Ez azoknak se szokott tetszeni, akik kedvelik a normál magassarkút.

Szerintem baromi ronda.

6. Harisnyatartó.

A hívek meg?rülnek érte. 

Szerintem kifejezetten csúnya. Szerencsére ma már ritkaság használata.
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7. Harisnyanadrág.

Az egyik nagy fétis. Nagyon sokan pártolják.

Engem teljesen hidegen hagy.

8. Széles nadrág.

Kis tábora van.

Szerintem nem való n?nek.

9. B?rnadrág.

Az ellenz?k szerint ez motoros férfiaknak való. A támogatók szerint kiemeli a n?i lábakat.

Maximálisan támogatom.

10. Cicanadrág.

Megint szinte csak kedvel?k és utálók vannak. Az ellenz?k szerint eltakarja a n?i lábat, a támogatók
szerint kiemeli a n?i testet.
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Természetesen ez a kedvenc n?i ruhadarabom. 

11. Köldökmutató fels?ruha.

Szerintem nem áll jól senkin. Van aki viszont imádja.

12. Kardigán. 

Célja eredetileg a takarás. Egyesek szerint ezért rossz, mások szerint ezért izgalmas.

A középúton állok: a cippzáros vagy köt?s verziót elfogadom, a gombos verziót gy?lölöm.

https://www.youtube.com/watch?v=Z7yRmga1VdY 
a múzsám itt demonstrál több elemet: szemüveg + smink + ékszer + alacsony cip? + b?rnadrág (a belcsini
kastély kertjében) 

_______________________________________________
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Megszokni az idegen hangsúlyt

by maxval bircaman - csütörtök, január 20, 2022

https://bircahang.org/megszokni-az-idegen-hangsulyt/

Idegen nyelv tanulásánál a legnagyobb probléma mindig a kiejtés. A nyelvtan megtanulható és
begyakorolható 100 %-osan, a szókincs pedig a legkisebb nehézség.

A kiejtés mindig hatalmas gond 6-7 éves kor utáni nyelvtanulásnál. Addigra ugyanis beállnak a
hangképz? szervek egy adott helyzetbe. S onnan aztán nem mozdulnak többé. A beállás azt jelenti:

nem képes többé az ember a saját nyelve szemszögéb?l "felesleges" hangok képzésére,
nem képes sok esetben még különbséget se tenni egyes más nyelvekben különböz? hangokat,
rögzülnek a fonémahatárok, azaz mely hangok alkotják ugyanazt a fonémát.

Valójában ez utóbbi a legkevésbé ismert, mégis a legnagyobb gondot okozó probléma.

De most a hangsúlyról, mely a kérdés egy specifikus része. A téma szempontjából a hangsúly azt jelenti,
hogy nem minden szótag ejtése azonos egy szón belül, van egy kiválasztott "hangsúlyos" szótag. Röviden
a következ? a helyzet.

Alapvet?en 4 f?típus létezik:

dinamikus hangsúly, azaz a hangsúlyos szótag er?sebben, nagyobb légárammal van ejtve,
zenei hangsúly, azaz az a hangsúlyos szótag hangszíne magasabb,
mennyiségi hangsúly, azaz a hangsúlyos szótag hosszabban van ejtve,
nincs hangsúly, azaz minden szótag ejtése közel azonos.

A dinamikus hangsúly a leggyakoribb, ma Európában ez a legelterjedtebb. A magyar is ilyen.
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A dinamikus hangsúlyú nyelvek esetében van ahol a hangsúlytalan magánhangzók ejtése min?ségileg
más, mint a hangsúlyosoké (ennek neve magánhangzó-redukció), s van ahol ilyen jelenség nincs. (A
magyarban pl. ilyen nincs.)

Mind a dinamikus, mind a zenei hangsúlynál lehetséges, hogy az adott nyelvben vannak rövid-hosszú
magánhangzók, s az is, hogy nincsenek. 

Megesik - ritkán -, hogy egy nyelvben egyszerre van jelen a dinamikus és a zenei hangsúly.

A mennyiségi hangsúly esetében nem létezhetnek rövid-hosszú magángangzók, hiszen ez hangsúlyfügg?.

Ahol nincs szótaghangsúly, ott gyakori, hogy a nyelvben tónusok vannak. A tónus tulajdonképpen
ugyanaz, mint a zenei hangsúly, azzal az eltéréssel, hogy utóbbi esetben minden szótag "hangsúlyos",
azaz hordoz valamilyen tónust. Pl. a kínai ilyen. De önmagában a tónusok megléte nem zárja ki a
hangsúlyt, lásd japán. S az is lehetséges, hogy nincs se hangsúly, se tónus, lásd koreai (bár ez vitatott).

Mi okoz nehézséget? Alapvet?en a következ? esetek:

zenei hangsúly nélküli nyelv? ember zenei hangsúlyos nyelvet tanul, ez pont olyan nehéz mint
tónusos nyelvet tanulni tónus nélküli nyelv? számára, lásd egy átlag magyar számára még a tónus
meghallása is probléma, nem hogy utánzása - fordítva nincs nehézség: a tónusos nyelv? ember
megjegyzi, a célnyelvben minden szótag semleges tónusú, s kész,
mennyiségi hangsúlyos nyelv? ember más típusú nyelvet tanul, itt a hangsúly és a hosszú
magánhangzó összeforrt érzetének elválasztása rendkívül nehéz, lásd az oroszok beszédét más
típusú nyelven - fordítva itt szintén nincs gond, egy átlag magyar simán megszokja, hogy oroszul
a hangsúly az hosszúság is,
magánhangzó-redukció megléte és hiánya - itt a nehézség kölcsönös, a redukcióval rendelkez?
nyelv? ember "elharapja" a szótagokat a célnyelvben, míg fordítva meg "mekegés" van.

Bolgár-magyar viszonylatban a probléma jellemz?en ez utóbbi. A bolgárok redukálnak és nem értik a
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hosszú hansúlytalan magánhangzókat, a magyarok pedig nem redukálnak. Pedig a 6 bolgár magánhangzó
közül 4 redukálandó hangsúlytalan helyzetben (s?t, egyes kelet-bolgár nyelvjárásokban 5). Egyébként a
redukció kelet-nyugat irányban csökken, a legnyugatibb részeken egyáltalán nincs. Ez az oka annak, hogy
a legnyugatibb bolgár nyelvjárás alapján létrehozott macedón irodalmi nyelvben egyáltalán nincs
redukció.

_______________________________________________
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Merjünk kicsik lenni

by maxval bircaman - szombat, április 02, 2022

https://bircahang.org/merjunk-kicsik-lenni/

A ballib logika a "legyünk kicsik". Nem csak értelmetlen, mert Magyarország eleve nem kicsi, hanem
közepes ország, de rendkívül veszélyes is mint magatartás recept.

Kb. így szól a recept: ha sokat ugrálunk, ez meg lesz bosszulva, s aztán rosszabb lesz nekünk. Nyilván
egy teljesen egyenl?tlen helyzetben ebben van is igazság, lásd többszörös túler? esetében nem fogunk
frontálisan összecsapni az ellenséggel, ez öngyilkosság lenne, de attól még támadni fogunk, csak más
módon.

Reszketni, mert majd esetleg valaki megharagszik ránk és megver minket régen rossz taktika. Aki eleve
meghunyászkodik, azt csak dupla er?vel verik meg. Egyszer?en értelmetlen magatartás ez, sose m?ködik.

Elegend? csak megfigyelni az állatokat mit tesznek. A kistest? vagy közepes test? kutya kint van a kutyák
játszóterén, mire megjelenik egy nagytest? kutya. A kisebb kutya ilyenkor sose azt teszi, hogy a földre
dobja magát és megadást jelez. Ez csak kérdést vetne fel a nagyobb kutyában: biztosan valami rosszban
sántikál a kisebb kutya, ezért csinál így. A normál magatartás: egyenl?ként viselkedik a kisebb kutya, s?t
harcias, s csak ha a nagyobb kutya agresszív, akkor adja meg magát a nyilvánvaló esélyek kiszámítását
követ?en. 

A kutya csak végs? helyzetben adja meg magát el?re, miért tenne másképp az ember?

Az ellenség is jobban tiszteli azt, aki kiáll magáért.

A "nem szabad az ukránok ellen lenni, mert lemészárolják a kárpátaljai magyarokat" cím? ballib nóta
kapcsán jutott eszembe.
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Merénylet

by maxval bircaman - vasárnap, augusztus 21, 2022

https://bircahang.org/merenylet/

Tegnap este felrobbantották Alekszandr Dugin orosz filozófus és politikus autóját Moszkva
agglomerációjában, a városhatártól kb. 15 km-re. A kocsiban a 30 éves lánya ült, Darja, aki szintén
politikus, aki azonnal meghalt a helyszínen.

Most mindenesetre nem lennék semmiképpen se Soros fiának helyében. Ugyanis mindenképpen ? az
ideális párhuzamos válaszcélpont.

_______________________________________________
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Mi a helyesírás szerepe

by maxval bircaman - csütörtök, március 10, 2022

https://bircahang.org/mi-a-helyesiras-szerepe/

Bármelyik bet?írásos nyelv örök dilemmája: milyen legyen a helyesírás, tükrözze a mindenkori ejtést
vagy álljon inkább a folytonosság mellett.

Mindkett? mellett van érv és ellenérv is. A kett? egyszerre ugyanis nem m?ködik.

A mindenkori ejtés tükrözése ugyanis folyamatos változást jelent a helyesírásban, hiszen amint egy adott
hang megváltozik, az írást is meg kell változtatni. Ha viszont az írás folyamatosan változik, egy régi
szöveg egyre idegenebbnek t?nik.

Talán a legdrasztikusabb példa a folytonossághoz való ragaszkodásra - legalábbis Európában - a görög
nyelv, ahol de facto máig "ógörögül" írnak. Egy mai görög anyanyelv? ember egy mondatot se tud
helyesen leírni megfelel? iskolázottság nélkül, míg egy 2500 évvel ezel?tti görög ember számára az írás
még pofonegyszer? volt: gyakorlatilag teljes bet?=hang megfelelés volt, azaz egy adott bet? egy hangot
jelzett, s egy adott hangot mindig egy adott bet?vel kellett leírni.

Csak egy példa: az ógörögben volt rövid o - ?, ezt ma mindenki ismeri, mert a neve omikron - és hosszú
ó - ?, azaz ómega -, a modern görögben csak rövid o van. De minden szóban, melyben eredetileg hosszú ó
volt, ott most is hosszú ó-t kell írni, függetlenül attól, hogy ma ezek ejtése ugyanaz. Támpont nincs.
Egyszer?en meg kell tanulni, hol van az írásban rövid o és hol hosszú ó. Pont ugyanaz, mint a magyar j/ly
esete, csak éppen a magyarban a j/ly esetén kívül összesen nagyjából 50-60 szó van, ahol eltér az írás az
ejtést?l, míg a görögben ezek száma több ezer, kb. tucatnyi ilyen bet? és bet?kapcsolat van, ahol ma is
tartandó a ókori írásmód, míg az ejtés azóta teljesen más lett.

Állítólag a thai írás a legrosszabb e tekintetben, ott e legnagyobb az eltérés írás és ejtés között, éppen a
történelmi folytonossághoz való ragaszkodás jegyében. De err?l nem írnék, mert nulla körüli ismereteim
vannak a thai nyelvr?l.
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Úgy t?nik, "hülyeség" az extrém ragaszkodás a történelmi folytonossághoz, viszont az ellenkez? véglet
példái mutatják, az is rossz lehet. 

Az orosz cirill ánécé 1918-as reformja, majd annak nyomán a bolgár cirill ábécé 1945-ös reformka
egyértelm?en politikai indíttatású volt: a kommunista hatalom így akart szinte falat emelni az "elavult"
és a "modern" közé:

az orosz reform megszüntetett 4 addigi bet?t - ?, ?, ?, ? -, valamint megsz?nt a hangot nem jelöl?
? írása szóvégeken,
a bolgár reform megszüntetett 2 addigi bet?t - ?, ? -, valamint megsz?nt a hangot nem jelöl? ? és ?
írása szóvégeken;

A szándék egyértelm? volt, a régi helyesírást használó könyvek eleve "gyanúsak", míg az újat használó
eleve "barátiak". Sokáig az orosz emigráció el se fogadta az új helyesírást, a továbbiakban is a régit
használták. Csak a Szovjetunió megsz?nése után békélt meg egyértelm?en az orosz emigráció az új
helyesírással. 

Bulgáriában is volt valami hasonló: az 1946-ban kiutasított volt bolgár cár még a 90-es években is a régi
helyesírást használta, pl. saját nevét ??????? alakban írta le, s csak Bulgáriába való visszatérése - 2001 -
után állt át az új helyesírásra, s kezdte immár nevét ?????? alakban írni.

(A bolgár a mássalhangzó utáni, szóvégi néma  azt jelölte, eredetileg a mássalhangzó kemény vagy lágy
volt. Bár a modern bolgárban, ellentétben az orosszal, már a középkor óta nincs kemény-lágy ellentét -
minden mássalhangzó csak kemény lehet - ez mégis hasznos volt, mert ebb?l tudni lehetett mely f?név
n?nem? vagy hímnem? ugyan, de j-s nével?t igényl?. A régi helyesírással ki lehetett zárni a tévedést, míg
most külön meg kell tanulnia egy külföldinek a kivételeket. Pl. a bolgár ??? (éjszaka) szó, bár a vége
mássalhangzó, nem hímnem?, hanem n?nem?, így az "az éjszaka" kifejezés helyesen nem *????, hanem
????? - az eredeti helyesírásban a ???? írásmód ezt eleve jelölte!)

Ami pedig a belaruszokat illeti, ahol hasonló írásreform volt 1933-ban, máig 2 tábor van harcban: a
nyugatpártiak az 1933 el?tti írást preferálják, míg Lukasenka hívei pedig kiállnak a reformált írás mellett.
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Mindez a napokban jutott eszembe, amikor kezembe vettem egy kubai hatodikos általános iskolai
spanyol nyelv tankönyvet. Egy spanyolországi gyerek mélyen megdöbbenne, hogy a kubai gyerekek arról
tanulnak: "mivel írjuk: c, s vagy z bet?vel" fejezet van a tankönyvben. - Hát hogy hogy nem tudják a saját
nyelvüket? - lep?dne meg a spanyol diák - Hiszen ha "sz"-t ejtünk, akkor "s" írandó, ha pedig angol
"th"-t, akkor "e" és "i" el?tt "c" van, máshol meg "z", kivéve pár idegen szót, ahol "e" és "i" el?tt is "z"
van! Mi itt a nehézség? Csak azt a pár kivételt kell megtanulni, ez tucatnyi, többségében ritka szó!

Hát a nehézség az, hogy az egyes spanyol nyelvjárások ugyanazt a helyesírást használják, de az ejtés nem
egységes. A Kubában is beszélt karibi spanyolban ugyanis nincs "th", minden csak "sz", így képtelenség
ejtés alapján tudni, mikor van "c", mikor "s", s mikor "z". Ezt csakis begyakorolni lehet, sokat kell
olvasni, s lassan megmarad a fejben az egyes szavak írt alakja. Ez a c/s/z a latin-amerikai spanyol
"ly"-problémája, ez a második ilyesmi, mert a b/v írás is hasonló úgy, de ez már a spanyolországi
spanyolban is így van: a "b" és a "v" azonosan ejtend? a spanyolban, s nincs támpont mikor melyik
írandó.

Persze az egyes spanyol nyelvjárásoknak eszük ágában sincs szakítani a közös egységgel, így a kubai
gyerekek egyetlen megoldása továbbra is a magolás marad.

a vonatkozó fejezet kezdete, a kulcsmondat "Solo fijándote mucho y practicando su escritura, evitarás
cometer errores." - "Csak nagy odafigyeléssel és az írás gyakorlásával fogod tudni elkerülni a hibákat." 

_______________________________________________
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Mi a nemzet?

by maxval bircaman - hétf?, december 26, 2022

https://bircahang.org/mi-a-nemzet/

A következ? kép terjedt nemrég, még azel?tt, hogy a franciák végül elvesztették a foci vb dönt?t.

Persze a képen sok hiba is van. Pl. a francia csapat szupersztárja Kylian Mbappé mellett algériai zászló
is lehetne (ezért nem néger, hanem félvér), hiszen a színfehér berber anyja ott született. Plusz az
etnikailag félig franciák mellett is másik szül?jük zászlaja van, ami így er?s csúsztatás - lásd Lloris apja
tényleg spanyol, de az anyja francia, ahogy Giroud apja francia, anyja olasz. Nem néztem végig, mert
nem vagyok fociszakért?, de ezeket a hibákat még én is észrevettem.

Valójában a hivatalos francia nemzetkép az, hogy nemzet=állampolgárság, azaz pl. a francia etnikumú,
francia nyelv? kanadai az nem francia, míg a nem-francia etnikumú, nem-francia nyelv? francia
állampolgár meg francia. Éppen az mutatja ennek az abszurditását, hogy ma már nem m?ködik. A volt
francia gyarmatokról amikor azok függetlenek lettek sokan vándoroltak be, azok még integrálódtak. 

Ahogy a mai Európán kívüli francia területek lakossága is jellemz?en francia identitású, pl. az amerikai
területeken - Guadeloupe, Guayana, Martinique - ahol egyébként 95 % a néger, de ezek mind franciává
lett volt rabszolga leszármazottak, aki nem alakítottak ki magukban új identitást.

Örök élményem a Havannai Egyetemr?l egy néger francia diáktárs. Két méter magas, vékony testalkatú,
Dél-Amerikából, Guayanából, ami Franciaország szerves része. Bár nagyon sötét volt a b?re, arcvonásai
európaiasak voltak, tehát valószín?leg egy sötét b?r? mulatt lehetett. Kifejezetten intelligens ember volt,
szabad idejében verseket írt (franciául, de próbálkozott spanyolul is), filozófiát olvasott (nem csak
marxistát). S nagyon büszke volt franciaságára. Egy alkalommal a dékánhelyettes odafordult hozzá és
megkérdezte: “elnézést, ugye maga kongói”. Nehezen írható le, hogy mekkora arculcsapás volt számára
ez a kérdés. Teljesen felindulva válaszolt vissza: “milyen kongói? elnézést, én Guayanából érkeztem,
francia vagyok!”. valószín?leg leütötte volna az illet?t, ha nem a dékánhelyettes lett volna. Kb. "ez
engem leafrikaizott, csak mert fekete vagyok?!".
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Na most, a 60-as évek végét?l a helyzet kezdett változni. Immár nem lesznek franciává az újak, se az
arabok, se a négerek. Maradnak kisebbségiek. Persze hivatalosan továbbra se szabad ezt észrevenni, de
ett?l még tény.

A liberális nemzetkép, mely állampolgárságon alapszik, persze sose m?ködött. Amikor az egészet
kitalálta a francia forradalom, akkor is csak a kisebbségek er?szakos asszimilációval m?ködött, még a
XX. sz. elején is gyakorlat volt a francia iskolákban, hogy a kisebbségi nyelv? - okszitán, baszk, breton -
gyerekeket megverték, ha nem franciául szólaltak meg.

Most nincs már verés, se más er?szak, így nem m?ködik. Mert a nemzet identitást jelent, nem papírt.

Err?l egy nagyszer? orosz-zsidó vicc:

Hallottad, Rabinovics, a hétvégén pogrom lesz? - mondja Rabinovicsnak a szintén zsidó ismer?se.
Én nem félek, én az okmányaim szerint orosz vagyok.
Ne hülyéskedj, nem az okmányokat fogják ütni, hanem a pofánkat.

_______________________________________________
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Mi a pokol?

by maxval bircaman - kedd, szeptember 13, 2022

https://bircahang.org/mi-a-pokol/

A vulgárateista elképzelés szerint egyrészt van egy gonosz, kissé szadista szakállas, Isten nev? bácsi, aki
értelmetlen szabályokat talál ki, másodrészt meg ugyan? még meg is kínozza azokat, akik e szabályokat
nem tartják be, s ezen embertelen szadista kínzás helyes a pokol.

A kereszténység szerint viszont egyetlen isteni szabály se értelmetlen. Minden betartandó isteni szabály
egyszer?en nem több, mint hasznos tanács, kb. mint a "ne nyúlkálj a konnektorba" meg "ne ugorj ki a
tizedikr?l", az el?bbi esetben a cél az áramütés, az utóbbiban a meghalás elkerülése.

Ateista logikával ez olyan, hogy valójában semmi értelme a konnektorba nyúlkálás tilalmának, s aki
kitalálta a "ne nyúlkálj a konnektorba" parancsolatot, az valójában egy rosszindulató diktátor, aki ha
észreveszi, hogy valaki belenyúl a konnektorba, iszonyú mérges lesz az engedetlenség miatt, s áramütést
küld a megszeg?re.

Miközben mindenki tudja, az áramütés nem természetfeletti bosszú, hanem teljesen 
materiális következmény. 

A pokol tehát az a hely vagy állapot, ahol az emberek elviselik a következményeket. Semmi más. A
legtöbb keresztény eleve nem helynek tekinti, hanem állapotnak. Az ortodox többségi álláspont szerint
egyenesen ugyanott van a pokol és a mennyország, a kett? teljesen ugyanaz az állapot, egyszer?en a
szabálytartók ezt kellemesnek, míg a szabálysért?k kínnak élik meg. Kb. mint ahogy egy Bach-
hangverseny élvezet a komolyzene kedvel?je számára, míg szenvedés annak, aki nem szereti a
komolyzenét.

_______________________________________________

                            929 / 1.347



BircaHang - 01-01-2023
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

Mi a segély?

by maxval bircaman - szerda, május 04, 2022

https://bircahang.org/mi-a-segely/

A segély lényege: segítsen valamilyen rendkívüli rossz helyzetet enyhíteni.

A munkanálküli segély pl. segít a jövedelemkiesés részleges pótlásában. Nem célja a teljes korábbi
jövedelmet visszaadni.

A menekültsegély hasonló.

Szóval a kérdésre, hogy "számíthatnak-e az ukrán menekültek Magyarországon európai szint? ellátásra?"
a válasz az kell, hogy legyen "reméljük, nem".

_______________________________________________
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Mi lenne ha lenne háború?

by maxval bircaman - szerda, január 26, 2022

https://bircahang.org/mi-lenne-ha-lenne-haboru/

Mi lenne, ha még az április választások el?tt lenne orosz-ukrán háború? Háború alatt bármilyen fegyveres
konfliktust értve, mert igazi, nagy háború eleve kizárt.

A ballibek gondolkodása ebben az esetben hamis alapokra épít. Egyrészt jönnének a remények, most
majd az USA leváltja Orbánt "árulása" miatt. Másrészt a nép állítólag emiatt Orbán ellen fog fordulni.

Nos, egyik se igaz.

Ha az USA-nak tényleg els?rend? téma lenne Orbán magatartása, s lenne erre eszközük, már rég
leváltották volna. Háború nélkül is. Ha valaki a negyedrészét csinálta volna 25 éve annak, mit ma Orbán
csinál a nyugat ellen, nem lett volna megt?rve egy hónapig se.

Ami pedig a népet illeti, még a ballib törzsszavazók se hiszik el, hogy Putyin veszélyes lenne
Magyarországra, harcolni pedig amerikai érdekek miatt senki se akarna.

S?t, Orbán "árulása" pozitív értékelést hozna, hogy az országot kihagyta egy háborúból.

_______________________________________________
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Mi lenne, ha nem lenne f?tés?

by maxval bircaman - péntek, július 01, 2022

https://bircahang.org/mi-lenne-ha-nem-lenne-futes/

Mi lenne, ha hajnal 2 és 3 között sehol nem lenne f?tés? - kérdezi a Forbes.

Árulkodó jelek ezek. A modern liberalizmus a saját sírját ássa. Hiszen alapjai a korlátlan élvezethez való
és a korlátlan növekedés kötelezettsége.

A korlátlan élvezethez való jogból következik pl. az abortusz, azaz legyen jogunk teljesen felel?tlenül
szexelni, még csak alapvet? óvintézkedéseket se téve, mert majd esetleg ha lesz gyerek, azt megöljük.
Meg eleve nem is kell gyerek, hiszen mennyi felesleges fáradság és pénz, ráadásul semmi haszna az
egésznek, s ha esetleg van is haszon, az aránytalanul kicsi. A liberális szül? nyilván nem számíthat rá,
hogy öregkorában gyereke segíteni fogja, hiszen a gyerek is liberális, márpedig ? miért vállalna magára
ilyen felesleges költségeket és id?pazarlást.

Dehát az meg hogy van, hogy gyereket ölni szabad, de f?teni nem? Miféle perverz erkölcs ez?

Eddig is bizseregtem a zöld progresszív eszmékt?l, most már aktívan fogom bojkottálni.
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Mi lesz a háború vége?

by maxval bircaman - péntek, április 29, 2022

https://bircahang.org/mi-lesz-a-haboru-vege/

Mi az ukrajnai háború lehetséges kimenete?

Azt mondanám, az ukrán gy?zelem esélye kb. 1 %. Ehhez az kellene, hogy a nyugat sikeres puccsot
hajtson végre Moszkvában, s biztosítsa, hogy az új vezetés nyugatpárti legyen - ez nagyjából lehetetlen
feladat.

Tehát az orosz gy?zelem esélye 99 %, ennek azonban lehet több változata:

teljes gy?zelem, azaz az egész terület megszállása, kijevi puccs el?segítése, majd új
államszövetség létrehozása Belarusz, Oroszország, Ukrajna részvételével,
ennek még lesújtóbb verziója: a NATO részleges kikapcsolása, azaz a szomszédos NATO-
tagállamok bevonása a háborúba az orosz oldalon, ez Lengyelország, Szlovákia, Magyarország, s
Románia bevonását jelentené, ukrán területekért cserébe,
részleges gy?zelem, azaz a kijevi kormányzat hatalomban hagyása, de egyes területek elcsatolása,
ez minimum a Krím és az orosz határ közti 4 mai megyét jelenti,
ennek maximálisabb verziója: még 2 délnyugati megye, azaz lenne orosz-román közös határ.

Most a háború lényege a jöv?veli új határ megállapítása. Az ukrán er?k gyakorlatilag azért harcolnak,
hogy maradjon meg legalább az odesszai megye nekik, azaz maradjon tengeri kijáratuk. Minden azon
múlik, a kelet-ukrajnai hadszíntéren az ukrán er?k mennyire képesek lassítani az orosz el?rehaladást.

Vicces, de még az angol Wikipédia térképe mutatja legobjektívebb módon a mozgást:

a délkeleti front a tegnapel?tti helyzet szerint 
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Mi lett volna ha?

by maxval bircaman - szombat, szeptember 24, 2022

https://bircahang.org/mi-lett-volna-ha-2/

Mi lett volna, ha a nyugat úgy viszonyult volna a kommunizmus bukása után Kelet-Európához a 90-es
évek elején, ahogy a nácizmus bukása utáni Nyugat-Európához 1945 után?

Mi is történt 1945 után? A kollektív nyugat eldöntötte, a szovjet befolyási övezeten kívüli Európa fel lesz
emelve drasztikusan. Hatalmas pénzek d?ltek a régióba. Teljesen politikai okokból, sokszor minden
gazdasági ésszer?ség nélkül.

A leglátványosabb ebben Berlin volt a Fal fennállása alatt. Nyugat-Berlin életszínvonala még az átlag
nyugatnémet szinthez képest is kiemelked? volt, ez mindenáron fenn volt tartva minden gazdasági
racionalitás ellenére, mert a városrész szerepe a kirakat volt az azt körbevev? szürke és komor NDK-hoz
képest.

Még azok közé tartozom, akik feln?ttként jártak a Berlini Fal mindkét oldalán. Valóban drasztikus volt
az eltérés, pedig a keletnémet életszínvonal nem volt alacsony. De aki átment az egyik szektorból a
másikba Berlinben, lehetett akár a kommunizmus legfanatikusabb híve is, nem tudta nem elismerni, hogy
a kapitalizmus színes és érdekes, míg a kommunizmus meg szürke és unalmas.

Szóval az utolsó megsegített nyugati országok Portugália és Spanyolország voltak, mikor a 70-es évek
végén csatlakoztak a f?sodrú nyugati modellhez. De már korábban is védelmet élveztek ezek az
országok, különutasságuk ellenére is, mert a szovjet rend kategórikus ellenz?i voltak, azaz közvetve
segítették a nyugati centrumot.

A legjobban persze Spanyolországot ismerem. A spanyol vezetés beszélhetett és cselekedhetett szabadon
a nyugati liberális értékrend ellen, de mindez meg volt bocsátva neki amiatt, hogy ezzel együtt a szovjet
rend ellensége is volt.
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Miért nem tette ugyanezt a nyugat Kelet-Európával is, miért nem emelte magához? A f? ok: mert
szükségtelen volt, nem volt immár szovjet modell, emiatt szovjet fenyegetés se, egyszer?en pénzkidobás
lett volna arra költeni, ami megvolt ingyenesen is. Gorbacsov átadta ingyen, a népek meg még tapsoltak
is közben, szóval minek költeni?

Maradt tehát Kelet-Európa elnyomott, szegény rokon, félperifériás, kizsákmányolt státusza. Azaz a mai
ismert helyzet.

Mi lett volna, ha másképp történt volna? Most Magyarország kb. a spanyol életszínvonalon lenne, ez a
mostani szint nagyjából 130-140 %-a, ami jelent?s különbség.

Lenne két darab polgári ikerpárt, egy nevében baloldali és egy nevében jobboldali, melyek ugyanazt
akarnák. S képtelenség lenne ellenvéleményt megfogalmazni velük szemben. Egyszer?en túl jó lenne az
emberek életszínvonala ahhoz, hogy elfogadjanak bármilyen rendszerkritikus narratívát.

S mindenki meg lenne gy?z?dve, hogy alapvet?en minden rendben van, csak kis
korrekciók szükségesek.

Magyarul: megvették volna az embereket.

Én alapvet?en örülök, hogy nem így lett. Most minden kelet-európai országban kritikus többséget, de
legalábbis er?s kisebbséget képes szerezni a rendszerkritikusság.

S mindezt a nyugat 30 évvel ezel?tti mohóságának köszönhetjük.

_______________________________________________
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Miféle valóságtagadás?

by maxval bircaman - szerda, július 20, 2022

https://bircahang.org/mifele-valosagtagadas/

Puzsér szerint Fegy?r valóságtagad.

Dehát ezen az alapon egy keresztény is valóságtagad, amikor nem ismeri el, hogy Jézus nem támadott fel
és csak egy egyszer? ember volt. Miközben persze ebben semmi valóságtagadás sincs, hogy Jézus
feltámadott és nem csak egy egyszer? ember volt, s?t éppen ezek a keresztény hit alapjainak részei.

Szóval azzal, hogy Fegy?r nem utasítja el a nyugati identitáspolitikát, a transzaktivizmust, a metoo-t, az
eltörléskultúrát semmi mást nem tesz, mint h? magához. Fegy?r és a Momentum liberális, polgári,
nyugatos er?, szóval miért is mondanának ellent a liberális, polgári, nyugatos értékeknek?

Valójában itt a valóságtagadó éppen Puzsér. Puzsér megálmodott magának egy szerinte "igazi" liberális,
polgári, nyugatos értrékrendet, mely a saját agyán kívül sehol se létezik, majd err?l az álláspontról
kiindulva kritizálja a ténylegesen létez? liberális, polgári, nyugatos valóságot. Ez kb. olyan, mint az
örökké elégedetlen marxista, aki szerint a számtalan megtörtént marxista kísérlet egyike se "igazi", egyik
se marxista, mindegyik tévút és letérés az igaz elvek biztos útjáról, viszont van egy igazi marxizmus, ami
egyel?re még sehol se lett megvalósítva.

Lehet persze a történelem és a szavak jelentése ellen küzdeni, de sok értelme nincs. 

Puzsér nagyjából a középs? Fidesz szellemiségével ért egyet, mely egy rég let?nt nyugati középjobb
ideológiáról hitte kényszeresen, hogy az még a nyugati valóság, miközben ez már nem felelt meg a
tényeknek.

A megoldás itt 2-féle lehet:
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hirdetni, hogy igen, én liberális, polgári, nyugatos vagyok, s el is fogadom ezt az eszmét,
felismerni, hogy a mai liberális, polgári, nyugatos nem az, amit én akarok, s ezentúl nem nevezem
magamat liberális, polgári, nyugatos eszmék hívének.

_______________________________________________
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Milliárdosok hobbija

by maxval bircaman - péntek, szeptember 02, 2022

https://bircahang.org/milliardosok-hobbija/

A milliárdosok szabványos hobbija a luxus, mondjuk csináltatnak egy 24-szintes jachtot, azt berendezik
elefántcsonttal ívelt aranyozott perzs?sz?nyeggel, nyugalmazott topmodelleket vesznek fel
takarítószemélyzetnek, majd így utaznak a világ különböz? pontjain található ingatlanjaik között. Közben
meg intézik a pénzügyeket, hogy a vagyon növekedjen.

Van rosszabb eset. Amikor képtelen a milliárdos elfoglalni magát, így bizarr drogos szexpartikat rendez.
Jó esetben csak feln?ttek részvételével. 

Aztán van egy olyan kategória is, melyben buzog a "tenni akarás". Se a luxus nem vonzza, se a különféle
extremitások, ? a jöv?nek dolgozik.

Mondjuk tipikus példa erre Soros gazda, aki eldöntötte, Kelet-Európa egyfajta szellemi 
árnyékvezére lesz, aki utat mutat a régió népeinek a liberális paradicsom felé.

Kicsiben ilyen Ungár Péter is. Túl sok pénze van, s nem elégíti ki semmilyen hétköznapi cél. ? szeret
megvalósíthatatlan extrém célokat kergetni.

Adott ez az LMP nev? izé, mely eredetileg azért alakult, hogy legyen egy rendszerkritikus baloldali - a
szó nem-magyar értelmében baloldali - párt, mely egyszerre határolódik el mind a ballibekt?l, mind a
Fideszt?l. Ehhez képest mára a párt a ballib tábor oszlopos tagja, kb. 0,1 % a népszer?sége, s csak az
különbözteti meg ?ket Gyurcsányéktól, hogy gyakrabban beszélnek zöldséget.

Kicsit olyan, mint a Jobbik, csak a Jobbik még nagyobbat esett. A Jobbik Gyurcsány ellen alakult,
manapság meg a DK fantomszervezeteként m?ködik. 
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Végülis nem gond, még mindig jobb mintha Ungár bedrogozva tombolna.

_______________________________________________
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Milyen a jó propaganda?

by maxval bircaman - péntek, december 02, 2022

https://bircahang.org/milyen-a-jo-propaganda/

A napokban feldobott nekem a YT algoritmusa egy videót. 780 csatornát követek, s ezekkel kapcsolatban
szokott feldobni dolgokat. Ezt most meg is néztem, mert kiváló lehet?ség egy jelenség megértéséhez.

Ez egy amerikai méretekben közepes látogatottságú amerikai közéleti csatorna, mely er?sen liberális
üzeneteket ad át laza formában, sok humorral. A m?sorvezet? abszolút profi.

Az illet? felvetette Magyarországot mint témát. Abszolút profi módon ezt is.

A siker elemei, 6 f? téma:

Tájékozottság. Láthatóan utána néztek a témának a m?sor készít?i. Egy alapvet?en valós
háttértörténetet vázolnak fel az országról, persze apróbb hibákkal, de ezeket csak a téma mélyebb
ismer?i veszik észre. A téma nem ismer?sei és a téma közepes ismer?sei számára viszont mindez
a hitelességet és szaktudás látszatát adja.

Mondjuk tesztelhetjük ezt: vegyünk valamilyen anyagot pl. Belaruszról, persze feltéve,
hogy nem vagyunk Belarusz-szakért?k. Adjunk meg 10 adatot, ebb?l 4 legyen téves, de
nem nyilvánvalóan téves, hanem hihet?en téves, 1 meg abszolút téves. Észre fogjuk venni
ezt? Nem. S?t aztán még hirdetni is fogjuk ezeket a téves adatokat.

Ahogy itt se veszi észre senki azt a nevetséges tévedést, hogy a videó szerint a jó
Károlyi Mihály a rossz Kun Béla után jött, s?t Károlyi egyenesen bebörtönözte
Kunt, majd függetlenséget adott a magyar népnek, de aztán színre lépett a rossz
Horthy, aki megsemmisítette Károlyi jó rendjét. A szokásos magyar ballib
narratívával persze szembe megy a videó, de ne feledjük, ez amerikaiaknak készült
anyag, akiknek pedig nem szabad mentegetni a kommunizmust, hiszen az átlag
amerikai liberális is harcias antikommunista. Így az igyekezet: valahogy egy
táborba terelni Kun Bélát és Horthyt, a nácikat és a szovjeteket - ez így konform az
átlagamerikai világképével.

A nevek. A m?sorvezet? felkészült, megnézte azt is hogyan kell a magyar neveket ejteni, ez plusz
hitelességet ad. Ráadásul a legtöbb esetben jó az ejtése, csak apró hibák vannak, lásd "gyurcsáni".
Egy idegen nyelveket nem beszél? átlagamerikai számára ez hatalmas bennfentességet jelez.
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Ellentétben a magyar nyelvvel, ahol az idegen ejtés h? utánzása sznobságnak és
nevetségesnek számít, az angol anyanyelv?ek ehhez másképp állnak: ott ez a m?veltség
jele.

Száraz leírás helyett laza, anekdotikus mesélés, folyamatos hivatkozásokkal a közönség számára
ismert példákra. A száraz adatokat nem fogja soha megérteni a néz?, míg a viccesked?s utalásokat
igen.

Mondjuk ha le akarjuk írni Kína politikai rendszerét egy magyar számára, akkor
egyszer?bb nem említeni a Népi Hazafias Egységfrontot, mert senki se érti mi az, hanem
egyszer?bb Kádár-kori párhuzamot hozni: ez olyan, mint a Kádár alatti Hazafias Népfront,
melynek egyedül volt joga jelölteket állítani a parlamenti választásokon, de ténylegesen ez
a szervezet a Pártnak alárendelt volt és nem rendelkezett semmilyen valós hatalommal,
ahogy nyertes jelöltjeit?l se függött semmi.

Fekete-fehér minden. Azaz a sok infó mellett mindent gyerekes módon magyarázni. S mindig
vannak jók és rosszak, ezt ki kell emelni minden esetben! A legjobb, ha bonyolult kérdéseket
leredukálunk egyetlen okra.

Lásd: a "magyar demokrácia" bukásának oka az "ostoba" Gyurcsány hazugságbeszéde,
amit aztán ki is használt a "diktátor" Orbán.

Csúsztatás. Azaz a tények közé rejteni nem-tényeket. Vannak ugyanis rendkívül fontos - a kívánt
üzenet szemszögéb?l fontos - üzenetek, melyekhez szükséges pár nem-tény. Jellemz?en ezek
valójában vitatott ügyek, melyeknek lehet sok magyarázata. Ez azonban elvonná a figyelmét a
közönségnek. Egyszer?bb tehát a kívánt véleményt ténynek beállítani.

Tipikus: Soros kritizálása minden esetben antiszemitizmus. Aki ezt tagadja, az egyszer?en
csak leplezni akarja antiszemitizmusát, de mi átlátunk rajta! Nincs kiút: az egyetlen
szalonképes megoldás Sorost támogatni, minden egyéb nyílt vagy szégyell?s
zsidóellenesség.

S persze a szovjet propaganda bevált módszere: sose hagyjuk az olvasót, hallgatót, néz?t
gondolkodni! Annak idején ez volt a Pravda alapmódszere: sose szabad hírt közreadni magyarázat
nélkül, s?t a magyarázat minden tartalom lényege. Ezt mesterien alkalmazza a m?sorvezet? itt is,
minden érzékeny kérdésben a kívánt üzenet magyarázásának keretében ad adatokat.

A korabeli orosz vicc szerint: "Honnan tudjuk meg a híreket? A TASSZ cáfolataiból." - ez
itt teljesen jelen van. Lásd: "a magyar választások nem tisztességesek", ez mint axióma
hangzik el, semmilyen értelmes magyarázat nincs.

A végeredmény: a célközönség úgy érzi, mindent megértett, ráadásul ténylegesen is megtudott új
adatokat. Most már "tudja": Magyarország faiszta, antiszemita, n?ellenes, rasszista diktatúra, s ha nem
vagyunk résen, az USA-ban is ezt fogja bevezetni Trump és tábora.

A valóságban: sikeres a propaganda. Az egyetlen lehet?ség gy?lölni Trumpot, össze kell fogni ellene.
Mert ellenkez? esetben ? is elveszi Amerika szabadságát, Orbán mintájára. Az persze sose derült ki, mi is
ez a minta, mit is csinált ez az Orbán, de ez nem fontos: a lényeg, hogy Orbán rossz.
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https://www.youtube.com/watch?v=ZFV0VaufMOM 

_______________________________________________
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Milyen az igazi n??

by maxval bircaman - hétf?, január 03, 2022

https://bircahang.org/milyen-az-igazi-no/

Figyelmesen meghallgattam/megnéztem/elovastam nagyjából két tucatnyi ballib 
megmondóember véleményét arról, miért alkalmatlan Novák Katalin az államf?i posztra.

A következ?t sikerült tisztáznom: mert bár n?, Katalin nem igazi n?.

De milyen az igazi n?? Az igazi n? olyan, aki nem csak biológialag n?, hanem ki is áll a n?kért. De
hogyan lehet kiállni a n?kért n?ként? Egyszer?: ballib eszmeiséggel.

Tehát: az igazi n? ballib. Míg a biológiailag n?, aki nem ballib, az társadalmilag férfi! 

Már minden világos!

_______________________________________________
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Milyen diszkrimináció jobb?

by maxval bircaman - vasárnap, augusztus 28, 2022

https://bircahang.org/milyen-diszkriminacio-jobb/

Kuba a legjobb példa a kétféle diszkrimináció eltérésére. A két verzió: a jogalapú és a pénzalapú.

A jogalapú teljesen tiszta helyzet: egyszer?en jogi eszközökkel, hatalmi szóval el van döntve, hogy egyes
jogokat kik gyakorolhatnak és kik nem. Aki megpróbálja ezt megsérteni, azt a hatalom legitím er?szakkal
szankcionálja.

1994-ig pontosan ez volt a kubai helyzet. Voltak üzletek és más objektumok - szórakozóhelyek, éttermek,
szállodák -, ahová nem léphetett be bárki, csak erre jogosultak. Jellemz?en a valós ok az idegen pénznem
birtoklása volt, de ezt nyilván nem lehetett nyíltan kimondani, így ehelyett egyszer?en minden kubai ki
volt tiltva, kivéve egy sz?k privelegizált kört, viszont minden idegen turista meg be volt engedve.

Voltak vegyes helyek is, ahová mehettek helyiek és idegenek is, de az utóbbiak els?bbséget élveztek.
Életemben el?ször kubai diszkóba 1986 elején mentem, a kés?bbi múzsámmal, s pár 25-30 év közti
bolgár sráccal. Döbbentem szemléltem: hatalmas a sor, de a minket vezet? tapasztalt srác az egész sort
megel?zve rögtön az ajtóhoz megy, majd mondja a kidobóembernek "5 személy külföldi", s azonnal
bemehettünk. 

Itt még olyan abszurditás is volt, hogy a két csoportra más-más szabályok vonatkoztak. Egy példa erre:
egyes kubai szórakozóhelyek mániákus ragaszkodása a hosszú ingujjhoz, azaz férfi nem mehetett be
rövid ingben vagy pólóban. Nos, ez nem volt érvényes a valutás külföldiekre! A modern kubai
népköltészet meg is alkotta erre a "hosszú ingujj vagy dollár!" vicces, de teljesen igaz mondást.

A helyzet eredménye: hiába szerzett pl. egy kubai dollárt, nem tudta elkölteni, el?bb keresnie kellett
valakit, ami bemehet a valutás boltba és vásárolhat ott. A havannai magyar kereskedelmi kirendeltségen
pl. dolgozott összesen 3 kubai, de ezek közül csak 1 - a kirendeltség sof?rje - rendelkezett belépési
engedéllyel a diplomata üzletekbe, így a másik 2 személy minden hónapban listát készíttett, majd ez
alapján a jogosult személy bevásárolt nekik.

                            945 / 1.347



BircaHang - 01-01-2023
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

1994-t?l a kubai vezetés kénytelen volt minden jogi korlátot eltörölni. Nem jött immár a hatalmas
támogatás Moszkvából, már a havannai buszközlekedés is leállt benzinhiány miatt, az ország
fizetésképtelen lett, közeledett a teljes cs?d, szóval már minden lehetséges pénzforrásra szükség lett. 

Így tehát bejött immár a nyugaton is szokásos rend: mindenki tehet bármit, ha van rá pénze. Hirtelen
minden dollár legális lett, s senkinek se kellett magyarázkodnia honnan jutott hozzá, hanem mehetett a
boltba venni amit akar. Az eddig üldözött és elleforradalmárnak min?sített feketepiaci csencsel? és a
luxusprosti hirtelen felemelkedtek a társadalom elitjébe! 

Plusz hirtelen jól kezdtek járni azok, akiknek vannak disszidens rokonaik, a kubai állam hirtelen
engedélyzte a Western Union m?ködését az országban: a Kuba elleni amerikai embargó ugyanis nem
vonatkozik a kubai származású amerikaiakra személyenként havi maximum 300 dollár értékig, s mivel a
amerikai bankrendszerr?l le van választva Kuba 1962 óta, az egyetlen gyors és biztonságos pénzküldési
mód a Western Union. (Persze a kubai állam plusz üzletet csinált magának ezzel: minden dolláros
utalásra 10 % "forradalmi adót" vetett ki, ez a sajátos "adó" csak 2020-ban lett megszüntetve.)

A sajátos helyzet azonban nem javította a hangulatot, hanem rontotta. Hiszen a kubai lakosság 80 %-a se
nem dolgozik külföldiekkel, se nem csencsel?, se nem luxusprosti, se nincs külföldi pénzküld? rokona.
Viszont immár ?k is mind bemehettek az eddig számukra zárt létesítményekbe, csak épp vásárolni voltak
képtelenek, hiszen nem rendelkeztek dollárral. 

Szóval most már tudták mi az amit nem tudnak megvenni. Pont mint az afrikai gettólakos, aki immár
tévét néz, s rádöbben, máshol az emberek 100-szor jobban élnek, mint ?. Amíg nem volt tévéje, csak
mindenféle pletykákat hallott, de most már biztos benne, hogy a pletykák igazak. Itt persze az eltérés nem
akkora, hiszen Kuba nincs afrikai szinten, de így is jó nagy: már az is elegend?, ha rádöbben a kubai,
hogy ha szeretne a lakásába új m?szaki cikkeket venni, mondjuk t?zhelyet, h?t?t, tv-t, mikrohullámút,
akkor ehhez kb. a következ? 20 évnyi fizetésére lesz szüksége, úgy hogy abból semmit se költ másra, míg
ugyenez egy átlag kelet-európai országban is maximum 3 havi átlagbérért elérhet?, nem beszélve az USA-
ról, ahol ez egyhavi bért jelent.

A Castro-kor alatt ez csak passzív elégedetlenséget okozott, azóta - 2021 áprilisa óta a hatalom teljesen
átment új kezekbe - az emberek immár nyíltabban is kifejezik magukat. Az utóbbi hónapokban több eset
is volt, hogy betörték kövekkel valutás üzletek ablakait.
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Az 1994 el?tti kubai vicc az akkori helyzetr?l:

Megy be a tipikus kubai ember a nagy szállodába. Eléáll az ?r:

Elvtárs, ide nem mehetsz be.
Dehát én itt születtem, kubai vagyok, miért ne mehetnék be?
Sajnos nem lehet.
Dehát én a Sierra Maestrában is harcoltam, ott voltam a Disznó-öbölben, t?lem 200 méterre állt
Fidel.
Akkor se lehet, elvtárs.
Azt hiszem, valami féleértés lehet itt... A Sierra Maestrában én mint ?rmester harcoltam Fidelék
ellen Batista hadserében, aztán a Disznó-öbölbe a CIA küldött ki, majd elkaptak Fidelék,
bebörtönöztek, a következ? évben ki lettem cserélve kommunista kémekkel, most meg idén
hazalátogatok mint amerikai turista.
Elnézést, uram, fáradjon be!

_______________________________________________
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Min elmélkedett az értelmiség akkoriban

by maxval bircaman - hétf?, október 10, 2022

https://bircahang.org/min-elmelkedett-az-ertelmiseg-akkoriban/

Mik is voltak azok a kérdések, melyek foglalkoztatták az európai értelmiséget a középkorban?

Persze akkoriban az értelmiség kisszámú volt, s ez is 95 %-ban egyházi személyekb?l állt. Viszont ezek a
kérdések másokat is foglalkoztattak.

Rövid összefoglaló. El?re jelzem, leegyszer?sítve.

Íme a következ? kérdések:

mi a hit és a tudás kapcsolata,
mi az általános és a konkrét viszonya,
mi az egyed státusza.

A legkönnyebben persze az els? érthet? meg.

Alapvet?en a hit és tudás viszonyáról a következ? megállapítások lehetségesek:

csak az egyik számít,
mind a kett? számít, s a kett? közt ellentmondás van,
mind a kett? számít, s a kett? közt nincs ellentmondás.

Az az álláspont, hogy csak az egyik számít szinte nem létezett. Egyrészt nem létezett a modern ateista
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álláspont, mely szerint a tudás minden, másrészt szinte kihalt az az ókorban még el?forduló álláspont is,
mely szerint a hit minden. Ez persze meglepetés azoknak, akik a felvilágosodáskori mantrában hisznek
a "sötét középkorról", amikor állítólag a vallás betiltotta a tudományt, s aki nem hitte el, hogy a Föld
lapos, azt máglyán égették meg élve. 

Az akkori intellektuális csúcs, a teológiai tanári pálya feltétele volt pl. az úgynevezett 7 szabad
m?vészetb?l a képzés elvégzése, az elképzelés az volt ugyanis, hogy aki nem érti a tudományt, az a
teológiához képzetlen. Az áltudományos marhasásokat beszél? pap szóval modern, s nem középkori
jelenség.

Az ellentmondást feltételez? álláspont viszont népszer? volt, ez egyébként arab hatás volt Nyugat-
Európában. Azt állította, hogy bár a hit és a tudás is igazság, a hit van az átlagembereknek, míg a tudás az
elitnek. A hit tehát ugyanazt magyarázza, csak közérthet?bben, de mindkett? egyszerre igaz. Azaz az
igazság nem egy, hanem kett?, s ezek között lehet ellentmondás, hiszen az egyik egy teljes sokrét?
magyarázat, míg a másik egy leegyszer?sített egymondatos állítás.

A római pápa 1277-ban hivatalosan is eretnekségnek nyilvánította ezt az álláspontot.

Onnantól 2 f? verziója lett az ellentmondást tagadó álláspontnak (ezek persze nem ekkor keletkeztek, az
ókorban is léteztek már):

a tudás szerepe, hogy segítse a hitet, az ismert idézet szerint "a filozófia a teológia szolgája",
a tudás és a hit módszertana egészen más, nem ugyanazzal foglalkoznak, van ami az egyik
felségterülete, s van ami a másiké, így eleve nem is lehetséges a köztük lév? ellentmondás.

A modern kereszténységben jellemz?en az utóbbi a domináns, kivételt csak egyes újprotestáns
felekezetek jelentenek manapság, melyek közül a hagyományelv?ek számára a hit minden, míg a
progresszívek számára jellemz?en a tudás minden. De a hagyományos kereszténység - katolicizmus,
ortodoxia, s?t a történelmi protestantizmus is - jellemz?en abszurdnak tekinti ezt a nézetet, annak mindkét
alakjában. Miért?

Alapvet?en mert ez az eredeti f?sodrú keresztény hagyomány. A magyarázat alapja az, hogy az ember
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egyetlen sajátos vonása az él?világban az értelem, azaz a bibliai teremtéstörténet értelmezése az, hogy az
"Isten hasonlatosságra teremtés" azt jelenti: az értelem ez a hasonlatosság, azaz Isten a tiszta értelem, s
ebben részesedik az ember. Ha pedig ez így van, akkor az értelem használata, azaz a tudomány, a tudás
nem ellenkezhet a hittel, s?t a kett?nek teljes egysége kell, hogy legyen. 

S a második kérdés.

Az általános és a konkrét, pontosabban a kategóriák és a fajok kérdése volt a legnépszer?bb téma. Ez
osztotta meg a leginkább a gondolkodókat. Ezt nevezték univerzálé-vitának.

Röviden egy példa: létezik-e kutya mint olyan, vagy csak kuvaszok, németjuhászok, pomeránok, pulik,
stb. léteznek, s?t csak Bodri és Rex léteznek-e. Bodrit és Rexet mindenki látta, de úgy általában kutyát
senki, mégis mindenki tudja mi az a kutya, s azt is tudja, hogy mind Bodri, mind Rex kutya. Hogyan
lehetséges ez?

A két széls? álláspont:

az általános valóságos létez?, a "kutya" tényleges létez?,
csak a konkrét valóságos létez?, az általános nem más mint a konkrét dolgok alapján levont
következtetés, csak Bodri és Rex van, s kizárólag elmei következtetés a "kutya", a valóságban
nem tudható van-e egyáltalán "kutya", ez csupán egyfajta közmegállapodás, hogy van.

Hogy legyen kicsit tudományosabb hangzása a cikknek, nevezzük a két fenti álláspontot "universalia ante
rem" és "universalia extra rem" alakban. Ugyanis minden eszmetörténeti cikkhez kötelez? pár
felesleges latin szó.

Azonban mindkét változat ritka volt, hiszen mindkett? ellentmond a józan észnek. Persze mind a kett?
kimagyarázható. Csak hát az "ante rem" megalkotója maga Platón volt, aki aztán egyúttal megadta az
elmélet cáfolatát is. 
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Ezért inkább ezek mérsékelt verziója volt jellemz?:

az általános létezik a szellemi térben, de nem az anyagi világban, azaz van "kutyaság", valóságos
jellemz?kkel, ez egy objektív szellemi létez?, mely viszont csakis konkrét dolgokon keresztül van
jelen az anyagi világban ("universalia in rem"),
az általános létezik a szellemi térben, de nem az anyagi világban, azaz van "kutyaság", valóságos
jellemz?kkel, de ez nem egy objektív szellemi létez?, hanem csak egy objektív eszmei
következtetés a konkrét dolgok alapján ("universalia post rem").

Ez a kérdés abszolút nem tiszta teológia, bár kezdetben nyilván ez volt az egyik f? következtetés.
Tulajdonképpen a kérdés máig létezik a filozófiában. 

Könnyen felismerhet?: az "ante rem" egyfajta örök, statikus világképet eredményez, mely mindig volt és
mindig lesz, s soha semmi nem változik benne. Ez eleve ellenkezett a keresztény tanítással, mely szerint a
világ nem örök, így ahhoz, hogy egyáltalán összegyeztethet? legyen a kereszténységgel, módosítani
kellett. A nézet keresztény verziója jellemz?en az, hogy az "általános" Isten elméjében létezett a dolgok
el?tt, azaz ez valamiféle közbüls? elem a teremtésben. 

Ha viszont nincs semmi "általános", az meg a teljes parttalansághoz vezet, hiszen ez kihúzza a talajt
szinte minden tudományág alól, mivel a tudomány éppenhogy az általánost keresi. Egyébként baromi jól
passzol mindez a modern, progresszívista nézetekhez, melyek szerint minden "társadalmi" képz?dmény, s
tulajdonképpen semmi sincs objektív módon, lásd a genderizmust, mely szerint végs?soron nem léteznek
emberi nemek, ezek csupán az adott közösség ideiglenes és helyi képzetei.

S az utolsó kérdés. Mely részben összefügg a másodikkal. Miben térnek el az azonos fajú dolgok, mi
státuszuk oka?

Azaz - maradva a példánál - ha Bodri és Rex is kutya, akkor miért nem azonosak? 

A lehetséges válaszok:
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eleve a kérdés értelmetlen, hiszen nincs objektív módon általános, minden egyedi - ez az extra rem
egyenes következménye, persze nevetséges, mindenki "érzi", ez abszurdum,
minden más eset abból indul ki, hogy van általános a szó valamilyen értelmében, ebben az esetben
a lehet?ségek:

az egyediben az adott általános különböz? fokban van meg - ez is abszurdum, mert pl. azt
jelentené, hogy Bodri kutyasága er?sebb, mint Rexé,
az egyed az adott általános mint eszme és valami más keveréke, az általános azonos, míg a
más eltér:

ez a más a semleges anyag, az eltérés az anyag miatt van, azaz Bodri és Rex
egyformán kutya, egyszer?en csak más az anyaguk, innen az eltérés - a gond ezzel
ott van, hogy ezek szerint az anyag nem egységes, ami megint ellentmond a józan
észnek (meg mellékesen a modern tudománynak is), szóval a semleges anyag nem
semleges, ami önellentmondás,
a megoldás az lehet, hogy nem az anyagban van az eltérés, hanem magában az
álatlánosban, mégpedig úgy, hogy a meghatározó általános mellett vannak
járulékos tulajdonságok is, ezek is általánosak, de az adott esetben kiegészít?
szerepet játszanak, lásd Rex simasz?r?, Bodri meg gyapjassz?r?, de nyilván nem
sz?rük adja kutyaságukat,

olyan megoldás is lehetséges, hogy az egyediség csak képzet, ez az els? tézis megismétlése, csak
éppen ellenkez? alapon: azaz csakis egység, csakis általános van, s csak látszat ennek felosztása.

A modern tudomány egyszerre vallja az egyediséget és annak hiányát. Az elemi részecskék szintjén nem
létezik egyediség (lásd, minden elektron azonos, az eltérés csak számbeli), míg minden, az elemi szintnél
magasabb szinten igen. Az meg már világnézeti kérdés, ezt ki hogy magyarázza.

_______________________________________________
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Minden igény kielégítve

by maxval bircaman - péntek, augusztus 19, 2022

https://bircahang.org/minden-igeny-kielegitve/

Állandóan fényképezni azért jó, mert az ember mindig kisz?ri a valóságot, így annak egyes elemeit nem
veszi észre, csak második nézés során, ez pedig csakis filmezés/fényképezés segítségével lehetséges.

A marmarisi szállodánk recepcióját persze azonnal kiszúrtam. 

idill: balról török zászló, szemben Krisztus-szobor, közöttük Atatürk képmása a falon 

De a kitett zászlókat az épület bejáratánál csak utólag észleltem:

balról orosz, jobbról ukrán zászló 

A legtöbb vendég orosz és ukrán volt. Sajnos nehéz ?ket megkülönböztetni, mert mindkét csoport
oroszul beszél. Talán egyszer hallottam egy ukrán mondatot elhangzani.

Én alapvet?en úgy okoskodtam, hogy ahol középkorú n?t látok férfi nélkül, az ukrán, mert a férje nem
utazhatott vele a katonaköteleskorúak kiutazási tilalma miatt. Míg ahol n? és férfi együtt nyaral, azok
oroszok. Persze tudom, kissé merész ez a módszer, de talán valamennyire közelít a valósághoz.

Az állandó fényképezés f? terhe: aztán napokig tart az anyag feldolgozása. Nekem most a 8 napról
összesen 140 GB (giga!) anyag gy?lt össze.

_______________________________________________
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Mit csinál a bukott politikus?

by maxval bircaman - vasárnap, április 17, 2022

https://bircahang.org/mit-csinal-a-bukott-politikus/

A politikusi szakma nagy veszélye, hogy amikor vége van, jellemz?en nincs hová tovább.

Persze ha valaki nem vezet? politikus vagy bukása nem hangos, akkor van visszaút a nem-politika
világába. Ha van szakmája a politikusnak, akkor esetleg még vissza is mehet abba, persze ha nem töltött
sok id?t politikusként: 15-20 év vagy több esetében ez nemigen lehetséges már.

Ha a politikus megbukott ugyan, de pártja él, s jó a viszonya pártja vezetésével, akkor jellemz?en semmi
gond: egy nagyobb pártban jellemz?en sok állás van, s még nem is mind teljesen kamu. Ha van
kapcsolódás az államhatalomhoz, akkor lehetséges kiút az államapparátusba átigazolás.

Nyugaton a vezet? politikusok jellemz?en sokszorosan meggazdagodnak mandátumuk lejárta után. Ha
jól szolgálta valaki a gazdáit, a gazdák ezt b?ségesen meghálálják. A Clinton család pl. Bill elnökségének
kezdetekor 1 millió dollár alatti vagyonnal rendelkezett, az addigi legszegényebb elnök volt (azóta
megel?zte ?t Biden, ? nála is kevesebb pénzzel lett elnök), míg ma 75 millió dollár a vagyonuk. Ez -
figyelmbe véve az inflációt - 38-szoros vagyonnövekedés. Hogyan? Az elnökség utáni számtalan
kamuállás jóvoltából: könyvszerz?dések, fizetett beszédek, megrendelt tanulmányok, egyetemi
díszel?adások. Azaz lopnak nagyban, de csakis a mandátum lejárta után.

Keleten inkább a mandátum alatti lopás jellemz?, mert a rendszer nem kidolgozott, így a volt vezet?
beosztású ember sose lehet biztos abban, vajon bukása után meg fogja-e tartani ?t kapcsolati hálója, s
nem fog-e kiesni szinte a nyomorgók közé. Így amíg még lehet, "félretesz", gondolva a sötét id?kre.

_______________________________________________
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Mit kritizált a kommunista humor?

by maxval bircaman - péntek, február 18, 2022

https://bircahang.org/mit-kritizalt-a-kommunista-humor/

A Kádár-alatti magyar humorral kapcsolatban nyilván csak a középs? és kései szakaszról lehetnek
személyes megfigyeléseim. Középs? alatt a virágzó kádárizmust értem, azaz az 1969-1980 közti
id?szakot. Nyilván az én személyesen tapasztalataim valahol 1973 végén kezd?dnek, 6 éves koromban,
nagyon szerettem akkor pl. Hofi Majakovszkij-paródiáját. De aktívan csak 10 évesen kezdtem hallgatni
pl. a rádiókabarét.

Akkoriban a rádiókabaré, s különösen a szilveszteri hatalmas erej? intézmény volt: onnan lehetett
megtudni mi a hivatalos álláspont, mett?l meddig szabad a szó. Az emberek felvették az adást, s
adogatták egymásnak, mert az eredeti felvételt szilveszterkor kevesen hallgatták, hiszen olyankor a
legtöbben jellemz?en ünnepeltek.

A f? eltérés a két id?szakasz között: míg a középs? szakaszban még jelen volt az aktív rendszerh?ség-
propagálás, míg a kés?bbiben ez szinte teljesen hiányzott.

Az utolsó emlékem a hivatalos magyar humorban az aktív rendszerpropagandára 1982, az alkalom Lech
Wa??sa Nobel-díja volt. Ekkor pl. megjelent olyan karikatúra a Lúdas Matyiban, melyben egy
békegalamb álarcos dögkesesely? Nobel-díjat hord a cs?rében. Ezt leszámítva semmi más hasonlóra nem
emlékszem.

Ill. volt egy sajátos eset, de err?l kés?bb.

Ezután pl. a lengyel eseményekkel kapcsolatban se ez a direkt módszer ment, hanem a sokkal
kifinomultabb burkolt. Ez a kései szakasz "összekacsintós" humora: az üzenet sose az volt, hogy jó a
rendszer, hanem az, hogy nem lehet változtatni rajta - a lengyelek is nem azért ítélend?ek el, mert nincs
igazuk, hanem azért mert "bajt kevernek", "ugrálnak".
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A kabaré f? területe persze teljesen politikamentes volt, de a közéleti elem folyamatosan növekedett. A 3
f? terület, amiben szabadon mehetett a kritika nagyjából a következ?k voltak:

a hanyagság és szakértelemhiány ekézése, azaz az illetékesek rosszul dolgoznak, itt akár a
fels?vezetés alsó szegmensét is lehetett kritikával illetni, lásd a kormányt: mindenkit itt
emlékeztetnék arra, hogy a Kádár-rendszerben a kormány - ellentétben a mai helyzettel - nem az
ország vezet? szerve volt, hanem bár vezet?, de alárendelt, adminisztratív jelleg? intézmény, mely
a magasabb szervek utasításait hajtotta végre,
rosszul m?ködik a magyar gazdaság, a termékek vacakok, ami nyugati, az sokkal jobb,
egyes intézmények totális kritikája, talán a legelterjdtebb téma az volt: miért ilyen unalmas a
magyar tévém?sor.

Természetesen Kádár kedvence, Hofi engedhette meg magának a legtöbbet, de más is elmehetett nagyon
messze a fentiekben.

Természetesen a rendszer alapjai tabuk voltak Hofi számára is: Kádár, a pártvezetés, a Szovjetunió,
1956, a szocialista államrend. 

Az említett sajátos eset a kései id?szak végefelé volt, ha jól emlékszem az 1984-es szilveszteri kabaréban.
Az akkor népszer? olasz popegyüttes Ricchi e Poveri népszer? dalát átköltötte Verebes István egy Kádár-
dicshimnusszá (a szöveg egy része: "van pótolhatatlan ember, egyetlen, ott van az ? helye, az mindig is rá
vár, a neve nem titok, úgy hívják: Kádár - mindenképp, mindenhol hangzik, ott üljön bisz
hundertcvancig"). Baromi gázos volt ez akkor is, jól emlékszem: az emberek meg voltak döbbenve ezen a
kényszeres Ceau?escu stíluson, ami pedig nagyon nem volt divatban Magyarországon: pl. az egyetlen
alkalom, ahol ki lehetett tenni Kádár fényképet a május 1-jei felvonulás volt.

https://www.youtube.com/watch?v=9TwriKvZR2A 
az átköltés sajnos sehol se található meg 

Különösen, hogy ekkor már kezdtek megjelenni a rendszer alapjait finoman ugyan, meg áttételesen, de
teljesen nevetségessé tev? számok, lásd Markos-Nádas: K?be zárt lélek (de jobban ismert "Húgyos Józsi"
néven).
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Nagyjából 1988 elején sz?nt meg a kabaré hatalma az országban, egyszer?en kicsúszott akkorra a talaj az
"odamondogatás" alól. A legnagyobb profi, Hofi se volt képes alkalmazkodni, el?bb elkezdett végtelenül
trágárkodni, majd beállt a ballib csapatba jellegtelen és egyre tehetségtelenebb mellékszerepl?ként. Hofi a
leggusztustalanabb 1989-1990-ben volt, amikor még nem tudta eldönteni mit vár el t?le a hatalom, így
igyekezett úgy kritizálni, hogy egyik oldalt se sértse meg halálosan: az már biztos volt, hogy a
kommunizmust szidni kell, de azt még nem lehetett tudni, hogy ezt nép-nemzeti vagy liberális alapról
"kell"-e csinálni.

Összhasonlítva más országokkal, a magyar kabaré sajátos volt: nagyon sok meg volt engedve neki. Az
általam személyesen ismert 3 másik országban - Bulgária, Kuba, Szovjetunió - ez a m?faj ebben a
formában nem is létezett, ott az volt az igazi eredmény, hogy a kabaré mentes maradhatott a közélett?l,
azaz nem kellett a hivatalos propagandát közvetítenie. A rendszer apró visszásságait ott is lehetett
kritizálni, de nem ebben az alakban, hanem a kisebb közönséghez eljutó m?fajokban, mint irodalom,
zene, film.

Az átlagos bolgár szilveszteri m?sor pl. kb. így nézett ki a 80-as években:

rövid vicces sztorik: helyzetkomikum,
balett, hiányos öltözet? táncosn?kkel,
egy rakás népszer? bolgár könny?zenész,
meghívott szocialista sztárvendégek (pl. Neoton Família),
kötelez?en él?ben valamilyen népszer?, de már másodvonalbeli nyugati sztár,
néptánc, népdal,
felvételr?l nyugati könny?zene.

Ami elmondható összegzésként: mindenhol az volt a modell, hogy a közéleti humor a harcos
rendszerpártiságtól indult, majd a rendszerpárti él egyre csökkent. Ez Magyarországon ment a
megmesszebb, ott eljutott az óvatos rendszerkritikáig is. Míg Kuba ment a legkevésbé idáig: Kubában
mindig maradt egy kis rendszerpárti eleme. Míg a bolgár és szovjet eset a kett? közé esett: rendszerkritika
nem lett, viszont megsz?nt a rendszerpártiság is.
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Mit követett el Clayderman?

by maxval bircaman - csütörtök, április 21, 2022

https://bircahang.org/mit-kovetett-el-clayderman/

Az Önkényes Mérvadó a Spirit FM egyik m?sorszáma. Amolyan puzséros m?sor, pedig nem ? az állandó
m?sorvezet?, bár több részben szerepel ? is mint ilyen.

Minden m?sorszám alapüzenete a kezdetben elhangzó állítás: "Kipróbáltuk az Önök ízlését. 25 évük volt
arra, hogy felépítsék a sajár kultúrájukat. Így születtek a valóságsók, a szappanoperák, a Bundesliga-
frizura, a pankráció, a Rómeó és Júlia mjuzikel, a gyermekszépségversenyek, Michael Flatley,
világslágerek pánsípra és okarinára, a hitvány ejt?erny?s Elvis-imitátorok, a makkoscip?k, s Richard
Clayderman. Az Önök ízlése leszerepelt, átvesszük az ügyet, s hozzálátunk a kármentéshez."

Idegesít?en demagóg szöveg ez, el kell ismerni. Amolyan puzséres mondás, mert egyrészt félig igaz,
emellett sokkoló, másrészt viszont tömény demagóg hazugság.

A puzséri modell lényege: szidjuk a megmondóembereket (s ebben semmi baj: a legtöbbször a szidás
teljesen jogos), majd valamit megmondunk (ami részben nem igaz), de ezt immár kötelez? befogadnia
mindenkinek, mert aki nem, azt lehülyézzük. Tulajdonképpen: takarodjon az elit, mert mi akarunk a
helyére lépni!

De nézzük tartalmilag!

Egyrészt a populáris kultúra tagadása. Miközben a kultúra legnagyobb része mindig populáris volt. A
magas kultúrához mindig, minden korban m?veltség kellett, ami a többségnek nem volt meg. 

Csak azért hisszük, hogy a korai korokban csak magas m?veltség volt, mert csak az maradt meg, de
ennek a megmaradásnak az egyetlen oka m?szaki. Mivel csak az utóbbi 150 évben létezett megfelel?
technika az olcsó és gyors többszörösítéshez, azel?tt keményen válogatni kellett mit többszörösítünk és
mit nem. Az 500 évnél régebbi korban pedig még csak a kézi feljegyzés és kézi másolás volt az egyetlen
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opció, akkor végképp válogatni kellett: az emberek csak annak másolására költöttek pénzt, amit nagyon
fontosnak gondoltak. 

Az ókori populáris kultúra tanulmányozóinak egyik kincse egy teljesen más tematikájú, teológiai,
keresztény hitvédelmi írás: Quintus Tertullianus (155-240) A kereszténység védelme cím? dolgozata.
Miért? Mert benne a szerz? illusztrációképpen idéz, megemlít korabeli népi kulturális termékeket, melyek
persze sehol máshol nem maradtak fenn, hisz ki adott volna drága pénzt alantas, obszcén szövegek
lejegyzésére és másolására.

Ahogy kés?bb is. Az átlagember a barokk korban nem Bachot hallgatott, hanem vásári zenészeket. 

A mai szappanopera pedig a középkori bábszínház modern verziója: végletesen leegyszer?sített
karakterek, egyszer? de hatásos történet.

Másik rész viszont nem ez, nem a populáris kultúra, hanem a populáris kultúra és a magas kultúra közti
átmenet. Az Önkéntes Mérvadó szerint ez valamiféle üldözend? rossz. Michael Flatley és Richard
Clayderman pontosan erre példák: magas m?vészetet levinni a populáris szintre. Kérdés: mi ezzel a baj?
A m?sor szerint ez súlyos negatívum, pedig miért lenne az? Az ? logikájuk ezek szerint a mindent vagy
semmit?

Pedig ez egy teljesen indokolt és hasznos m?faj. Eljuttat a populáris kultúra fogyasztóihoz olyan, amhez
egyébként sose jutnának el. Bevett módszer ez. Valószín?leg egy átlagos populáris kultúra fogyasztó sose
nézne meg egy hangverseny felvételt, ahol komor arcú profi zenészek/énekesek ünnepl?be öltözve adnak
el? egy eredeti m?vet. De ha ugyanazt mondjuk pár direkt szexisen gesztikuláló n? adja el? modern
videóklip stílusban, akkor ezt már megnézné. S a végén esetleg még érdekl?dni is kezdene az eredeti m?
iránt.

https://www.youtube.com/watch?v=JtxRvSVpqoc 
klasszikus 

https://www.youtube.com/watch?v=7kFAAvtOTi8 
modernizált 
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Miért kapós a keleti n??

by maxval bircaman - péntek, február 04, 2022

https://bircahang.org/miert-kapos-a-keleti-no/

Már nem a keleti férfi számára, neki ez természetes.

A nyugati világ egyik jelensége, hogy az ottani férfiak keleti feleséget akarnak. Keleti alatt érthet? kelet-
európai, de ázsiai is.

El?ször is nem követel?zik, hanem kooperatív. Aztán n?iességét még hagyományosan értelmezi, a férfi
igényeket figyelembe veszi. Semmiképpen se feminista.

A dolog egyébként rizikós. Személyesen ismerek nyugatit, aki nagyon pórul járt ezzel. Keleti felesége
ugyanis éppen azért akart nyugatra kerülni, mert irigyelte a nyugati n?k életvitelét. S amint kikerült
nyugatra, s stabilizálta ott helyzetét, nyugatibb lett egy ?shonos nyugatinál.

_______________________________________________
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Miért kell a Fideszre szavazni?

by maxval bircaman - csütörtök, március 31, 2022

https://bircahang.org/miert-kell-a-fideszre-szavazni/

A kérdés világos volt 1 hónappal ezel?ttig. Az orosz-ukrán háború zavarta meg a képet.

Alapvet?en az egymondatos válasz: mert az alternatíva annyira rossz, hogy b?n lenne hatalomra segíteni.

De b?vebben.

Ha az ember kívülálló lenne, azt mondaná: nyerjenek most a ballibek, mert egyrészt akkor lesz min
mulatni, másrészt annyira lejáratnák magukat, hogy aztán 20 évig esélytelenek lennének a hatalomnak
akár a közelébe jutására is.

Dehát nem vagyunk kívülállók, nem akarhatunk rosszat saját népünknek. Egyszer?en annyi rombolás
jönne, amit nem szabad megkockáztatni még taktikai szempontból se.

Különösen manapság, amikor a világ átrendez?dik éppen. A változás hasonlóan drasztikus lesz, mint a
múlt század 80-as éveinek végén.

Egy ballib magyar kormány mindent megtenne, hogy az országot odarögzítse a rossz oldalhoz. Ez pedig
ugyanolyan katasztrófát hozna, mint a II. vh. alatt Horthy politikája. Nem vagyok biztos benne, a Fidesz
mit fog lépni, de nála mégis több reményt látok normális politikára.

Számomra tehát itt a választás a biztosan téves út és a talán nem téves út között van.
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Miért nem fogadjuk el a római pápát?

by maxval bircaman - hétf?, augusztus 01, 2022

https://bircahang.org/miert-nem-fogadjuk-el-a-romai-papat/

Mivel felmerült többször is a római pápa kérdése, leírom, mi az ortodox elvi álláspont.

Nem a mostani római pápa a téma, az ? megítélése katolikus körökben is negatív, hanem általában az a
célom: megvilágosítsam miért nem fogadjuk el a katolikus tanítást a római pápáról.

Lássuk mik azok a katolikus tézisek a római pápáról, melyek vitásak:

az eredet: a katolicizmus szerint Péter kinevezte az apostolok fejévé, s mivel ? volt az els? római
pápa, ez örökl?dik minden további római pápára,
a római pápai tisztség azonos az Egyházzal: maga az Egyház azok szervezete, akik közösségben
állnak a római pápával,
a római pápa az Egyház abszolút uralkodója, aki teljes, közvetlen és egyetemes hatalommal bír az
egész Egyház felett, mivel ? Krisztus helyettese, helyartója, s a hatalmat korlátlanul, szabadon
gyakorolja,
bármilyen más egyházi vezet? hatalmas korlátozott, s ez is csakis a római pápa vezetése alatt.
gyakorolható,
a római Pápa, amikor hivatalból szólal meg, akkor tévedhetetlen, amennyiben a hit vagy az
erkölcs kérdéseiben nyilévánul meg, ez az isteni kinyilatkoztatással azonos er?,
az Egyház önmaga is tévedhetetlen, de csak ha ezt a római pápa vezetése alatt gyakorolja.

Ami az eredetet illeti, az ortodoxok természetesen elfogadják, hogy Péter vezet?nek lett kinevezve, hiszen
ez feketén-fehéren szerepel a Bibliában, lásd "Te Péter vagy, s én erre a k?sziklára fogom építeni
egyházamat, s az alvilág kapui nem vesznek er?t rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait. Amit
megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyekben is, és amit feloldasz a földön, föl lesz oldva a
mennyekben is." (Máté 16:18-19). 

A vita itt az, mi is e vezet?i tisztség tartalma és hogyan örökl?dik az. A tartalmat illet?en az ortodox
felfogás elutasítja, hogy a vezet? azonos lenne az Egyházzal, s szerepe mint valamiféle abszolút
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uralkodóé lenne. Erre a legf?bb érv megint Máté: "Bizony, mondom nektek: mindaz, amit megköttök a
földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit föloldotok a földön, föl lesz oldva a mennyben is." (Máté
18:18), azaz ugyanazok az szavak, melyeket Péterhez intézett Jézus, csak itt az összes apostolhoz intézve.

Nyilván itt a katolikus értelmezés az, hogy a 2 szöveg egyben értelmezend?, míg az ortodox meg az, hogy
az el?bbi az utóbbi része. Azaz tisztán bibliai alapon a vita nem eldönthet?.

Ami az örökl?dést illeti, eleve elvetik az ortodoxok, hogy ilyen lenne: Jézus nem azt mondta, hogy
minden római pápa örökli a vezet?séget, hanem csak Péterr?l beszélt. Eleve azt se fogadja el minden
ortodox, hogy Péter lett volna az els? római pápa. De ha az is volt, ez nem lehetett Istent?l kijelölt
vezet?ség. Az ortodox álláspont szerint szimplán praktikus szempontok miatt lett a mindenkori
egyházvezet? a római püspök, ez nem isteni elrendelés volt, hanem emberi döntés.

Erre az indoklás a II. Egyetemes zsinat 3. kánonja, mely - mivel a Birodalom második f?városa
Konstantinápoly lett - Konstantinápoly püspökének státuszát megemelte, aztán tisztán egy küls? esemény
miatt: "A konstantinápolyi püspököt a római püspök után tiszteletbeli el?jog illeti meg, mivel
Konstantinápoly az új Róma.". 

Ugyanezt kimondta a IV. Egyetemes zsinat 28. kánonja is: "Az Új Róma, azaz Konstantinápoly püspöke a
Birodalom felosztása következtében ugyanazokat a kiváltságokat élvezi, mint a Régi Róma püspöke. Ezért
a pontoszi, ázsiai és trákiai metropolitákat, valamint a barbár püspököket a konstantinápolyi püspök
szenteli fel.". Itt már arra is van utalás, hogy a római püspök nem felettese a konstantinápolyinak.

S ami a legfontosabb: az ortodoxia határozottan elutasítja az abszolút hatalmú vezet? elméletét. Az
ortodox értelmezés szerint az egyházvezet? els? az egyenl?ek közül, nem a többiek felett álló rang. A
bbliai idézet ehhez: "Legeltessétek Isten rátok bízott nyáját. Viseljétek gondját, ne kényszer?ségb?l,
hanem szabad akaratból Isten szerint; ne rút nyerészkedésb?l, hanem buzgóságból; nem uralkodva a
választottak fölött, hanem mint a nyájnak példaképei." (1 Péter 5:2-3.) 

Az ortodox értelmezés szerint maga a római püspök se hirdette abszolút hatalmát a IX. sz. el?tt.

Ráadásul még kés?bb is megesett, hogy a katolicizmus vezet? testülete de facto leváltott római pápát, ami
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abszurd katolikus szemppontból. A nyugati egyházszakadások alatt ez pedig megesett: a bíborosok az
érvényesen megválasztott római pápa nélkül hoztak döntéseket.

A tévedhetetlenség kérdése még egyszer?bb, ezt a római pápák se hirdették a XIX. sz. el?tt. 

Valójában ma már ez az egyetlen komoly akadály a katolicizmus és az ortodoxia újraegyesülése el?tt.
Minden más teológiai vitás kérdés gyakorlatilag vagy már megoldott vagy megoldható. Ami sehogy se
oldható meg az a római pápa szerepének felfogása.

_______________________________________________
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Miért nem igazítják a helyesírást?

by maxval bircaman - szerda, december 21, 2022

https://bircahang.org/miert-nem-igazitjak-a-helyesirast/

Amikor idegen nyelvet tanulunk, sokszor el?kerül a kérdés: miért vannak ilyen abszurd írási szabályok,
miért nem egyszer?sítik az egészet?

Nyilván ez hangot visszadó, els?sorban bet?írások esetében téma csak.

Hiszen a bet?írás célja az: egy hang csak egy bet?vel legyen jelolve, s minden bet? is csak egyetlen
módon legyen olvasható. Jellemz?en ez érvényesül is a klasszikus bet?írások esetében, lásd latin, ógörög.

Alapvet?en 3 ok szól a helyesírás-reform ellen: nemzedékbeli, etimol?giai, nyelvváltozati.

A nemzedékbeli: kívánatos, hogy minden új nemzedék írása azonos legyen a korábbiéval, így nem vész el
a kapocs köztük. Amikor változás áll be, az automatikusan egyfajta régi-új törést okoz. Gondoljunk csak
bele: ha magyar szövegben "c" és "cs" helyett "cz" és "ts" alakot látunk, tudjuk azonnal, ez régi könyv.

Az etimológiai ok: ha mindig alkalmazkodnánk az aktuális ejtéshez, akkor sok esetében elvészne a szó 
eredete. Mondjuk a magyar "óvoda" szót a magyarok 99 %-a "ovoda" alakban ejti, de ha így is írnánk,
elveszne annak tudata, hogy az "óv" szó az alap.

A nyelvváltozati ok a magyarban nincs meg, mert a magyar egységes nyelv, csak egy szabványa van. De
többközpontú nyelvek esetében azonnal felmerülne, melyik ejtésváltozathoz igazítsuk az írást. Így a
megoldás: nem igazítani, hagyni az eredetit.

Pl. az angolban számtalan eset van, amikor az "a" bet? ejtése rövid magyar á-szer? a brit verzióban, míg
az amerikaiban inkább a magyar e-hez közelít. A spanyolban a "ll" ejtése hasonló eset: lehet magyar

                            967 / 1.347



BircaHang - 01-01-2023
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

"j"-szer?, lehet magyar "ly" (eredeti ejtés) féle, s lehet "zs"-szer? is, nyelvjárásfügg?: Dél-Amerika
északnyugati részén és Spanyolország középs? részén "ly", Argentínában és Uruguayban "zs", mindenhol
máshol meg "j". S ezek mind bevett szabványok.

A nagy helyesírási reformok oka jellemz?en politikai. Az 1918-as orosz helyírási reform célja ez volt: az
írásképben is elhatárolni a "régi", "elmaradott", "elavult" könyveket az "új", "modern", "haladó"
könyvekt?l.

S ez hat. Rám is, aki tudatában vagyok ennek. Ha régi írású szöveget olvasok, eleinte kicsit zavar a
helyzet.

_______________________________________________
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Miért nincs bolgár antiszemitizmus?

by maxval bircaman - csütörtök, december 29, 2022

https://bircahang.org/miert-nincs-bolgar-antiszemitizmus/

Alapvet?en az antiszemitizmus nem más, mint bármely más nép elleni ellenérzés. Az csak modern
magyar és nyugati hiszti, hogy ezt valamiért ki kell emelni és külön kell kezelni.

S mikor alakul ki egy más nép ellen ellenérzés? Alapvet?en valamilyen sérelem miatt. Magyar falvakban
máig él? jelenség, hogy a betelepül? idegeneket (akik jellemz?en szín magyarok) idegen testként kezelik.
S lassan minden bajt az idegenekhez kötnek, azt is, ami nélkülük is megvolt. Amikor pedig valós bajok
jelentkeznek az idegenek miatt (mert ilyenek mindig vannak), azok felnagyulnak óriásira a közösség
képzetében. 

S különösen problémás, ha az idegen nagyon más: sokkal szegényebb, sokkal gazdagabb, más vallású,
más nemzetiség?, furcsa szokásai vannak, stb.

A végeredmény: kialakul az elnyomott "mi" és az agresszív "?k" kép. Minden probléma elleni harc
immár nem maga a probléma elleni harc, hanem az idegenek elleni harc. Hiszen a hit az, hogy nélkülük
nem lenne probléma.

Alapszinten persze mindez szimpla önvédelem, az adott közösség egészséges reakciója. Ha nem megy túl
egy bizonyos határon, semmi gond vele.

Tulajdonképpen egyetlen eszköz van mindez ellen: nem megengedni, hogy idegenek tömegesen jelen
legyenek egy meglév? közösségben. Ami persze nem mindig lehetséges, mert az emberi történelem már
csak ilyen.

Nagyon kivételes, hogy aztán mégis van menekülés a kialakult helyzetb?l. Egy ilyen a haiti
rabszolgafelkelés. 1791-ben Haitin a néger rabszolgák fellázadtak a hatalom ellen. A vezet?k
felszabadított négerek voltak, akik jól ismerték a történelmet és a hadm?vészetet. Végülis szinte
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csodaszer?en legy?zték a világ akkor egyik leger?sebb hadseregét, a franciát, ennek következtében
1804-ben Haiti független állam lett. A harcok során a teljes fehér lakosság, a félvérek legnagyobb része le
lett mészárolva a felkel?k által, sok esetben még a gy?lölt házirabszolgákat is irtották (ezek egy része
Kubába menekült, ezért van a kubai négerek egy részének francia neve). De lett egy híres kivétel.

A fekete felkel?k ellen harcoló egyik egység lengyel volt. Napoleont a lengyelek felszabadítónak
tekintették, így sok lengyel csatlakozott a francia hadsereghez, ez volt a Lengyel Légió. A Légió egy
5000-f?s egysége Haitira lett kiküldve segíteni a franciákat. A helyszínen azonban a lengyelek arra
jutottak, hogy a négerek csak a szabadságukért küzdenek a francia elnyomóik ellen, pont ahogy a
lengyelek saját orosz, német, osztrák elnyomóik ellen, s ennek hatására átálltak a néger felkel?khöz.

Az els? haiti elnök, Jean-Jacques Dessalines az általa elrendelt mészárlás (a maradék fehérek kiirtása)
el?tt rendeletet adott ki, a lengyel légiósok törvényileg négereknek számítanak, s teljes jogú haiti
állampolgárok, így mentességet élveznek bármilyen fehérellenes intézkedés alól. 

A bolgár zsidóellenesség hiánya se azért van, mert a bolgárok speciális emberek, hanem történelmi
okokból. Alapvet?en 3 f? ok nevezhet? meg.

Egyrészt, mindig kevés volt a zsidó, az összlakosság 2 %-a volt a csúcs (ma 0,1 % sincs). S ez a lakosság
mindig el volt különülve, a tömeges asszimiláció és a kett?s identitás ismeretlen. Olyan, hogy "zsidó
vallású és bolgár nemzetiség?" egyszer?en nem létezhetett, a bolgár nemzetiség vallásilag abszolút zárt, a
bolgár nemzeti tudat pl. az iszlámot felvett bolgárokat "törököknek" tekintette és ma is így van ez - a
bolgár népnyelv máig "török vallásra térésnek" nevezi az iszlám felvételét. Lehet persze egy törökb?l
vagy egy zsidóból bolgár, de csak teljes szakítással: azaz ortodox keresztény vallás kell, "rendes" bolgár
név, s a bolgár szokások átvétele.

Vannak is ilyenek nem is kis számban, pár tízezer család lehet, aki a XIX. században zsidóból bolgár lett.
Ezek ellen még a II. vh. alatti legkeményebb bolgár náciszimpatizánsok se szólaltak fel. 1941 januárjában
lépnek életbe a bolgár zsidótörvények, ezek több pontban szigorúbbak a magyar zsidótörvényeknél (pl. a
bolgár zsidótörvények kimondják a teljes zsidó lakosság kitelepítését Szófiából vidékre), viszont -
ellentétben a magyar verzióval - sose nézik a származást, azaz aki 1940. december 31-én nem zsidó, az
nem számít zsidónak, akkor se ha származásilag az.

Másrészt, a bulgáriai zsidók sose lettek "nagyurak". Se a török id?kben, se azután nem lettek nagy
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számban az elit tagjai. Ahogy a kapitalizmus kiépítésében se játszottak kulcszerepet. Bár az els? bank
bolgár területen történetesen zsidó alapítású volt, a bankszektorban se lett soha túl er?s zsidó részarány.
Emiatt sose alakult ki a gazdag=zsidó kép az emberekben. A "gazdag" kép az inkább a meggazdagodott
bolgár gazda, aki ügyeskedett, átverte a többieket a faluban, kihasználva helyzetüket, szóval nem
tisztességes ember. Miközben a zsidó meg városi ember kis bolttal, esetleg gyógyszerész, vagy
valamilyen mesterember, pl. órákat javít. A kommunista "zsíros kulák" kép kés?bb sokkal jobban hatott,
mint a náci "zsidó parazita" kép.

S ebb?l következik a harmadik ok. A zsidó nem veszély, így harcolni ellene abszurdum. Közösködni
velük nem jó, de ellenségeskedni velük se az. 

Persze ma már van bolgár antiszemitizmus. Jellemz?en importdivat. De egyszer?en teljesen marginális
az egész, tulajdonképpen kimerül abban, hogy kamaszok látnak valamit a neten, s aztán horogkeresztet
festenek egy falra.

Van egy komolyabban vehet? szervezet, egy párt, mely következetesen terjeszt antiszemita szövegeket.
Idén pl. azzal borzolták a kedélyeket, hogy az orosz-ukrán háború kérdésében teljes er?vel az
ukrán oldalra álltak, ezzel alaposan megzavarva a "független" és "civil" elemz?ket, akik pedig
bizonyították, a neonácik mögött mindig a Kreml áll.

bolgár aktivista Azov-zászlóval 
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Miért nincs Fidesz-árva?

by maxval bircaman - hétf?, április 18, 2022

https://bircahang.org/miert-nincs-fidesz-arva/

Amiben egyetértek a ballib elemz?kkel: a Fidesz-árva projekt megbukott. Ezen projekt lényege az volt:
van egy konzervatív keresztény réteg Magyarországon, mely nem akarja Orbánt, s most ezeket majd jól
megszólítja a néppártosodott Jobbik és az eleve néppárti MZP.

A megoldás nem az, hogy a Jobbik és MZP ostobák, ügyetlenek, ezért nem tudták ezt a réteget
megszólítani, hanem az: ilyen réteg nem létezik. Ill. létezik, de marginális méret?: nem szoktam egyet
érteni Dévényivel (a Soros Magyar Hangja vezet? munkatársával), de ezúttal igen, a napokban írta, ez a
réteg olyan kicsi, hogy tagjai név szerint ismertek.

S ahogy Fidesz-árva nincs, úgy baloldali radikális sincs, ill. persze van, de a tagság ismét név szerint
felsorolható.

S a magyarázat teljesen egyszer?. Amit Magyarországon baloldalnak neveznek az valójában jobboldal,
kb. a mai modern kereszténydemokrata f?sodorhoz tartozik, azaz gazdaságilag teljesen liberális és
globalista, nyugatcentrikus, szabadpiachív?, társadalmilag pedig mérsékelten progresszívista. 

Na most, az elképzelt, ballib álomvilágbeli ideális Fidesz-árva kb. ugyanez: esetleg kicsit jobban
húzódozik a progresszívizmustól, mint nyugati társa, de minden másban egy az egyben egyetért a ballib
tábor alapeszméivel: gazdasági liberalizmus, globalizmus, nyugatimádat, szabadpiac-fétisizmus, stb. 

Szóval ha lenne is ilyen réteg, az tényleg leszavazna gond nélkül a ballib pártokra. A vallás pedig eleve
nem sokat számít, az átlag magyar szekuláris, ráadásul el kell ismerni: azért a ballib f?sodor is
mérsékelten nyomja a progresszívista értékrendet, máig Horn Gyula 1994-es mondása a mérvadó "semmi
bajom a melegekkel, míg nem kötelez? annak lenni" (bár most visszagondolva, lehet hogy Kovács László
mondása volt, nem emlékszem).
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A két tábor közti elválasztó ügyekben aki nem ért egyet saját tábora alapértékeivel, az a semmiben van. 

Ahogy az ellenoldalon: nem létezik rendszerkritikus ballib, mert egy valódi ballib imádja, isteníti a
rendszert, azaz az ellene való kritika pedig eleve a másik térfélen van. Lásd, a Schiffer András féle
emberek automatikusan fideszes bajkever?knek min?sülnek a ballib oldalon, miközben az átlag fideszes
meg szimpatizál vele.

Lám, a kevés radikális baloldali vagy a semmiben van, vagy nevetségessé teszi magát mint ballib
segéder?.

S aki a semmiben van, annak semmi esélye. Egyik kedvenc magyar radbalos figurám Böröcz József,
amerikai-magyar szociológus. Baromire okos ember, gyakorlatilag minden írását érdemes elolvasni.
K?kemény rendszerkritikát folytat. De minden hiába: a magyar ballib agytröszt számára ? egy amolyan
kellemetlen büdös rokon - hiába orbánozik ezerrel, hiába írja alá a ballib agyatlan petíciókat, hiába küldi
vissza a kitüntetését Ádernek, az ? szövege a ballib agytröszt számára szalonképtelen, amiket ? írt, az 20
éve még kódolt antiszemitizmusnak min?sítettek, ma meg fideszes demagógiának.

Böröcz ellenpontja Jámbor András, aki szavakban kb. kommunista fegyveres felkel?, de aztán mindig
valahogy belesimul a liberális klubba. Szóval ez meg a másik út: a magát nevetségessé tevés útja.

S pont ilyen nevetségesek azok a név szerint ismert igazikonzervatív ballibbantak is.

_______________________________________________
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Miért q?

by maxval bircaman - kedd, november 29, 2022

https://bircahang.org/miert-q/

Megkérdeztek: mi az oka annak, hogy a foci vb-n a rendez? ország neve angolul Qatar és nem Katar vagy
Catar.

Nos, bár nem vagyok arab-szakért?, arabul nem is tudok, csak alapismereteim vannak, de a kérdést
sokszor tanulmányoztam.

Az alapvet? ok: míg a magyar átírás a magyarhoz legközelebbi ejtést igyekszik visszaadni, addig az angol
átírás filozófiája más. Szaknyelven: a magyar átírás inkább transzkripció, míg az angol inkább 
transzliteráció. A transzkripció a kiejtésre fordít nagyobb hangsúlyt, az eredetit igyekszik visszaadni a
lehet? legjobban, míg a transzliteráció az eredeti írást igyekszik inkább visszaadni.

Na most, a magyarban egyféle "k" hang van - zöngétlen, veláris zárhang. Az angolban is így van, bár
ennek a hangnak van egy hehezetes verziója is, de ez nem önálló fonéma. Ezzel szemben az arabban (a
szabványos arabban, err?l külön kés?bb) kétféle "k" van, a magyarral egyez? zöngétlen, veláris zárhang
és egy zöngétlen, uvuláris zárhang (a zár hátrább van, mint a magyar "k" esetében).

A "normál" veláris "verzió" írása arabul ? vagy ? - ez ugyanaz mint a héber ? bet? (neve: kaf), azért írom
ezt, mert Magyarországon a héber írás sokkal jobban ismert, mint az arab. Az arab és a héber írás egymás
közeli rokonai, ez megkönnyíti a magyarázást.

Az uvuláris "verzió" írása arabul ? vagy ?- ez ugyanaz mint a héber ? bet? (neve: kof).

Arabul ez 2 teljesen önálló hang, egy arab nem keveri ?ket. 
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Az angol átírás pedig a kaf-bet?ket k-val írja át, a kof-bet?ket pedig q-val. Ennyi az egész. 

A fontos kiegészítés, amir?l már írtam: az arab valójában nem egységes nyelv, csak - politikai okokból -
annak tekintik. A létez? kb. 25 arab nyelvjárás valójában mind önálló nyelv, hatalmas eltérésekkel,
melyek a kölcsönös megértést is nehezítik, a különbség akkora is lehet, mint mondjuk a portugál és a
román között.

Viszont ezeket a helyi "nyelvjárásokat" csakis szóban használják, informális helyzetekben. Írásban és
"fontosabb" helyzetekben az emberek "szabványos arabot" használnak (ennek népszer? arab neve
"fuszha").

Kb. az a helyzet, mintha ma minden újlatin nyelv magát máig nyelvjárásnak tekintené. S mondjuk
Spanyolországban az emberek csak egymás között beszélnének spanyolul hétköznapi beszélgetésekben,
de írásban, az oktatásban, a politikai életben a latint használnák. Azaz minden mai arab kétnyelv?, ill.
minden m?velt arab. Tulajdonképpen a m?veltséget az jelzi leginkább az arab világban, hogy egy arab
mennyire ismeri a fuszhát. Ahol széleskör? az állami kötelez? oktatás, ott az emberek 100 %-a ismeri a
fuszhát, míg a fejletlenebb arab országokban a lakosság 70-80 %-a csak, persze alapszinten passzív
módon gyakorlatilag mindenki érti (aki muszlim, az eleve nem tudja nem érteni legalább, mert a Koránt ?
is olvassa, annak nyelve pedig a szabványos arab alapja), de aktívan csak az iskolázott emberek képesek
használni.

S természetesen az egyes nyelvjárások között kiejtési eltérés is van. Többet között a legtöbb mai arab
nyelvjárásban már nincs uvuláris "k", az arabok zöme csak akkor használja, amikor "m?velten" beszél.
Katar esetében is ez van: helyi arabul "g" az ejtés és nem "q", de szabványarabul persze "q". Lásd a katari
emír beszédét a vb megnyitó ünnepségén, amit természetesen nem "katariul" mondott, hanem
szabványarabul.

https://www.youtube.com/watch?v=MYVRxzL-Wo0 
nem Gatar, hanem Qatar 

Egyébként a héber helyzet hasonló. A modern héberben a kaf és a kof olyan, mint magyarban a "j" és
"ly", azonos az ejtés, mindkett? mint a magyar "k"- az izraeli kisgyerekek kénytelenek megtanulni mikor
melyik írandó. Az ok történelmi. A mai Izraelt jellemz?en germán és szláv anyanyelv? európai zsidók,
kisebb részben újlatin nyelv? zsidók csinálták, közülük senki se volt héber anyanyelv?. Márpedig
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ezekben a nyelvekben nincs uvuláris "k", s emiatt a hébert idegen nyelvként megtanuló emberek
egyszer?en elhagyták. Azaz a modern héber kiejtés er?sen germán-szláv-újlatin hatású, a "szokatlan"
eredeti héber hangokat elhagyták. S immár ez lett az új szabvány. 

Az eredeti "q" ejtést használó mizrahi zsidók (= keleti zsidók, azaz akik nem menekültek el Európába az
eredeti régióból a zsidó állam I. századi megsz?nése után) utódai is ma már alkalmazkodtak az izraeli
szabványhoz. Ma már csak a direkt archaizáló ejtésben, lásd Biblia-kutatók és vallási célok, fordul el? a
"q" ejtés.

Kicsit olyan, mint a mai latin ejtés. Mindenki valamilyen középkori ejtést használ, s a legtöbben nem is
tudják, hogy ezek nem az eredeti ejtés. Egyedül a bölcsészek mániája a klasszikus ejtés. S aztán amikor
szóba kerül, hogy "juliusz kajszar", "kikero", meg "veni vidi viki", az átlagember nagyot csodálkozik.

az "Izrael Hangja" rádió központi épületén a felirat, olvasva "kol jiszrael", az els? bet? - jobbról nézve az
els? - kof 

_______________________________________________
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Miért romlik meg?

by maxval bircaman - hétf?, március 28, 2022

https://bircahang.org/miert-romlik-meg/

Nem reprezentatív statisztikám alapján a házasságok kétharmada súlyosan megromlik.

Az alapvet? ok pedig nem a partnerrel való elégedetlenség, hanem társadalmi. A modern polgári
társadalomban hatalmas a sikerkötelezettség: aki nem lesz anyagilag sikeres, azaz gazdag, az
szerencsétlennek érzi magát, mert mindenhonnan erre emlékezteti ?t a rendszerpropaganda. Márpedig az
emberek 95-99 %-a sose lesz sikeres anyagilag, ez szimpla matematikai logika: az egyén anyagi sikeréhez
sokak anyagi sikertelensége kell ugyanis. Olyan ez, minr a lottó: sokaknak kell veszteniük, hogy kevesek
nyerhessenek. Viszont míg a lottóbeli sikertelenség nem hoz kudarcélményt - az átlag játékos rendkívül
kis összeget veszít, melynek elvesztése nem érz?dik meg életében -, addig a polgári társadalomban ez egy
egzisztenciális játék, melyben a vesztes mindent veszít: nincs más út a vereség után.

Természetesen az egyetlen megoldás a rendszlogikán felül emelkedni, s észrevenni a rendszer és annak
propagandájának a hamisságát. Dehát erre kevesek képesek.

A nagy többség tehát frusztrált. S keresi a hibát. Van aki saját magában találja meg a hibát, ezekb?l
lesznek az alkoholisták. S van aki a partnerében.

Különösen középkorú férfiaknál figyeltem meg (a n?k valóságérzéke nagyobb!), hogy azt hiszik, újra
lehet mindent kezdeni, hátha most sikerülni fog, s az újrakezdés legjobb módja pedig egy új, egy
nemzedékkel fiatalabb n? beszerzése.

_______________________________________________
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Miért vásárolnak a férfiak szexet?

by maxval bircaman - vasárnap, december 18, 2022

https://bircahang.org/miert-vasarolnak-a-ferfiak-szexet/

Miért vásárolnak férfiak szexet? - kérdezi a feminista, valóságtól elrugaszkodott cikk. 

El?ször is nem vásárolnak. A célközönség a férfiak kis része.

Aztán jön a csúsztatás: a pornónézés és a prostitúció összekeverése. Na most, a teljesen járatlan ember is
tudja: a pornóipar összeomlott nagyjából az ezredforduló körül. Egyrészt, az illegális tartalommegosztás a
törekedére csökkentette az eladásokat. Másrészt amióta olcsó lett az egész mulatság, tömegesen
megjelentek az amat?rök. S hát a saját magát filmez? amat?rt prostutuáltnak nevezni k?kemény
csúsztatás.

Külön vicces, hogy ugyanazok az emberek, akik éjt nappallá téve küzdenek a drogokért és az
abortuszért, arra hivatkozva, hogy a tiltás nem old meg senmmit, a prostitúció és a pornó esetében totális
tiltást akarnak.

Jó helyzetben vagyok: utálom a pornót és a prostitúciót, sose érdekelt, így semmilyen személyes
érdekeltségem nincs. Azaz nyugodt szívvel védhetem meg ?ket a hazug támadásoktól. Úgy vagyok ezzel
mint a dohányosok jogaival: én magam hülyeségnek tartom a dohányzást, így teljesen semleges szemmel
tudom védeni a dohányosokat.

Nem azt akarom mondani, hogy nincsenek áldozatok. Én is tudok esetet prostitúcióra kényszerítésr?l.
Csakhát ilyen a drogozásnál is akad szép számban.

Dehát alapvet?en ez egy teljesen önkéntes dolog. Az csinálja, aki többszörös jövedelmet akar elérni
kevés er?feszítéssel. Ennyi az egész.
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Miért örültem Schmitt bukásának?

by maxval bircaman - péntek, január 07, 2022

https://bircahang.org/miert-orultem-schmitt-bukasanak/

Schmitt Pál bukása az egyetlen eset volt, amikor örültem egy ballib sikernek. Miért?

Számomra – gyerekként, kamaszként, majd fiatal feln?ttként – Kádár János rendszerének 3 f? jelképes
személye volt, mind a három egy-egy médiajelenség.

Az egyik a mindig hazudó Ipper Pál, aki cinikus pofával hányta le nap mint nap a képerny?r?l a
néz?ket olyan hülyeségekkel, melyekben szerintem többnyire saját maga sem hitt.
A másik Hajdú János, Hét-m?sorvezet? volt, a kezicsókolomozó és hajlongó gerinctelen
tévéróka.
A harmadik pedig Schmitt Pál és családja volt, amely minden este betolakodott az otthonok
nyugalmába, úgynevezett tévétorna ürüggyel.

Különösen idegesít? volt, hogy az átlagbunkó mindhármat kedvelte, mint ahogy manapság is kedveli az
átlagbunkó a Big Brother-féle m?sorok sztárjait. Ipper volt a “jajj, de okos, m?velt”, Hajdú a “micsoda
úriember”, Schmitték meg az “utyuli-putyuli, jajj de aranyos”.

Bevallom, én abban reménykedtem, hogy a kommunizmus bukásával ezek az alakok elt?nnek a
történelem szemétdombján.

Ipper pofára esett, pozitívumként lehet róla elmondani, hogy még a rendszerváltás el?tt önként
visszavonult. Hajdú átpofátlankodta magát az új rendszerbe is, rövid ideig parlamenti képvisel? volt a
90-es években, további sorsáról nem tudok (nem is érdekel…). A kommunista tévétornászokból meg a
nemzet egységét kifejez?, az államszervezet demokratikus m?ködését biztosító tényez? lett 2010-ben…

Hatalmas hiba volt Orbán részér?l az, hogy államf?vé nevezte ki. A hibát meg kijavította HVG.
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Miért, nem ezt akartátok?

by maxval bircaman - kedd, július 26, 2022

https://bircahang.org/miert-nem-ezt-akartatok/

A korai 90-es évek Bulgáriájában kaptam jó leckét mi is a kapitalizmus. Persze, Magyarországon se volt a
helyzet alapjaiban más, de a bolgár helyzet még kontrasztosabb volt.

Tolmácsként tevékenykedtem éppen. Ennek az is az el?nye, hogy az ember olyat is megtud, amit
másképp csak sejthetne. Persze van tolmácsetika, hogy a tolmácsként megszerzett infót nem használjuk
fel, ezt mindig be is tartottam, de a hosszú id? utáni és nem önz? céllal történ? felhasználás nem
etikátlan.

Tipikus helyzet. A két újgazdag ember üzletet akar kötni. 

Meg a szokásos laza beszélgetés. Szóba került, mennyien szegényedtek el a rendszerváltozás miatt.

Erre azt mondja a bolgár:

Én nem akartam ezt a rendszerváltoztatást, hittem a kommunizmusban. A többség nem hitt benne,
most megkapták amit akartak. Ja, hogy most már nem is tetszik annyira? Hát, gondolkodtak volna
jobban. Nem az én bajom. Én akkor is rendszer szabályai szerint játszottam, most is ezt teszem. A
többség meg akkor is, most is ostoba birkákból áll. Nem tehetek róla, hogy akkor nem vették
észre, hogy jobban élnek, mint valaha addig. Azt hitték, most majd mind gazdagok lesznek. Hát
nem lettek, sorry. Az lett, aki átlátta id?ben az új rendet. Én mint marxista tudtam mi a rend
lényege, s képes voltam kihasználni, ?k meg ostoba amerikai filmeknek hittek. Ennyi az egész.

A legnagyobb bajom ezzel a szöveggel valójában az volt, hogy igaz volt. Persze amolyan újgazdagos 
cinikusan el?adva, de a mélytartalom megfelelt a valóságnak.
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Modern monarchia

by maxval bircaman - kedd, június 28, 2022

https://bircahang.org/modern-monarchia/

Az ispánozás cím? süketelés kapcsán jutott eszembe milyen lennne egy modern, felviágosult, európai
monarchia Magyarországon.

Mondjuk kimondanánk, hogy Fekete Pákó, Norbi és a felesége, Sebestyén Balázst, meg még pár hasonló
celeb - tessék a listát kiegészíteni, nem ismerem jól a magyar celebeket, most ezek jutottak eszembe -
ezentúl a magyar királyi család! Kapnának évente mondjuk 500 milliárd forintot, ami ellenében
kötelesek lennének pl. bohócnak öltözve megjelenni a parlament minden évi els? ülésén, meg
Szilveszterkor beszédet mondani a tv-ben, az id? többi részében pedig apróbb botrányokkal szórakoztatni
a népet.

Természetesen nem lenne joguk egy szót se mondani saját indíttatásból, mindent papírból olvasnának fel,
a papír tartalmát pedig egy kormányszerv és egy parlamenti bizottság állapítaná meg.

Mondjuk ha ballib kormány lenne, akkor kimennének ünnepelni a homokmenetre, ha meg más kormány,
akkor bojkottálnák a menetet!

Fontos követelmény lenne a királyi család n?tagjai felé, hogy sose viseljék ugyanazt a ruhát kétszer.
Persze az 500 milliárdból telne a sok új ruhára, A család férfitagjai meg id?nként nevetséges
egyenruhákban jelennének meg, plusz mindenféle teljesen értelmetlen címeket kapnának, mondjuk
"csend?r generalisszimusz", "az Adriai-szigetvilág bárója", meg "Novaja Zemlja t?zoltó tábornoka".

A család tagjai kötelez?en drogoznának, nehogy elröhögjék magukat a bohóckodásaik során.

Furcsa ötlet? Nem. Európában van több köztársaság, ahol pontosan ilyen álkirályi családok vannak
hadrendbe állítva: pl. Spanyolország, Svédország, Norvégia, Luxemburg, Anglia.
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Moszkva odacsap

by maxval bircaman - vasárnap, szeptember 25, 2022

https://bircahang.org/moszkva-odacsap/

A hülyegyerek az osztályban terrorizálja az osztálytársait, különösen egy Zöldi Lacika nev?, aki az
utóbbi id?ben Zeldiv Laszolov néven szólíttatja magát. Kapott pár pofont, de nem értett bel?lük. S?t még
áthívott magához pár hulligánt az többi osztályból is.

Az igazgató végül kénytelen lépni komolyabb eszközzel.

Tulajdonképpen ez zajlott a kijevi NATO-kirendeltséget vezet? hunta kapcsán is. Nagyobb er? kell a
helyre tevéséhez, s ez most megvalósul: Oroszország nyílt csatába kezd, immár nem kímélve az
ellenséget.

Nagy a pánik liberális körökben. Ezt jól jelzik az álhírek.

Kedvencem a BBC moszkvai riportja, melyben bemutatnak az egyik moszkvai repül?téren egy
40-méteres sort "menekülnek az orosz hadkötelesek" szöveggel.

Na most, én amikor augusztusban Törökországba mentem nyaralni 60-, s?t 80-méteres sort is láttam, ezek
szerint az EU-állampolgárok pánikszer?en menekültek az idei nyáron Törökországba?

Egyébként Oroszország minden háborút így nyert meg, évszázadok óta. Hatalmas emberáldozattal, s az
ebb?l adódó er?fölénnyel.

Persze a fronton meghalás, megsebesülés olyan, mint a vécépucolás: mindenki tudja, hogy valakinek meg
kell tennie, mert ellenkez? esetben nagy baj lesz, de mindenki abban reménykedik, nem ? lesz a tényleges
cselekv?.
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A kérdés már csak az, hogy az agresszív NATO-tömb bevet-e végs? kétségbeesésében atomfegyvert.
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MTV

by maxval bircaman - kedd, április 19, 2022

https://bircahang.org/mtv/

Szerintem Bencsik Gábornak igaza van: hülyeség a magyar állami tv-csatornák elzárása az ellenzékt?l. S
hozzáteszem: ez teljesen kontraproduktív is.

Én pl. évek óta nem nézek magyar állami tv-t, egyetlen m?sor kivételével: az Ez itt a kérdés… cím?
m?sort rendszeresen nézem.

Szeretném megosztani az orosz példát: Putyin pártjának 72 %-os többsége van az orosz parlamentben, s
az ellenzék legnagyobb része se kemény ellenzék (alapvonalakban támogatják a kormányzatot, csak
egyes kérdésekben kritikusak), alig 20-nál kevesebb olyan képvisel? van a 450-f?s orosz parlamentben
(annak fontosabb alsóházában), aki magyar fogalmakkal is ellenzékinek nevezhet?.

De ennek ellenére az orosz állami tv-csatornákon megrendezett vitam?sorokban szinte mindig van
ellenzéki, sokszor parlamenten kívüliek is. Enélkül egyszer?en nézhetetlenné és dögunalmassá válna az
egész.
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Multi karrier

by maxval bircaman - vasárnap, október 23, 2022

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

A multidolgozókkal kapcsolatban már érintettem a n?ket. ?ket els?sorban az öltözködés különbözteti
meg: üzletasszony, hanyag, szürke, sztár.

De ami a karriert illeti, ez ma is sokkal inkább a férfiakat érinti. Ott pedig az öltözködés másodlagos
kérdés.

Alapvet?en itt is 4 típus van: a komoly, a laza, a depressziós, s a trükkös.

A trükkös egyszer?en ki akarja játszani a rendszert. Semmi kedve dolgozni, ezért felküzdte magát
valamilyen kisebb f?nöki pozícióba, mert azt hitte, akkor nem kell dolgoznia. Jön aztán a meglepi: ott
még többet kell dolgozni, ráadásul immár elvárják t?le, dolgozzon munkaid?n túl is. A probléma
feloldhatatlan, jellemz?en a trükköst el?bb-utóbb kirúgják, hacsak nem alakított ki közben er?s
ismeretségi hálót a fels?vezetéssel, mely aztán sose engedi ?t lezuhanni.

A depressziós f? célja szintén a semmittevés, de ? ezt nem is titkolja. Nem akar másnak látszani.
F?nökként nagyszer? ember, mert kiválóan képes szolidáris lenne az alatta lev?kkel, akik szintén nem
akarnak dolgozni. Mivel a kötelez?t mindig elvégzi az utolsó pillanatban, ritkán rúgják ki. Módszere:
valahogy kitölteni az id?t, hogy végre mehessen haza.

A laza jellemz?en gonosz. ? maga laza, de lefelé eltapos mindenkit, aki szintén laza próbál lenni. ? az
ideális nyugati embertíous egyébként, ?t szeretik aztán egyre magasabb pozícióba emelni a legmagasabb
f?nökök.

A komoly humoros alak. ? az, aki komolyan elhiszi a cég szövegét, lelkesen hisz mindenben. A felette
állók hülyének nézik emiatt, s alkalmatlannak találják magasabb karrierre. Az alatta lev?k meg röhögnek
rajta. 
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? az, aki minden szabályt betart és betartat, teljesen függetlenül attól, a szabályok értelmesek-e. Továbbá
elolvas minden üzenetet, ami fentr?l jön, s még ténylegesen el is gondolkozik azok tartalmán.

Róla mindig Schultz parancsnok esete jut eszembe a Nagy Diktátor cím? filmb?l. Schultz parancsnok
kiadja az utasítást, ideiglenesen nem szabad bántani a zsidókat. Aztán Schultz parancsnokot leváltják.
Ezután két rohamosztagos a következ? beszélgetést folytatja le:

Dehát szigorú parancs van Schultz parancsnoktól, hogy ne bántsunk itt senkit!
Schultz parancsnokot leváltották. Kiderült, hogy áruló és a zsidók barátja.
Igen, de a parancsát még nem helyezték hatályon kívül.

Pedig Chaplin ezt nem a multivilágról találta ki.

Schultz parancsnok és Adenoid Hynkel 
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Multi szakszervezet

by maxval bircaman - szerda, október 05, 2022

https://bircahang.org/multi-szakszervezet/

A szakszervezetek szerepe az utóbbi 30 évben drasztikusan csökkent.

Ma Európában az átlagszám 25 %, azaz a dolgozók átlag 25 %-a szakszervezeti tag.

Egykor egyes nyugati országokban - els?sorban Franciaország és Olaszország - a dolgozók 90 %-a
szakszervezeti tag volt, ma ennek nyoma sincs. Ma egyedül Skandináviában szakszervezeti tag a
dolgozók több mint fele, mindenhol máshol a többség nem tag. A negatív rekorder ma Franciaország,
ahol 10 % alatti a szakszervezeti tagok aránya.

Kelet-Európában a kommunizmus alatt a szakszervezeti tagság persze 99 %-os volt, ez automatikusan
ment, hiszen a szakszervezet az állam része volt. Ahogy a diákból automatikusan úttör? lett, úgy a
dolgozóból meg szakszervezeti tag, abszolút formalitás volt mindez.

A kommunizmus bukásakor szinte mindenki ki is lépett, hiszen ezt addig csak kényszernek tekintették.
Ma Kelet-Euróában egyedül az ex-jugoszláv országokban magasabb a szakszervezeti tagság aránya, ott is
csak 35 %, máshol 10-20 % közti. Magyarországon az arány 12 %. Bulgáriában 15 %.

A kelet-európai helyzet nagy furcsasága: a legtöbb szakszervezeti tag állami cégeknél van, nem ott, ahol
kellene, azaz a t?kés cégeknél. Magyarországon is ez van: a leger?sebb szakszervezet olyan helyeken
van, mint MÁV és BKV.

Bulgáriában a helyzet szinte teljesen azonos. Vasút, tömegközlekedés, állami hivatalok, iskolák - ezek a
f? helyek, ahol van értékelhet? szakszervezeti tevékenység.
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Egy csomó multinál dolgoztam az utóbbi 15 év során, a közös vonás: szakszervezet nem létezett
egyikben sem.

Egy érdekes eset: 2008-ban az akkori multi munkahelyemen egy id?sebb kolléga, aki korábban sokat élt
Lengyelországban, elkezdett szakszervezetet szervezni. Én nem léptem be, nem hiszek az ilyesmiben. De
biztos voltam benne, az egész cs?dbe megy. Egyrészt, alig lépett be valaki, a nagy többség hülyeségnek
min?sítette az egész próbálkozást. Másrészt, a szervez?t hivatta a vezet?ség, s felajánlotta neki, közös
megegyezéssel távozzon a cégt?l azonnal, kompenzálásként kap plusz 2 havi munkabért. ? meg látva az
egyébként is gyér érdekl?dést simán belement. Így a szervez?d? szakszervezet meg is sz?nt.
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Multiszleng

by maxval bircaman - péntek, szeptember 30, 2022

https://bircahang.org/multiszleng/

A multicégek idióta bels? nyelvezetével 2007 óta ismerkedem, de még mindig képes vagyok röhögni
rajta. A "legjobb" egy korábbi munkahelyemen volt, ahol a falra is rá voltak írva egyes jelszavak.

Íme az utóbbi 15 év tapasztalata. A 12 legnagyobb marhaság:

1. Szinergia. Eredetileg azt jelenti: kölcsönös hatáson alapuló együttm?ködés. A multivilágban
azt jelenti: mndenki csinálja azt, amit a f?nökség mond, úgy, ahogy a f?nökség mondja, aminek a
neve azonban nem szinergia, hanem alárendeltség.

2. Lépj ki a komfortzónádból! Eredeti jelentése: próbálj meg szokatlan, szabályellenes
(unortodox) megoldásokat. Na most, ha ezt valaki tényleg megtenné, alapesetben azonnali
kjrúgásba részesülne. Valójában azt jelenti tehát: tedd azt, ami a te komfortodnak ellentmond, de a
cég komfortjának jó.

3. Nyitott ajtók politikája. Azaz minden f?nök nyitott, bármikor felkereshet?. Nehogy megtedd!
Megjegyeznek mint bajkever?t, s rossz véged lesz. A legritkább esetben beszélj f?nökkel, s ha
megteszed, mert másképp nem tehetsz, mindig csak a közvetlen f?nököddel beszélj. Ha egy
nagyobb f?nökhöz fordulsz, az a lehet? legnagyobb szabálysért? magatartás.

4. Használd a legjobb gyakorlatot (best practice). Eleve ez tökéletesen ellentmond a 2. pontnak.
Azt jelenti: ne okoskodj, ne eredetiskedj, hanem csináld ahogy le van írva, hiszen nálad okosabb
és tapasztaltabb emberek már rájöttek hogyan a legjobb csinálni. Magyarul ez kb. a "ne találd fel
a melegvízet" mondás.

5. Agilis. Tulajdonképpen: fürge, lelkes, gyors. A valóságban: aki gyorsan megtanulja a
folyamatosan és ok nélkül változó szabályokat, s azokat gondolkodás nélkül alkalmazza minden
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esetben.

6. Új szintre emelés. Magyarul: kicsit más lesz, lesz pár új szabály, mert a f?részvényesek
keveslik a profitot. Szinte biztosan része ennek a bérek nem emelése és egyesek kirúgása. A szó
kommunista verziója a "racionalizálás" volt.

7. Holisztikus szemlélet. Eredetileg: a részr?l csak az egész ismeretében szabad megszólalni,
dönteni. A valóságban: csak a profit számít, mindent az irányából kell nézni. Valós jelentése tehát:
profitközpontú szemlélet, ami persze nem baj - hiszen erre épül az egész polgári rend -, de minek
átkeresztelni?

8. Csapatmunka. A csapat minden tagja csinálja tök ugyanezt, úgy ahogy a f?nök mondta.

9. Az "a nap végén" mondás (at the end of the day). El?ször egy nem angol anyanyelv? f?nökt?l
hallottam. Azt hittem, nem elegend? angoltudása miatt ismételgeti ezt folyton. Aztán kiderült:
nem, az amerikaiak, kanadaiak, angolok, írek még többet használják ezt a kifejezést. Ez
tulajdonképpen egy mindent üt? aduász, azt jelenti: csak az fontos, amit most mondok, azaz
minden ellenérv felesleges.

10. Átszervezés, mert az ügyfelek vagy a piac ezt követeli meg. Jellemz?en senki se követel meg
semmit, meg se kérdezték az ügyfeleket vagy a piacot, csak akadt egy túlmozgásos vezet?, aki
éppen bizonyítani akarja, hogy szükség van teljesen felesleges munkájára. Legviccesebb formája:
az eddigi 12 csoportból 15 lesz, s aki eddig az irodaház bal szárnyán ült, az most a jobb szárnyán
fog. A "szakért?k" háttértanulmánya szerint ugyanis mindez növelni fogja másfél éven belül a
KPI-ket 6,5 %-kal.

11. KPI. Ez a kommunista tervgazdálkodási mutatók multiul. Jellemz?en valamilyen számok
összessége, kb. mint a Biblia protestáns értelmezésben, azaz melyb?l minden és annak ellenkez?je
is kiolvasható. Célja: a f?nök jelentést készít a f?nökének, az az ? f?nökének, aztán így tovább
olyan 10-12 lépcs?fok után megszületik az egyoldalas nagybet?s Jelentés a tulajdonosok számára,
amit aztán megnéznek évente egyszer, de akkor se értenek bel?le semmit. Ami nem csoda, hiszen
az egész eleve nem egy értelmes adathalmaz.
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12. Izgalom. Amikor valami különösen nagy marhaságot döntöttek el fent, azt mindig "izgatottan"
közlik. Jelenlegi munkahelyemen a legutóbbi "izgalom" akkor volt, amikor eldöntötték, vége a
távmunkának, be kell járni.

Több a multi jelszó és üres szólam, mint annak idején a kommunista.

_______________________________________________
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Munkaöröm

by maxval bircaman - vasárnap, november 27, 2022

https://bircahang.org/munkaorom/

Új munkahelyem sok örömöt okoz.

Mikor okoz egy munkahely sok örömöt? Ha a munka kevés.

A t?kés és a proletár közti ellentét ugyanis feloldhatatlan: a t?kés ingyenes kiváló munkát akar a nap 24
órájában, míg a proletár a t?kés teljes hasznát kéri munkavégzés nélkül. Mindig az adott ország politikai
viszonyai döntik el hol legyen a kompromisszum: ez a t?zszüneti vonal a két fél között. Aztán ezen belül
persze van egy sáv, s ha a helyzet szerencsés, akkor a bérmunkás képes a sáv fels? végéhez közelíteni,
míg persze ha a szerencse a t?ke oldalán áll, akkor a sáv alsó végéhez tart a bérszint.

Az ideális amikor a munka kevés, de mégse szüntethet? meg. Ilyenek pl. az ügyeleti típusú állások: az
ügyeletes akkor is kap pénzt, ha aznap semmit se csinál, hiszen az ügyeleti pozíció nem szüntethet? meg.

A kólcenteres állás akkor lehet jó, ha nem maga a cég csinálja, mert ha maga csinálja, akkor ki van
pontosan számítva hány ember kell. 

Az USA-ban egy kólcenteres havi átlagbére 2200 dollár bruttó - ez rossz fizetésnek számít, hiszen az
amerikai átlagbér 4500 dollár. Jellemz?en ott csak egyetemisták mennek el kólcenteresnek részállásba,
mert azért mégiscsak jobb ez, mint a McDonald`sban dolgozni. (Egy amerikai McDonald`s átlag 1500
dollár körül fizet.) Esetleg még friss bevándorlók, akiknek nincs piacképes képzettségük.

Mennyi az átlagbére egy kólcenteresnek a világ 3 legnagyobb kólcenter-"nagyhatalmában":

Indiában havi bruttó 200 dollár (150 dollár általános átlagfizetés mellett),
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a Fülöp-szigeteken havi bruttó 450 dollár (320 dollár általános átlagfizetés mellett),
Costa Ricában havi bruttó 1200 dollár (900 dollár általános átlagfizetés mellett).

Persze nyilván a fenti számokhoz hozzá kell számítani az élet valós költségeit is:

Indiában a 200 dollár fizetés annyi, mintha az USA-ban ez 500 lenne,
a Fülöp-szigeteken a 320 dollár fizetés annyi, mintha az USA-ban ez 900 lenne,.
Costa Ricában az 1200 dollár fizetés annyi, mint az USA-ban ez 2200 lenne..

Ezek után világos miért telepítik ki Észak-Amerikából és Nyugat-Európából az ilyen állásokat. Még a
drága Costa Rica is félár amerikai szempontból. S arról nem is beszélve, hogy jellemz?en szinte minden
más költség is kisebb, mint az USA-ban.

S az is világos, miért nincs tömeges kivándorlás Costa Ricából. Hiszen egy kicsit jobb munkahellyel
simán elérhet? az a szint, amit egy tipikus friss bevándorló el tud érni az USA-ban, azaz nincs miért
odamennie.

A legnagyobb cégek pedig nem is maguk telepítik ki az állásokat, hanem megveszik a szolgáltatást egy
kifejezetten kólcenteres cégt?l. 

Ez zsákbamacska munkás szemmel, mert lehet, hogy a kólcenteres cég egyrészt túlterhelt állást vállal
fel, másrészt túlvállalja magát. Egy volt munkahelyemen pontosan ez történt az egyik orosznyelv?
részleggel: a szerencsétlen alkalmazottak napi átlag 120 telefonhívást kaptak és még ugyannyi ímélt,
mindezt személyenként - ez már a kezelhetetlen mennyiség kategóriája, s azt jelenti, az embernek egy
szabad perce sincs munkaid? alatt.

Most egyel?re úgy néz ki, a szerencse rám mosolygott: itt nem szabad percek, hanem egyenesen szabad
órák vannak. Plusz nem kell sehová se menni, minden otthonról: még egyszer se jártam munkahelyem
irodájában, a szerz?dést is a neten írtam alá.
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Nyilván azonnal utánéztem a háttérnek: a megrendel? cég mögött álló 2 fizikai ember kicsoda, s láttam,
mindketten benne vannak a világ 100 leggazdagabb emberének a listáján. Úgy t?nik, nem gond számukra
nagyvonalú szolgáltatást megrendelni, ahol 50 emberre fizetnek havi átlag 5-6 ezer ügylet intézésére.

Joggal felmerülhet a kérdés: miért nem megy minden ilyen cég Indiába, ahol átlag 6-8 kólcenteres
alkalmazható 1 darab bulgáriai kólcenteres költségén? A válasz egyszer?: a nyelv. Elképzelem, hogy pl.
Karnataka államban szlovák, magyar, észt, stb. nyelv? alkalmazottat találnak: az esélye valószín?leg a
nullához közelít. Valószín?leg még a portugál vagy holland nyelv is gondot okozna, pedig azok jóval
honosabbak a régióban arrafelé. S ha mondjuk meg is lelnék pl. az egy darab észtül tudó karnatakait, az
valószín?leg az átlagbér 10-szeresét kérné.

saját munkahelyem otthon: az eszközök kb. 40 %-a céges 

S egy tipikus kólcenter Karnatakában:

azért er?ltetem ezt a Karnatakát, mert az indiai kólcenterek 90+ %-a két államban van: Karnatakában és
Telanganában 

_______________________________________________
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Muszlim a strandon

by maxval bircaman - vasárnap, augusztus 21, 2022

https://bircahang.org/muszlim-a-strandon/

Törökországi nyaralásom során a vallás szerepét is sikerült megfigyelnem.

Az iszlám rendkívül szigorú a n?k ruhaviseletét illet?en. Az alapszabály: a n?nek csak a keze, lábfeje,
arca lehet látható idegen feln?tt férfiak számára.

Természetesen vannak vallási és földrajzi eltérések is. A siíták jellemz?en kevésbé szigorúak, mint a
szunniták, s a szunni iszlámon belül vannak egészen radikális irányzatok is, ahol pl. az arcot is eltakarják.
Etnikailag pedig a kaukázusiak, pakisztániak, indonézek, törökök, négerek, perzsák, közép-ázsiaiak
kevésbé szigorúak, mint az arabok.

A törököknél a szunni iszlám hanafi irányzata a leger?sebb, az oszmán id?kben ez volt a szultánok által
is preferált verzió. Itt abszolút nem szokás az arctakarás.

Persze manapság vannak er?s?d? fundamentalista irányzatok is, egyesek egészen extrém dolgokat
hirdetnek. Pár éve találtam egy muszlim radikális honlapon cikket a cicanadrág és a feneket éppen csak
takaró tunika ellen, hogy ezek formailag megfelelnek ugyan a Koránnak, de tartalmilag nem, hiszen bár a
teljes testet takarják, túlságosan tapadnak, azaz mégis kiemelik a testet, szóval "igaz muszlima"
cicanadrág helyett széles nadrágot visel, s tunikája meg leér majdnem a térdéig. A vallási oktató bölcsen
meg is jegyzi "vajon hordott volna Amina, a Próféta édesanyja, vagy a lánya Fatima cicanadrágot?".

nem-igaz muszlima 

Ügyelve, hogy csak törökül beszél?k alapján ítéljek, kb. ez a tapasztalatom:
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40 % - nyugati fürd?ruha, normál bikini,
30 % - burkini,
30 % - átmeneti csoport: egyrészes fürd?ruha, selyemkend?vel a fejen.

A legérdekesebb tapasztalat: a vegyes lánycsoportok. Élmény: 4 barátn? strandol együtt, egy bikinis,
kett? burkinás, egy "átmeneti". Láthatóan semmi bajuk nem volt egymással. Nagy a tolerancia.

iszlám tudós magyarázat képben (awrah = intim testrész) 

_______________________________________________
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MZP a hibás!

by maxval bircaman - kedd, április 12, 2022

https://bircahang.org/mzp-a-hibas/

Az új ballib szöveg: MZP a hibás.

Pedig ? csupán ?szinte volt. Nem profi politikus, nem képes jól terelni. Hanem akkor is kiszalad szájából
az igazság, ha ez éppen hiba.

A csúcskérdés itt mindig Ukrajna. Hogy a csúnya Gulyás Marci cs?be húzta MZP-t neves interjújában, ?
meg beleesett a hatalmas csapdába.

Pedig hát nem MZP találta ki a ballib kampányt, mely évekkel ezel?tt 3 téma körül összpontosul:

korrupció, lopás - a téma senkit se érdekel pár budapesti ballib értelmiségit leszámítva,
jogállamiság - ez még az el?z? témánál is kevesebbeket érdekel,
nyugat és kelet, lásd Zorbán ki akar lépni az EU-ból, stb. - tulajdonképpen ez az egyetlen, mely
kelt valamilyen érdekl?dést, hiszen mindenki azonnal arra gondol: ezentúl majd vízum fog kelleni
nyugatra (ami egyébként marhaság, a moldovai útlevél is vízummentes az EU-ban).

MZP természetesen az utóbbira koncentrált. S hát az ukrajnai háború kiváló alkalom, hiszen adott a
liberális narratíva: a csúnya keleti Oroszország gyilkolja a nyugatra törekv? h?sies ukrán népet. Mi más
lehetne a nyugatpárti válasz mint az ukránok támogatása?

Képzeljük csak el mi lett volna, ha MZP óvatosan válaszol, azaz nem áll ki határozottan az ukrán fél
mellett, nem támogatja a fegyveres segítséget? A mértékadó ballib megmondóemberek napokig szidták
volna mint Zorbán emberét és kriptoputyinistát!

                         1.001 / 1.347



BircaHang - 01-01-2023
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

MZP egyszer?en megtanulta akkorra, nem lehet a ballib táborban a megmondóemberek, az agytröszt
ellenében politizálni, ott a legkisebb eltérés a pártvonaltól is árulásnak min?sül. 

Tulajdonképpen ez mindannyiunk, akik nem akarunk ballib kormányzást, a legnagyobb szerencsénk: a
ballib tábor mindig a valóságot akarja hozzzáigazítani saját dogmáikhoz, s sose a dogmákon változtatni a
valóság alapján. 

MZP utólag próbál kompenzálni: a sajátjai is kiröhögik immár 

_______________________________________________
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MZP-féle kereszténység

by maxval bircaman - szombat, február 12, 2022

https://bircahang.org/mzp-fele-keresztenyseg/

MZP katolikusként ellenzi az egynem?ek házasságát, de politikusként támogatja.

Óvodás szint. A mondat azt feltételezi, hogy van a vallás mint magánügy, s vannak a közügyek, melyek
semlegesek. 

Ami a vallást mint magánügyet illeti, ez egy liberális, cseppet sem objektív vélemény. De most ezt
hagyjuk. Lássuk a másodikat!

Van-e a közügyek semleges intézése, van-e valamiféle általános, tudományos kormányzástan, van-e
értéksemleges politika? Természetesen nincs, hiszen ha lenne, létezne kormányzástan mint tudomány:
mely meg tudná megmondani, ez és ez a politika téves, az és az meg helyes, ahogy a matematika is meg
tudja mondani, hogy a 2+2=5 az téves állítás, míg a 2+2=4 az helyes állítás.

Minden politika értékválasztáson alapszik. Olyan, hogy semleges érték nem létezik. A kérdés egyedül
az: az adott politika milyen értékek mentén áll.

A következtetés: lehet, hogy magánemberként MZP keresztény, de közéleti személyként ateista. S mint
ilyen, ateista ideológiájú államrendet tart megfelel?nek. Azaz sajátos keresztény hite teljesen irreleváns.

_______________________________________________
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Már megint nem lesz összeomlás???

by maxval bircaman - szerda, szeptember 14, 2022

https://bircahang.org/mar-megint-nem-lesz-osszeomlas/

A magyar ballibbant ellenzéki sereglet egyik f? jellemz?je a magyarellenesség, a másik a gy?lölködés, a
harrmadik a katasztrófáért imádkozás.

A legkedvesebb: amikor a megmondóemberek meghívnak hozzájuk közeli, de mégis szakember
megszólalókat, akik aztán ellentmondanak a ballib prekoncepcióknak.

Minapi nem túl vidám éjszakai m?szakom alatt egész jó lett a kedvem az ilyen esetek miatt. El?ször
meghallgattam Gulyásék Zsiday-interjúját. Persze a Gulyás Marci ma már eléggé profi, igyekezett
visszafogni magát, rejteni érzelmeit. De még így is tapintható volt a leveg?ben Gulyás csalódása, hogy
Zorbán nem fog bukni, mert lám a szakember is csak nehézségeket jósol, nem apokalipszist. A légkör
csak akkor fagyott meg, amikor Zsiday képes volt a forintban megtakarítást javasolni az
euróban/dollárban való megtakarításhoz képest. Mikor minden valamire való ballib törzskommentel? már
régesrég megszakértette, hogy 1946-os hiperinfláció lesz, s egy kiló kenyér egy kilónyi húszezres
bankjegybe fog kerülni a "forró ?sz" végén. Erre meg ez a Zsiday miket beszél? De hagyjuk, biztosan
megvette ?t a Zorbán kilóra!

De aztán jött a desszert, a másik Gulyás képében: Gulyás Balázs Holoda Attilával beszélget. A
valószín?leg Kálmán Olgától interjúkészítést tanult Gulyás sok vidám pillanatot szerzett nekem. Pont
mint az Olga, felenged és enyhén mosolyog, ha rossz hírt hall Zorbánra vonatkozóan, majd amikor már
éppen belelovalja magát, jön a hidegzuhany: a hír mégse annyira rossz, Zorbán nem fog ebbe se
belebukni - ilyenkor Olga durcis tinilánnyá változott, na ezt utánozza a mi Gulyásunk is. Itt csak hang
van, kép nincs, de így is tökéletes az alakítás.

https://www.youtube.com/watch?v=T3QVeEE8Oks 

Holoda szinte szadista módon kínozza meg Gulyást: sorban cáfolja a ballib marhaságokat. 
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Aztán meg extra desszertként jöhetnek még "független" diákaktivisták, akik nagy nehezen el?adják a
tükör el?tt betanultakat: ez az el?z? Gulyás m?sora, valami senki által nem ismert, tegnap este elakult
Kamudiákok Sorosért Mozgalom van a terítéken. Az adás közepére az ember megsajnálja a "diákokat",
hogy ilyen hálátlan szerepre kényszerültek.

Bevallom, ilyen anyagokkal nem is olyan nehéz az éjszakai m?szak.

Soros gazda m?helyében rádöbbentek: Magyarországon a férfiimitátor leszbi figura nem nyer?, így
inkább a szexis könyvtároslány alakítással próbálkoznak. 

_______________________________________________
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Mátrix

by maxval bircaman - vasárnap, július 03, 2022

https://bircahang.org/matrix/

A Mátrix film kulcsjelenete, amikor Neo képes meglátni az igazi valóságot: a virtuális világ számokká
omlik szét el?tte, így hatástalan lesz immár felette. 

Pontosan ezért marhaság az összes Mátrix-folytatás, mert nincs mit folytatni. 

Keresztény szemszögb?l ez azt jelenti, valaki elért az istenesedés szintjére. Err?l kés?bb külön, mert nagy
téma.

Viszont kivel kellene harcolni? A film alkotói nyilván nem keresztények. A film világa valamiféle furcsa
többistenhit, egymás ellen harcoló istenekkel. Ami inkoherenciát okoz, hiszen ezek szerint az igazi világ
materialista, nem teremtett. Azaz a mi világunk nem teremtett, hanem csinált, nem teljesérték? a
világunk, hanem egy fura társasjáték.

A film tehát alkalmas az érdekl?dés felkeltésére, de aki nem hagyja el a film értelmezési kereteit, az
tévútra jut.

_______________________________________________
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Még egy liberó ikon led?lése

by maxval bircaman - csütörtök, július 21, 2022

https://bircahang.org/meg-egy-libero-ikon-ledolese/

A liberális színdarabok egyik jellemz? vonala: 

jön valami hülyeség, ami a szimpla józan ész alapján is nyilvánvalóan marhaság,
lelkendeznek a liberálisok,
mindenki más kijelenti, hogy ez marhaság,
a liberálisok kijelentik, hogy az ellenz?k mucsai barmok,
eltelik pár év,
a liberálisok rájönnek, tényleg marhaság!

Az Uber iskolapélda. A lényege: ügyes üzletemberek létrehoznak egy taxiscéget, olyan formában, hogy
ne vonatkozzon rá semmilyen szabály és adózás se legyen. Gyorsan kiderül mir?l van szó, s mindenhol
fellépnek a trükk ellen. Téma lezárva.

Amikor 7 éve elkezd?dött az Uber szabályozása Magyarországon is, még ballib tüntetés is volt mellette!
Kb. az volt a felállás, a liberális narratíva, hogy egyrészt van a progresszív "közösségi közlekedés",
szivárványos jóemberekkel, másrészt meg ott vannak Zorbán fasiszta taxishiénái, s minden igaz
demokrata köteles kiállni a "diktatúra" ellen. Már-már majdnem az Uber lett a ballibek közös
listavezet?je.

S az Uber-hív?k nem fogadtak el semmilyen észérvet. A legf?bbet se, hogy abszurd, ha egy
magyarországi taxisút a Kajmán-szigeteken adózik.

Az Uber gyorsan bedobta a törölköz?t. Egyszer?en a magyar piac túl kicsi ahhoz, hogy megállpodjanak.
Így inkább önként elmentek.

Személyes elem: 2015-ban majdnem elmentem dolgozni az Uberhez, nem taxisnak, hanem a központba
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(a kelet-európai központ Szófiában volt). Végül nem mentem, bár jó lett volna lehúzni ott 1 évet, sok új
tapasztalatot adott volna.

_______________________________________________
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Még Lengyel

by maxval bircaman - vasárnap, szeptember 04, 2022

https://bircahang.org/meg-lengyel/

Tegnap írtam Lengyel cikkér?l. De van még egy fontos rész benne. Lengyel elvtárs ugyanis azt is írja:
"Az elmúlt évtized arról szólt, hogyan bújj ki minden felel?sség alól, mondj le a közszabadságokról saját
házi szabadságodért, próbálj egyenl?bb lenni az egyenl?knél és ne légy szolidáris senkivel."

Nos, ez éppenhogy a liberalizmus, a liberális átmenet alapgondolata. Mely átmenetnek egyébként maga
Lengyel elvtárs is egy nagy nyertese. 

Akkor volt az, hogy a "gazdátlan" állami tulajdonnak gyorsan igazi tulajdonost kell keresni, mindegy
milyen módon, mert az állam rossz gazda, az ex-kommunista nomenklaturista viszont kiváló szakember.
Aki meg olyan helyzetben van, hogy mindehhez nem fér hozzá, azaz az ország 99 %-a? Hát, ?k így
jártak, meg hát úgyis olyan paradicsom lesz fenti szakembereknek hála, hogy ?k is csak nyernek az
egészen.

Az az egészben a röhej, hogy ez az a típusú cikk Lengyelt?l, amit aztán a ballib törzsközönség hetekig
egymásnak küldözget a Facebook-on, lelkendezve valamiféle fels? kinyilatkoztatásnak tartva - "de jól
megmondta Zorbánnak!". Pedig csak torz elemzés egy hazug és romlott szemüvegen keresztül, melyen a
személyes düh is átérz?dik, hogy 2010 óta nem jönnek a kormányzati megrendelések.

A valóságban éppen az Orbánék titka, hogy szakítottak az ilyen Lengyel és társai féle
szakemberkedéssel, s a kisemberek felé fordultak. Az meg, hogy közben óbégatnak a "szakemberek",
hogy ezt így nem lehet, csak segíti az Orbán-kormányzat m?ködését.
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M?mártírok

by maxval bircaman - csütörtök, július 07, 2022

https://bircahang.org/mumartirok/

A ballibek szerint diktatúra van. Ennek f? bizonyítéka: nem ?k vannak hatalmon.

A ballib megmondóemberek folyamatosan igyekszenek magukat elnyomottaknak beállítani.

Lám, most is mi történt Perinta macskabaszóista-ferencista aktivistával! Zorbán nagyon megijedhetett
t?le, ezért üldözik ?t! 

De mi is történt pontosan? Nem lehet kiadni a könyvét? A nyomda nem nyomtat? A bolt nem árusít? Per
indult ellene? Nem, egyik se. Ennél sokkal szörny?bb dolog zajlott: egy könyvesboltban az egyik polcról
áttették a könyvét a másik polcra! 

Na ugye milyen terrorállam ez a Zorbán-diktatúra!

Szerintem ilyenkor minden ballib szent kötelessége aláírásgy?jtést indítani Perintáért és
keresztényellenes hecckönyvéért!

_______________________________________________
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M?szakok

by maxval bircaman - péntek, szeptember 30, 2022

https://bircahang.org/muszakok/

A cégnél 5 m?szak van.

Egyik rosszabb a másiknál.

A reggeli 7-t?l 16-ig van. 5-kör fel kell hozzá kelni, ami nem jó. Aztán napi kétszer felesleges utazás oda
és haza. Egyetlen el?nye: szabad az este.

Van a délutáni m?szak. 15-t?l 24-ig. Még rosszabb. Éjfélkor nem jön id?ben a taxi (a cég fizeti), egyszer
fél 2-re értem csak haza, a kedvenc kutyám még fel is sírt, miért ilyenkor jövök.

A csúcsrossz persze az éjszakai m?szak: 23:30-tól 7:30-ig. Még otthoni munkával is szar volt, de még
rosszabb irodában töltve. Plusz ilyenkor nem jár taxi.

Egyetlen el?nye: a munkaid? 1 órával rövidebb. Jár étkezési hozzájárulás is, éjszakánként 12 leva (kb.
2400 Ft), de nincs hol elkölteni, mert a közeli benzinkúton nincs semmi normális étel. Szóval el?re kell
készülni, vagy a neten rendelni, de ki akar hajnalban ebédelni? Senki, szóval az éjszakai "ebédszünetben"
szinte senki se eszik.

Van viszont a cégnél játékterem, billiárddal, pingponggal, hasonlókkal. ahol van egy rakás divány is,
szóval le lehet feküdni. Meg van el?tér is nagy és széles b?torokkal.

Az éjszakai m?szak olyan, hogy több nap után összeomlik az ember, még a huszonévesek is
panaszkodnak.
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Minden dolgozó be van osztva havonta 4 vagy 5 éjszakai m?szakra. S mindig egymás utáni napokon.

S van két féléjszakai m?szak: 17-t?l 2-ig, s 19-t?l 4-ig, az el?bbi nem olyan rossz, kb. a kés?i lefekvés
esete, az utóbbi nagyon rossz.

A éjszakai órák alatti munka el?nye az, hogy ilyenkorra nem szerveznek semmilyen közösségi eseményt,
megbeszélést, oktatást, egyéb marhaságot.

Bár az olyan megbeszélésekkel nincs bajom, ahol nem kell megszólalni. A gond: ilyenkor is oda kell
figyelni félfüllel, mert esetleg név szerint kérdeznek valamit t?lem. Sokszor nem figyeltem oda félfüllel
se, de mindig mázlim volt, sose buktam még le.

Alapvet?en mindig mázlista voltam, egész életemben, a Sors mindig megsegített problémás
helyzetekben. Egyszer megesett, hogy a másfél órás "fontos" megbeszélés alatt elmentem szakállat
igazítani és zuhanyozni, jó 25 percre, s éppen visszaértem, felvettem a fejhallgatót, majd 30 másodperccel
kés?bb meg lettem szólítva - na, ez az igazi mázli!

De spagettif?zést is csináltam már ilyen pillanatokban. Egy kollégám bevallotta, ? meg kutyát sétáltat a
tréningek alatt.

De ez a múlt, ilyen dolgokat csak az otthoni távmunkánál lehetett csinálni. Az irodában csak a neten
olvasni lehet ilyenkor, meg hallgatni valamit, de az utóbbi rizikós.

A cégnél a bérezés magas, persze nem a nyugati szinthez képest, de kelet-európai szemmel igenis
magas, így szinte nincs kolléga drága telefon és más hasonló eszköz nélkül, szóval mindenki tud netezni
munka közben a saját eszközén. s nincs rászorulva a céges, lekorlátozott gépekre.

Ha csak a fejhallgatókat nézem, a kollégák negyede fels?kategóriás fejhallgatót használ, mint amit én is.
Még olyan is láttam, aki velem azonosat használ, pedig én tényleg az amat?r kategória legfels?
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szegmensében mozgok. Néha el is szégyellem magamat, hogy a fejhallgatóm ára több, mint egy átlag
bolgár nyugdíjas házaspár havi össznyugdíja.

Egyébként az egész szféra olyan valóságonkívüli élményt ad. Az ilyen nemzetközi kólcenterek és ssc-k
f? jellegzetessége, hogy mintha egy idegen állam követsége lennének. A helyi viszonyok alig hatnak, még
az ünnepnapok se számítanak. Ahogy a nyelv se számít, minden angolul van, az ország hivatalos nyelve
nincs használatban. Egyenesen vannak kollégák, akik egy szót se tudnak bolgárul. Az embernek olyan
érzése van, mintha egy repül?tér tranzit termében dolgozna, valami VIP-várószobában.

Mi vagyunk a nemzetközi nagyt?ke segédmunkásai. S még mázlink is van, Bangalorében az ilyen
segédmunkások havi 150-200 dollárt kapnak, s így is örülnek, mint majom a farkának, mert az átlagbér
ott nettó 70 dollár körüli egy normál - azaz nem nemzetközi - indiai cégnél. Itt meg, a félperiférián, a
legrosszabb helyeken is 4-szer több a bér, mármint a 150-200-hez képest.

Szoktak megkeresni engem állásajánlatokkal. Az eddigi legrosszabb ajánlat az idei év során 2200 leva
bruttó volt, ez nagyjából 880 dollár nettó. Persze azonnal nemet mondtam, szóba se jöhet nálam 1000
dollár nettó alatti bér. Azt mondtam az ajánlattev?nek, alapvet?en 1500 dollárt akarok, s esetleg le tudok
menni 1200-ra, ha egyébként jók a körülmények, azaz otthon lehet maradni és nincs éjszakai m?szak. A
normális hr-esek szeretik az ?szinte beszédet, a csaj megmondta ?szintén "nincs rá keret", majd azért
hozzátette "de felírtalak, s ha lesz egy drágább új projekt, szólunk".

Így megy ez a világ.

_______________________________________________
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M?veltségi teszt

by maxval bircaman - hétf?, március 21, 2022

https://bircahang.org/muveltsegi-teszt/

A m?vetségi vetélked?kben az igazi m?veltségi teszt akkor van, amikor a játékos nem tudja a választ, de
mégis képes helyes választ adni: egyszer?en m?veltsége révén képes kizárni a helytelen válaszokat, s
marad a helyes.

A LÖIM-ben ez megesik, míg pl. az ATV Géniusz vetélked?je alkalmatlan erre, ott csak a jó
emlékez?tehetség számít.

Én Kubában találtam ki egy m?veltségi tesztet. Amikor valakivel a havannai kiköt? környékén jártunk,
rámutattam valamilyen romos épületre, majd megjegyeztem "római kori romok". Sokan elbukták a
tesztet, elfogadták abszurd állításomat. Kevesek persze kapcsoltak, s olyan is volt, aki értelmet keresett
állításom mögött, lásd "az indiánok építkeztek kétezer éve?".

_______________________________________________
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M?vészi szabadság

by maxval bircaman - szerda, augusztus 24, 2022

https://bircahang.org/muveszi-szabadsag/

Röviden: Puzsér cikke marhaság.

A modern liberális meghatározása a m?vészeti szabadságnak: mindent szabad, ami tetszik a
liberálisoknak, s persze semmit se szabad, ami nem tetszik nekik, mert ez viszont visszaélés a
szabadsággal.

Salman Rushdie természetesen nem a m?vészi szabadság üldöztetésének áldozata, hanem egy ostoba
gyalázkodó provokátor, akinek annyira merész volt, hogy mert a hatalomnak tetsz? módon gyalázkodni,
mely aztán évekig test?röket rendelt védelmére. 

Az igazi merészség nem ez, hanem az, ha az ember kockáztat is valamit.

Rushdie ott hibázott, hogy azt hitte, 35 év múltán elfelejtették neki amit csinált. Tévedett. Ennyi az
egész. 

Arra azért kiváncsi lennék, mi lenne, ha egy iráni vagy libanoni antiszemita karikaturista nyugaton a
m?vészi szabadságra hivatkozna. Persze ez nem történhetne meg, eleve a m?vészi szabadság nyugaton
nem létezik, hiszen a hatalommal való egyetértés joga nem szabadság.

Nem vagyok az iszlám híve semmilyen tiszten - tulajdonképpek csak az ateizmussal összehasonlítva látok
pozitívumot az iszlámban -, azonban a modern liberális iszlamofóbiát szimplán gusztustalannak tartom,
különösen ha az direkt sért?en gyalákodó.

Maga Rushdie meg lényegtelen alak. Másodrend? író, akit évtizedek óta érdemtelenül sztárol a liberális
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elit. Értéke nulla. 

Rushdie német verzióját, Julius Streichert Nürnbergben 1946-ban felakasztották. Nem azt mondom,
hogy ezt érdemelné Rushdie, inkább azt, hogy Streicher se érdemelte ez, pedig ? is pont olyan
gusztustalan alak volt, mint Rushdie.

_______________________________________________
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Nagel kutyája

by maxval bircaman - szombat, április 02, 2022

https://bircahang.org/nagel-kutyaja/

Thomas Nagel amerikai filozófus 1974-es, Milyen denevérnek lenni? cím? esszéje óta tudjuk: sose
tudható meg egy másik el?lény öntudata kívülr?l. Valójában lehetne Milyen szomszédnak lenni? is, mert
egy másik emberi lény öntudata is zárt terület.

Csak szikrák, hirtelen meglátások, megérzések lehetnek. Vannak ilyen pillanatok, amikor szinte tudjuk a
másik mit miért tesz, de még ekkor se jutunk el valós tudatáig, azt nem tudjuk átérezni hogyan érzi magát
magának.

Saját magunkkal viszont mindez gyerekjáték, ha odafigyelve élünk. Kisgyerek korom óta 
megjegyzek egyes pillanatokat, s kés?bb képes vagyok visszaemlékezni akkori önérzésemre. Különösen
kiskorú emlékek esetében könny? ez, mert minél gyerekebb az ember, annál egyszer?bbek érzései, bár
ezek se adhatók át másoknak. 

Nagy segítség a leírás, a lerajzolás, vagy bármilyen más m?vészet. 16 évesen leírtam, hogy "Fénysugaras
délután, fehér szék remeg? körvonala a teraszon / Magányos légkondicionáló készülék áll ellen az
elemeknek a szomszéd ház falán / Kis szél, szell?cske, szélecske rázza a kerítésbokrot, / Fekete falak,
hideg van, / Talpammal dörzsölöm térdem", s annyira tudom, hogy ez mikor és hogyan volt, hogy félek
visszaemlékezni teljesen, nehogy visszakerüljek ugyanabba a pillanatba.

Rájöttem: az átérzés a legkönnyebb a háziállattal, mert egyrészt primitív agy, másrészt emberközeli társ.
Sok kutyám volt eddig, a mostani egyik kutyámmal ez nagyon sikeresen m?ködik. 

Sikerült majdnem megérteni milyen kutyának lenni. Persze csak nagy vonalakban, de azt hiszem, ez is
komoly áttörés.

Ami furcsa: korábban lenéztem a kisméret? kutyafajtákat, most pedig kiderült: éppen egy kis fajtájúval
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sikerült szellemileg közelebb kerülni.

_______________________________________________
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Nagy és kis pénz

by maxval bircaman - hétf?, június 20, 2022

https://bircahang.org/nagy-es-kis-penz/

Annak idején egyik els? heves vitám jövend? múzsámmal arról volt, hogy szerinte vannak nagy és kis
pénzek. Lásd a kubai peso és az USA-dollár "nagy", míg a spanyol peseta és magyar forint "kicsi".

Én ezen nagyot röhögtem, csíp?b?l tagadva az egész naív elméletet.

Aztán gyorsan rádöbbentem, a megfogalmazás talán naív, mégis igaz a mögöttes tartalom.

S tanulmányozni kezdtem a kérdést. Akkoriban numizmata is voltam, így volt elég ismeretem. Ráadásul
megvolt a szabványos numizmata katalógus (a Pick-féle, nincs köze a szegedi szalámihoz).

S tényleg: kiderült van valami rejtélyes nemzetkaraktreológia! Minden nép "nagy" egységekkel kezd,
azaz nemzeti valutájából 1 egység már jelent?s érték, s van váltópénz is, melyet az emberek
megbecsülnek. A legnagyobb címlet pedig jellemz?en alig 50-100. Aztán az inflációval a népek 2
csoportra oszlanak:

akiket nem zavar az egységek értékének csökkenése, elfogadják, hogy pénzük "kicsi" lett,
s akiket nagyon zavar pénzük kicsisége, így nullákat vágnak le a pénznemükb?l, hogy az ismét
"nagy" legyen.

A bolgár leva tipikusan a nullavágós pénznemek egyike. A bolgár ember nem szereti a sok nullát.
1881-ben lett bevezetve, s azóta 3-szor lettek nullák levágva: 1952-ban 2 nulla, 1962-ben 1 nulla, s végül
1999-ben 3 nulla. 1 mai leva = 1 millió legrégebbi leva. Most 1 leva = 200 Forint, de ha nem lett volna a
folyamatos nullalevágás, akkor 1 Ft = 5000 leva lenne az árfolyam. Persze teljesen mindegy: az érték
ugyanaz lenne, csak a számok különböznek.
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A magyar ember viszont szereti a nullákat. A nullák csakis pénznemcserekor vágódnak le. 1927-t?l jött a
peng?, 1 peng? = 12500 korona, a korona legnagyobb címlete el?tte az 1 milliós volt. Aztán a peng?
tartott 1946-ig, a világ legnagyobb inflációját produkálva a végén (pár éve a zimbabwei dollár majdnem
legy?zte a peng? inflációját, de végül csak a második helyet érte el). A legnagyobb forgalomba is kiadott
peng? bankjegy a 1020 peng?s volt, melyet az egyszer?ség kedvéért 100 millió billpeng?nek neveztek
(egyébként 100 trilliónak kellett volna mondani, ami nehézkes).

a legnagyobb zimbabwei bankjegy: a szöveg megtéveszt?, a "trillió" angolul billiót jelent, azaz ez "csak"
100 billió, azaz jóval elmarad a magyar rekordtól 

Aztán 1 forint a bevezetésekor 400 ezer kvintillió pezsg?t ért, ez volt a hivatalos átváltási árfolyam, bár a
gyakorlatban nem volt átváltás. Ugyanis ez a legnagyobb bankjegyb?l 4 millárd darabnak felelt meg, így
senki se váltott át semmit, mert nem volt mit, senkinek se volt ennyi pénze (eleve ennek a súlya 3-4 ezer
tonna lett volna). Az én nagyszüleim pl. a padláson tartották "pénzüket", s évekig használták
t?zgyújtáshoz, meg a gyerekek játszottak velük.

Azóta növekednek a nullák forintban, s ez senkit se zavar különösebben.

_______________________________________________
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Napi világosság

by maxval bircaman - vasárnap, december 18, 2022

https://bircahang.org/napi-vilagossag/

Az életstílusbeli eltérés egyik oka természeti.

Kubában élve ezt nagyon is tapasztaltam. Havanna a 23 északi szélességi fokon van, míg Budapest a
47.-en. Budapest az északi mérsékelt övezetben van, mivel az Északi sarkkör és a Ráktérít? között
fekszik, míg Havanna a tróousi övezetben, mert a Ráktérít? és a Baktérít? közti övezetben van.

Egyébként Havanna éppen hogy bent van a trópusi övezetben, a Ráktérít? Havanna északi határától 30
km-re északra fekszik.

A f? következmény nem is a h?mérsékleti, ez ugyanis sok egyébt?l is függ, hanem a nappal-éjszaka
hosszában tapasztalt.

Budapesten a tél kezdetekor a Nap fél 8 körül kel és 16 el?tt nyugszik, a nappal alig 8 és fél óra. Míg a
nyár kezdetekor 5 el?tt van napkelte, napnyugta meg 21 el?tt, azaz a nappal 16 órás.

Havannában is van kilengés - hiszen majdnem a Ráktérít?n van -, de mértéke sokkal kisebb. A
legrövidebb nappalok napjain a napkelte kb. ugyanaz, mint Budapesten, valamivel 7 után van, de
napnyugta ilyenkor is kicsivel 18 el?tt történik, azz a nappal hossza kb. 10 és fél óra. S a leghosszabb
nappalok se olyan hosszúak, mint Magyarországon: ilyenkor a napkelte kicsivel 7 el?tt van, a napnyugta
meg 20 után nem sokkal, azaz a nappal maximum 13 és fél óra.

Reggeli felkeléskor a Nap állásból mindig meg lehet mondani kb. hány óra van, kicsi az eltérés.
Ismeretlen az a magyar jelenség, hogy ugyanabban az id?pontban lehet teljesen világos és tök sötét is. 
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Este már nagyobb az eltérés, de a magyarhoz képes nem jelent?s. Normál munkaid? esetében az
átlagember hazaér munkából tél elején is még nappal. 

Az esti program pedig mindenképpen sötétben van, annyira, hogy a normál kezdés az 21 óra, s?t 22 óra is
akár. Bulit szervezni 19 óra kezdéssel rendkívül furcsa dolog, ilyet csak egy ott él? külföldi képes tenni. 

Az európai ember hajlamos azt hinni, hogy minél délebbre, annál hosszabb a nappal, pedig ez csakis az
északi mérsékelt övezeten belül igaz. A trópuson, s leginkább annak közepén, az Egyenlít?nél ez abszolút
nincs így. A majdnem az Egyenlít?n fekv? Szingapúrban vagy Quitóban az egész évben a nappal 12 óra
és az éjszaka is annyi, a napkelte 6-kor van (Quitóban, Szingapúrban 7-kor), a napnyugta meg 18-kor
(Quiitóban, míg Szingapúrban meg 19-kor). (Az 1 órás eltérés oka a használt id?zóna miatt van,
Ecuadorban a helyi id?höz közeli zónaid?t használják, míg Szingapúrban a használt idózóna jóval
keletibb az ország fekvéséhez képest.)

Persze az évközbeli változásnak is van el?nye: az ember megszokja a sokszín?séget, kénytelen
alkalmazkodni. A kevés változás viszont nagyobb nyugalmat ad.

Kubában az öngyilkosság fele olyan gyakori, mint Magyarországon, pedig hát a körülmények sokkal
rosszabbak. A depresszió ritka betegség. S az állandó panaszkodás szokása ismeretlen.

Mindez teljesen független a politikától. A kommunista Kuba jellemz?i semmiben sem mások, mint a
szomszédos karibi, nem-kommunista országoké.
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Naplopás

by maxval bircaman - vasárnap, december 04, 2022

https://bircahang.org/naplopas/

Panaszkodik a bolgár kisemberek közélet iránt érdekl?d? része, hogy lám a bolgár parlamenti képvisel?k
a havi átlagbér 5-szöröséért lopják a napot. Jellemz?en nem csinálnak semmit, ha meg mégis összeülnek,
akkor pl. 5 órán keresztül egy törvényjavaslat nevér?l vitáznak (tényleges eset, a múlt héten zajlott).

Én meg mondom: addig örüljenek, míg ez van, mert az alternatíva a nyugati parlamenti minta, ahol a
képvisel?k éjt nappallá téves azon ügyködnek, hogyan tegyék tönkre saját országukat. Azaz nem
marháskodnak, hanem ténylegesen kárt okoznak.

Mostanában zajlik az új spanyol családvédelmi törvény vitája. 

A f? spanyol kormánypárt, a szocik - kb. a magyar ballibekhez hasonló irányvonallal, bár t?lük azért
kissé balrább gazdaságilag - úgy képesek kormányon maradni, hogy a kormányba bevették a széls?balt,
ez els?sorban az eredetileg újbalos, de ma már inkább progresszívista Podemos. Pedro Sánchez
szocialista kormányf? úgy kormányoz, hogy magának tartotta meg az igazán fontos területeket, viszont a
mellékes, de woke szemszögb?l jelképes tárcákat meg átadta a Podemosnak. Így van pl.
fogyasztóvédelmi miniszter, szociális jogok minisztere, s - nem vicc - egyenl?ségügyi miniszter is. Ez
utóbbi egyenesen a Podemos egyik f?embere, a Podemost megalapító Pablo Iglesias de-facto
felesége (évek óta együtt vannak, van három közös gyerekük, de annyira progresszív emberek, hogy nem
írják alá a "papírt").

Az egyenl?ségügyi miniszterérium f? feladata, hogy hülyeségeket talál ki, majd ezeket elfogadtatja. A
legújabb: a családvédelmi törvény. Persze a lényeg a család definíciója olyan módon, hogy rombolja a
normális, valódi családokat. A szociálisjogi és az egyenl?ségügyi minisztériumok szakért?i ki is találtak
eddig 16 (tizenhat) darab családmodellt. Nem vicc. Néhány családmodell neve ellentmond a spamyol
nyelv szabályainak is, de ez nem izgatja a progresszív gondolatok lelkes híveit.

A kedvencem a "matriomonio monomarental". Sajnos nehéz ezt magyarra átadni. Viszont kiváló jelz?
arra, hogy a spanyol progresszívok nem értik saját nyelvüket. Igyekszem elmagyarázni. Spanyolul az
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"apa" szó: "padre", ez a latin "pater" szóból jön (a spanyol szavakban talán még az olasznál is több a latin
szó!), az "anya" szó meg "madre" (latin "mater"). A "szül?" szó pedig "pariente" (latin "parens", a "paro"
- azaz "szül" igéb?l). 

Na most a spanyol progresszív, aki nem ismeri rendesen saját anyanyelvét, döbbenten észleli a
hasonlóságot a "padre" és a "pariente" között, ráadásul ezek mellékneves alakja "paternal" és "parental", s
azonnal "szexizmusra" gyanakszik: miféle dolog, hogy a szül? megnevezése a férfiakra utal! 

Mint mondtam, a szül? megnevezése a spanyolban nem utal a férfiakra, a "paternal" és "parental" közti
hasonlóság teljesen véletlen, ráadásul a "szül" szóból ered, ami nem éppen férfias dolog, de ez a tény nem
izgatja a spanyol progresszív elméket. 

Kb. mintha egy magyar felháborodna, hogy a Kúria neve miért ilyen obszcén, s miért kúrják meg az
embereket a Kúrián dolgozó bírák.

Szóval spanyolul az egyszül?s házasság az "matriomonio monoparental", ami nem utal arra, hogy a szül?
apa vagy anya, csak nemsemlegesen "szül?t" jelöl. Viszont a progresszívok azt hitték, ez "egyapásat"
jelent, így sikeresen kitalálták a "marental" szót, ami eddig nem is létezett, az "anyai" spanyolul
"maternal". Szóval így született meg a "matriomonio monomarental" szörnyszó. Mondanom sem kell,
hogy aki mer röhögni rajta, az fasiszta.

Szóval azt mondom a bolgár idegesked?knek: örüljetek, hogy a bolgár parlament nem családromboló
jogszabályokat szavaz, hanem ehelyett csak marháskodással lopja a napot!

a spanyol szociálisjogi és az egyenl?ségügyi miniszter a spanyol parlamentben 
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Nedves álmok

by maxval bircaman - kedd, február 08, 2022

https://bircahang.org/nedves-almok/

Egy jó cikk a 24.hu-n, csak a végkövetkeztetések abszurdak. 

A cikk sorra veszi az egyes egyéni választókörzeteket, kb. a következ? módon:

15 körzet, ahol most is ellenzéki a képvisel?: ezeket a szerz? biztos 2022-es ballib gy?zelemnek
veszi - s ez az, ahol szerintem is igaza van,
24 körzet, ahol az ellezék 2018-ban éppenhogy vesztett - itt már abszurd a következtetése a
szerz?nek, mert automatikusan ballib szavazónak veszi az összes volt Jobbik-szavazót, ami szabad
szemmel láthatóan se igaz, azaz ahol nagy a jobbikos arány, ott korántsem biztos a ballib
gy?zelem, továbbá az LMP esetében is ez a helyzet, bár az LMP súlya nyilván kisebb,
13 körzet, ahol teljes ellenzéki együttm?ködés kellett volna - itt ugyanez a helyzet,
7 körzet, ahol a teljes ellenzéki együttm?ködés is vesztett volna 4 éve, de kevéssel - ezek az igazi
billeg? körzetek,
minden más körzet (47) - ahol a szerz? szerint is Fidesz-gy?zelem várható.

A cikk következtetése: 59:47 arányban ballib gy?zelem. Ami egy enyhe listás ballib többséggel együtt
szoros ballib gy?zelmet hozna (199 mandátumból 101). Azzal az extra feltétellel, hogy a Fideszen és a
ballib összefogáson kívül senki más nem szerez mandátumot.

Ugyanezeket az adatokat figyelembe véve az én eredményem más: 

biztosan ballib: 37,
biztosan fideszes: 47,
billeg?: 22.

Távolból nézve a hangulatot és közelr?l az adatokat, 60-65 körzetben lesz fideszes gy?zelem, azaz a
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ballib összefogás maximálisan lehetséges eredménye 46 körzet. Ez még 2-3 %-os listás többlet esetében
is ballib vereséget jelent, kb. 95:104 arányban.

S bármely más párt bekerülése súlyosan érinti a ballibeket, negatív módon: emiatt teljesen logikus a
ballib véleményvezérek küzdelme a Mi Hazánk és a Kétfrakúak ellen.

Az én végeredményem egyébként jelenleg nézve:

Fidesz: 105-110,
ballib összefogdosás: 80-85,
Mi Hazánk: 5-6

S minden egyes ballib szerencsétlenkedés hozza fel az MKKP-t a parlamenti küszöbhöz,

_______________________________________________
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Nehogy tényleg szólj neki!

by maxval bircaman - vasárnap, július 10, 2022

https://bircahang.org/nehogy-tenyleg-szolj-neki/

Amikor, nagyjából 20 éve jogi problémánk volt a Bolgár Ortodox Egyház magyarországi helyzetét
illet?en.

Magyarországon az a sajátos helyzet van ortodox szemszögb?l, hogy egyszerre 5 (s?t 7, ha a nem-
khalkedóni ortodoxiát is számítjuk) ortodox joghatóság van jelen. Van a bolgár, a görög, az orosz, a
román, a szerb. Történelmileg így alakult.

Ez itt konkrétan bolgár bels? ügy volt. Valaki ki akarta sajátítani az egyházat, remélve, meg tudja szerezni
a vagyont is. Bár ez elvileg nehéz volt, mert a templom a bolgár állam tulajdonában lév? telken állt, de ez
azért nem kemény garancia: kis ügyészséggel meg lehet venni bárkit mind a 2 országban.

A magyar egyházi jog abszurditása közismert, ez még az eredeti 1990-es egyházügyi törvény hatálya
alatt volt, melynek egyik sajátos mellékhatása volt, hogy egyrészt bárki bejegyezhetett szabadon
egyházat, másrészt a már bejegyzett egyházak semmilyen jogbiztonságot nem élveztek a teljesen
félreértett "az állam el van választva az egyháztól" elv miatt.

Jogi úton persze vesztettünk is. Dehát trükközni mi is tudunk! A részleteket nem írnám le, mert még ma
is esetleg nem teljesen törvényes - bár teljesen erkölcsös -, de a lényeg: Mádl Ferenc akkori köztársasági
elnök és Balog Zoltán, jelenlegi református f?ember, akkoriban Mádl vallásügyi szakért?je segítettek
"áttörni" a magyar bíróság falát, végül pedig ezzel kiütéses gy?zelmet aratni. Eltartott sok ideig, mert egy
joger?s bírósági határozatot nem teljesítettünk, s?t ellene mentünk, ami azért nehéz ügy.

A lényeg: a végén bezúztuk az ellenfelet, s a közösség ezt elégedetten fogadtam, nagyjából 95:5
arányban állt a közösség a mi oldalunkon.

A megoldás elérése el?tt azonban a kérdés igencsak ismert volt a magyarországi bolgár kisebbség
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köreiben. A bolgárok számára az ortodoxia nemzeti kérdés is, így a szín ateisták is aggódtak. Még
amolyan konferenciák is voltak a kérdés megvitatására, a nagy érdekl?dés miatt.

Akkor döbbentem rá: nem lehetséges nyíltan politizálni. Mert bár a mi ügyünk nem volt politikai, a
m?ködési mechanizmus azonos. Egyrészt ugyanis van a tömeg, mely akar valamit, s akarja tudni mi
zajlik. Amihez persze joga is van, de mégse teljesíthet? e joga. Mert ha mindent tudna a tömeg, akkor azt
az ellenség is megtudná, amivel meghiúsulna az egész stratégia. Így szükségszer? a titokzatoskodás meg
a félrebeszélés. Ennek aztén a következménye: látszatgy?léseket kell tartani, majd nem tudomásul venni
azt, amit ott az egybegy?ltek döntenek.

Egyik ilyen gy?lés rendkívül emlékezetes volt. Sokan indítványozták, forduljunk segítségért a bolgár
államhoz. Persze azonnal tudtam, ez marhaság, csak ezt nyilván nem magyarázhattam el senkinek se
nyíltan.

Gy?lés után jön hozzám a pap, titokzatos arckifejezéssel:

- Ugye tudod, hogy nem szabad a bolgár államhoz fordulnod? - mondja.

- Persze - mondom.

- Tudod, a Külügy intézi a határontúli ügyeket, s tudod ki most a külügyminiszter - magyarázza azért,
talán kicsit meglep?dve gyors egyetért? reakciómon -, s ha ? megtudja mi van, még direkt az ellenségnek
fog segíteni.

- Persze, ? mondta azt pár éve, hogy "legy?ztük a kommunizmust, most már csak egy nagy ellenségünk
maradt, az ortodox kereszténység".

- Na, akkor látom, hogy érted - nyugodott meg. 
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S így jött képbe Paszi bolgár külügyminiszter helyett Mádl elnök.

az illet? miniszter híres képe: a NATO-b?vítéskor örömében zokogásban tör ki - a mocskos állat mindig
minden alkalmat megragadott a hazája ellen tombolásra 

_______________________________________________
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Nelson Mandela, Dél-Afrika els? afroamerikai elnöke

by maxval bircaman - péntek, december 30, 2022

https://bircahang.org/nelson-mandela-del-afrika-elso-afroamerikai-elnoke/

Az ultra ballib ostorozza a Klub Rádiót - meghallgatható itt, az els? betelefonáló -, mert nem elég
eszmeh?.

A f? panasz: magyarok képesek kimondani a "néger" szót, még hith? ballibek is! Pedig alkalmazkodni
kellene a szent angol nyelvhez, s?t átvenni minden ottani szokást. S legf?képp azt, hogy az angol
nyelvterületen az "n-bet?s szó" a legszentebb tabu, hozzá képest még a zsidózás is inkább megbocsátható.

A kérdés persze nyelvészetileg is abszurd. Az angolban a latin "niger" szóból lett a "Negro", s annak
gúnyverziója, a "Nigger". A "Negro" szó eredetileg teljesen normálisnak számított, többek között az
abolicionisták is ezt használták. Aztán a "Nigger" szóval való hasonlósága miatt lett nemkívánatos, s
helyére a "Black" került, ami nem más, mint a szó lefordítása angolra. Ma már a "Black" is kissé
kényelmetlen, "Afro-American" az új divat, ami viszont sok esetben abszurd.

Ismert eset, hogy amikor Nelson Mandela lett Dél-Afrika elnöke, az amerikai újságíró úgy tudósított az
esetr?l, hogy "Dél-Afrika els? afroamerikai elnöke", ami röhejes, hiszen Mandela nem amerikai, de az
újságíró nem merte a "Black" szót mondani, mert az akkor már túl konzervatívnak számított Amerikában.

Magyarul viszont a szintén latin "niger" szóból lett "néger" sose volt gúnyszó. Eleve hogyan is lehetett
volna, mikor a magyar történelemben a négerek kb. nulla szerepet játszottak. 

Eleve az egész nagyfokú nyelvi tudatlanságot takar. Egy abszurd példa: ezen az alapon nem lenne
szabad a magyar "puszi" szót használni, mert nagyon hasonlít az angol "picsa" szóra (pussy) - minden
angolnyelv? ember nevetni szokott, amikor meghallja a magyar "puszi" szót.

Na most, a "néger" ugyanez - a magyar szó nem ugyanaz, mint az angol szó, hiába hasonlítanak, s hiába
azonos az eredetük.
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Sajnos a nyelvi gyarmatosítás egy igancsak meglév? jelenség. Íme egy teljesen politikamentes példa.
Máig sok magyar ragaszkodik a "média" szó fetisizálásához, lásd "nincs médiák, mert a média már többes
szám", s a példa itt is az angol, ahol a m?velt nyelvben a "media" szó valóban többesszámként
használatos. Az angol hajlamos erre, sok idegen szót eredeti alakjában használ, az eredeti latinban pedig a
"media" valóban a "medium" többesszáma. Viszont magyarul ilyen nem létezik, magyarul a "média"
nincs többesszámban, ezért az "a média már többes szám" állítás nem más, mint önkéntes nyelvi
gyarmatosodás.

S mellékes infó. Se a franciák, se a spanyolok nem mondanak hasonlókat. Spanyolul "medios", franciául
"médias" a többes szám (magyarul mindkett?: "médiák"), s senki se mondja, hogy ez hibás, mert a
"média" már többes szám. De még az egyébként mindenben amerikamajmoló németek is azt mondják,
hogy "Medien", azaz "médiák".

_______________________________________________
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Nem beszélni a hivatalos nyelven

by maxval bircaman - kedd, április 26, 2022

https://bircahang.org/nem-beszelni-a-hivatalos-nyelven/

Tulajdonképpen csak Európában szokatlan jelenség, hogy egy ország lakosa nem beszéli az ország
hivatalos nyelvét.

Afrikában pl. éppenhogy ez a norma. Természetesen az arab Észak-Afrikát leszámítva, hiszen ott eleve
egyezés van a többségi nép és a hivatalos nyelv között: az arab többség nyilván mindenhol beszéli saját
nyelvét, a hivatalos arab nyelvet. 

Fekete-Afrikában viszont a világ legtermészetesebb dolga, hogy az átlagember nem ismeri országa
hivatalos nyelvét. Ahol nem így van, az inkább kivétel: Dél-Afrika, a szuahéli övezete Kelet-Afrikában, s
a volt portugál gyarmatok, ahol a gyarmatosítók tudatosan asszimilációs politikát folytattak.

Európában viszont hasonló helyzet csakis kisebbségi zárványokban esik meg, pl. a Székelyföldön, de
még a Vajdaság keleti részében is pár helyen ez volt a nagy magyar kivándorlás el?tt.

Bulgáriában pl. van egyetlen megye (a 28 megyéb?l), ahol a lakosság többsége nem bolgár,
Kardzsali megye, a görög határszakász keleti részén, itt a helyzet az, hogy a városokban mindenki tud
bolgárul, de egyes kisebb falvakban akad olyan, hogy a lakosok csak törökül beszélnek.

S mindig a tényleges hivatalos nyelv számít, nem a kinyilvánított.

Szovjet Ukrajnában mindvégig hivatalos nyelv volt az orosz és az ukrán (ahogy mindegyik szovjet
köztársaságban az orosz is hivatalos volt, kivéve Örményországot, ahol papíron csak az örmény volt az),
de a tényleges helyzet az volt, hogy az ukrán csak kiegészít? szerepet töltött be. S nagyjából volt az
ország közepén egy vonal, melyt?l keletre az ukrán nyelv csak jelképes volt, míg t?le nyugatra
ténylegesen is használatban volt. 
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Ez alól azonban volt egy nagy kivétel: Kárpátalja, ahol az ukrán használata minimális volt. Sokan nem
értik, hogyan lehetséges, hogy 30 évnél id?sebb kárpátaljai magyarok jellemz?en egy szót se tudnak
ukránul. Ezt sokan afféle kisebbségi zárványjelenségnek hiszik, pedig nem az. Ugyanezek az emberek
jellemz?en mind beszélnek oroszul. Vajon miért? Mert arra szükség volt annak idején.

a hagyományos ukrán képzet a 3 régióról: nyugat, közép, kelet 

_______________________________________________
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Nem jó üzlet ballib bohócnak lenni

by maxval bircaman - vasárnap, október 30, 2022

https://bircahang.org/nem-jo-uzlet-ballib-bohocnak-lenni/

A ballib világban csak akkor lehet megélni a semmib?l, ha az ember már a bels? kör tagja. Oda bekerülni
azonban rendkívül nehéz feladat.

Küls? ember orbánozhat dupla hanger?vel, éjjel-nappal, akkor is csak megveregetik a vállát pár napig,
behívják pár libbant m?sorba, majd dobják mint a túl koszos konyharuhát, melyet már nem érdemes
kimosni, egyszer?bb fillérekért újat venni.

Az összetartás csak a bels? kör tagjaira vonatkozik ugyanis. ?k bármit tehetnek, kapják a milliókat. ?k
csak egy módon eshetnek ki onnan: ha hirtelen önálló véleményük lesz, mely történetesen éppen nem
egyezik a Párt vonalával.

Lilike sorsa mint Blankáé lesz. Nagy-Trágár Blanka 2 hétig szerepelt minden létez? ballib stúdióban,
majd amikor komolyan azt hitte, hogy tényez? lett és emiatt elindult egy választáson, a teljes ballib sereg
kivonta mögüle a támogatást. Most már Blanka az olasz pornóiparban dolgozik. Lili csúnyácskább, neki
valószín?leg ez a menekül? útvonal se nyílik majd meg.
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Nem kell a papír

by maxval bircaman - péntek, február 11, 2022

https://bircahang.org/nem-kell-a-papir/

A mai nem-házasodás kezdete még a kés?kádári romlottság. Amit sose gondoltam volna azonban, a nem-
kádári Bulgáriában még rosszabb lett a helyzet. Ezért ma már nem Kádárt hibáztatom, hanem a nyugatot.

A legócskább érv: a papírnak nincs szerepe, mert az együttél? felek vagy szeretik egymást vagy nem,
ezen semmilyen papír nem fog változtatni. Továbbá: hiába minden papír, aztán a végén az esetek felében
úgyis válás van.

Én ilyenkor az ógörög érvelési módot szoktam alkalmazni: azaz tételezzük fel az ellenfél igazát, majd
nézzük meg ez hová vezet, lásd Zénón apóriáit. Nos, ha a papír ennyire lényegtelen és haszontalan dolog,
mi ok ennyire tiltakozni ellene? A papírellenesség hevülete éppen azt jelzi tehát, hogy a papír valami
rendkívül fontos dolog!

A végkövetkeztetés: a papír elkötelez?dést jelent, s cseppet sem lényegtelen. Aki pedig ellenzi a papírt,
az éppen ezért ellenzi.
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Nem kell félteni a nyugatot a migrációtól

by maxval bircaman - kedd, december 06, 2022

https://bircahang.org/nem-kell-felteni-a-nyugatot-a-migraciotol/

Sokan nem értettek meg, amikor többször elmondtam: én a migráció oldalán állok a nyugattal szemben.
Szerintem minél több néger és muszlim vándorol nyugatra, annál jobb lesz nekünk. Minél jobban
kiszorítják az elhülyült helyieket, annál inkább javul a helyzet. 

Mert ugyan nem agysebészek mennek oda, de mégis csak normális emberek, akik nem hiszik a feketét
fehérnek, nem akarnak t?zhellyel házasodni, meg kövér férfit szépségkirályn?nek választani, továbbá
nem csinálnak kötelez? óvodai tananyagot a fajtalankodásból.

Mert egyszer?en rendkívül könny? választani a nyugat és az iszlám között: én két kézzel szavazok az
iszlámra egy ilyen választás esetében.

Nekünk, Kelet-Európának sokkal nagyobb esély a békés együttélés egy muszlim Nyugat-Európával, mint
a mostani szivárványos-perverz-ateista-gyerekkúró-filantróger verzióval. Ennyi az egész. Pusztuljanak,
nincs rájuk szükség.

S nem kell ?ket megmenteni. Menthetetlenek. Szóval süllyedjenek csak el a szarban, ha lehet, minél
gyorsabban. S vigyék magukkal a belpesti értelmiségi elitet is, ha lehet kérni.

S aki nem hiszi, annak ott a foci világbajnokság múlt heti híre. Na, ki is lenne az, aki ne a katari
sportújságírók oldalán állna szemben a náci gyerekkúróista díszmajmokkal?

https://www.youtube.com/watch?v=Wqrhz75YrAA 
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Nem könny? dolog n?nek lenni

by maxval bircaman - hétf?, december 12, 2022

https://bircahang.org/nem-konnyu-dolog-nonek-lenni/

Nemrég közelr?l tapasztaltam a n?k egyik keserves nehézségét, a férfibehálózás kemény munkáját.

Multicéges el?adás új dolgozóknak, napi 6 órában. Elmagyarázzák az újaknak elméletben mi a munka
lényege. Ilyenen sokat voltam, jobb helyeken ez értelmes dolog, csak az els? nap szokott kamuzás lenni,
lásd a f?tulajdonos filantróger, meg éhez? diákként egy félig leomlott garázsban kezdte kiépíteni
milliárdos vállalkozását, stb. Ez még akkor se igaz, ha részben igaz. Lásd a Dell f?tulaja tényleg úgy
kezdte, hogy plusz díjazásért számítógépeket szerelt össze hallgatótársainak az egyetemen, míg egy nap
rájött, erre hatalmas az igény, mire ugyanezt elkezdte teljes munkaid?ben csinálni, immár nagyban
vásárolva alkatrészeket, kedvezményesen, aztán rá is nyomtatta a saját nevét – Michael Dell - a kész
konfigurációkra. A következ? részekben már a tajvani alkatrészgyártókkal kötött szerz?dést, akik eleve
neki kezdtek gyártani. A Dell cég maga soha semmit nem talált ki, máig csak összeszerel. De olyan olcsó
árakat tudtak elérni, hogy a vásérlóknak plusz szolgáltatásokat kezdtek adni, pl. helyszíni szervizelést.
Tulajdonképpen nekem is ezért volt munkám 2 éven keresztül: én voltam az egyik szervizes ember
2018-2020 között. Cégeknek ez jellemz?en megéri: jó a tudat, hogy 72 órán belül kimegy a Dell-
szervizes az irodába és javít, nem kell sehová se menni, vinni a gépet, stb.

Ez a mostani eset is ilyen. Más cég, de most nem a cég a lényeg. Pár napon keresztül ugyanaz a csaj jött
el?adni. Nem kamasz, de fiatal csaj, olyan 30-35 közti. S egyre látom: baromi furcsán viselkedik. Egyik
nap a jobb oldalamra néz egész id? alatt, másik nap a bal oldalamra. Ez sokat segített: logikai levezetéssel
megnéztem mi az ami egyik nap t?lem jobbra volt, másnap meg balra. Szóval megleltem: egy fiatal
kolléga, a feje kb, mint Hajdú Péternek, de a teste olyan Schwarzenegger-utánlérzés. Ott ültünk 15-en, de
a csaj folyamatosan neki magyarázott, mintha csak ? lenne jelen.

A helyzet tehát világos: a csajnak tetszik a srác.

Szerencsétlen csaj nagyon megdolgozott álmáért. Hiszen a célférfir?l sose lehet tudni mi az ízlése, ezt
lassan kell kipuhatolózni. Napokig figyeltem az eseményeket, sokat tanulva az egészb?l.
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El?ször is van férfi, aki a kitárulkozós n?t szereti, aki sokat mutat magából. Mondjuk úgy a „kurvás”
stílust, azaz pl. belátni a mellekbe, t?sarkú cip?, vagány viselkedés. Viszont sok férfi meg inkább a
„szolid könyvtároslány” stílust kedveli, aki be van alaposan takarva és rendszeresen lesüti szemét,
annyira szerény, mert az ilyen férfi visszariad a „kurváktól”. Az els? típust az izgatja, hogy látja a n?
bájait, a másikat meg a rejtett bájak, hogy majd ezekhez hozzááfér. A n? meg vakon tesztel, egyik nap így
öltözik, méáik nap úgy, lesve, mikor csillog jobban a férfiszem.

Aztán jön maga a ruházat. Lehet Barbie-babi, titkárn?, diszkókirályn? vagy kemény csaj. Ez a 4 stílus a
legnépszer?bb, s nem egyeztethet?ek össze egymással. Nehéz, fáradságs munka kideríteni mit szeret a
célszemély. Nagyot lehet ezzel bukni, mert pl. a keménycsajos stílus szimplán „ápolatlan leszbi”
min?sítést kap a többi stílus kedvel?it?l.

Aztén még az apróségok: legyen-e ékszer, mennyi smink, számtalan kérdés.

Aztén a viselkedés. Sokat beszélni vagy keveset? Mir?l? Számtalan csapda. Mert mondjuk ha értemiségi
típusnak buliról beszélünk, az üresfej? libának gondolja ?t, míg fordított esetben meg szánalmas
sznobnak.

Bezzeg a férfiaknak konny? – mondta egy ismer?s lány régen -, csak álltok, még a hasatokat se
húzzátok be, felveszitek az elsé kezetejkbe került pólót, aztán bambán néztek magatok elé, s arra
számítotok, majd csak lesz valaki, akinek pont ez kell.

A konkrét eset egyébként sikeresnek t?nik, a 2. hét végén már láttam a srácot és a csajt együtt ebédelni.

Nálam egyébként a nyer? kombináció: bölcsészlány diszkókirályn?, ékszer és smink, ne beszéljen
népszer? témákról – persze én már rég nem vagyok senki idegen n?nek se célszemélye. Annak idején,
amikor el?ször volt találkám jövend? múzsámmal, ez egy közös strandolás volt 1986 szeptemberének
végén, abszolút pozitív hatást tett rám, hogy a strandra sminkelve ment, több ékszerrel magán, s a
nadrágja enyhén csillogott. S a marathoni csata helyszínér?l mesélt, ugyanis járt ott 1984-ben. Pedig ez
még csak baráti találka volt, semmi több.
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Nemfelvonulók mondták

by maxval bircaman - kedd, május 03, 2022

https://bircahang.org/nemfelvonulok-mondtak/

Sokat olvasgattam, néztem, hallgattam ballib panaszokat a választás után, így lassan összeállt bennem a 
szabvány ballib reakció. Íme tehát, ez most a fiatalos verzió!

Szóval én el?ször is elmondanám, a kétfarkúakra akartam szavazni, mert ?k olyan szellemesek,
európaiak, meg a haladással haladnak, de aztán befogott orral az ellenzéki összefogásra szavaztam
mégis, mert bár utálom ?ket, de a Zorbánt még náluk is jobban utálom.

Most nagyon szomorú vagyok. Eleinte zokogtam órákig, hogy nem az
európaikonzervatívkeresztény MZP nyert, de már ezt nem teszem, viszont nagyon dühös vagyok.
Tervezem, hogy napokon belül elutazom nyugatra. Örökre.

Egyrészt nem akarom többi a havi fizetésem 120 %-át albérletre költeni, nekem biztos,
kiszámítható jöv? kell, ahol megbecsülik az embert. Másrészt nem akarok családot alapítani,
gyerekeket életre hozni egy olyan országban, ahol színes sokféleség helyett szürke mucsaiság van,
ahol a hajléktalanokat nem engedik közterületen szarni, az igazikeresztény Iványit betiltják, s
nincs éjjel-nappal szó a melegek meg a négynem?ek jogairól. Nekem ugyan személyesen csak a
jósegg? csajok tetszenek, de üvölteni tudnék a felháborodástól, hogy a meleg haverjaim nem
szeretkezhetnek a villamoson.

Én intelligens fiatal szakember vagyok, ezért nekem színes, változatos, demokratikus társadalom
kell, ahol mindenki, a lakosság 100 %-a ugyanazokat a magas, progresszív, európai értékeket
vallja!

Itt viszont már csak annak jó, aki zoligarcha, meg akit Zorbán megvett, meg még az, aki mucsai
fogatlan alkoholista bunkó. Ez nem Európa! Egy rokonomat nemrég meger?szakolták fideszesek a
munkahelyán, de a Polt nem indított eljárást. Rettegek, hogy engem is meger?szakolnak majd
fideszes melegek, akikr?l az MZP beszélt.

S nem csak én hagyom el ezt a szemét szarlyukat, hanem összes ismer?söm is. Csak egy
ismer?söm van, aki nem megy, mert ? oligarcha akar lenni a hatalom seggét nyalva, meg
egyébként is putyinista, szóval már töröltem is a Facebookon a barátaim közül!

Jajj, de most jut eszembe, hogy mégse mehetek! Mert ha mi európai színes progresszív fiatalok
elmegyünk, akkor nem lesz aki kiharcolja az európai értékeket. Szóval maradok: bels?
emigrációba vonulok, ezentúl a kisszoba helyett a nagyszobában alszom, s más irányban fekszem.
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Vigyázz, mert ha fiatal vagy és nem a fentit mondod, akkor téged kilóra megvett a Zorbán!
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Nemzetbiztonsági kockázat

by maxval bircaman - csütörtök, december 22, 2022

https://bircahang.org/nemzetbiztonsagi-kockazat/

Próbálom elképzelni, hogy máshol betiltanak vagy csak korlátoznak egy népszer? netes platformot.
Halálhörgés lenne az égig, hogy ez a szabadság vége.

De ha az USA teszi, akkor semmi gond. Hiszen "nemzetbiztonsági kockázat".

Meg eleve idegen országban van a központ, ami iszonyatos veszély. Amikor Oroszország törvényt hozott,
hogy a Google köteles oroszországi szerveren tartani az oroszországi felhasználók adatait, széles
nemzetközi kampány indult az orosz "cenzúra" ellen.

S még: "Christopher Wray, a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) igazgatója még december elején egy
beszédben arra hívta fel a figyelmet, hogy kínai állami tisztségvisel?k széles kör? hozzáféréssel
rendelkeznek a TikTokhoz, ami lehet?vé teszi számukra, hogy manipulálják annak tartalmát és
vélemények befolyásolására használják fel." - Atya Isten, vélemények befolyásolása? Mondják ezt a
liberalizmus központjában, ahol állítólag sérthetetlen elv a véleményszabadság. 

Egyébként az egész alapállítás még hamis is, a TikTok ketté van választva, csak a tulajdon közös és
egységes, de egyébként a Kínán kívüli tevékenység szerverei az USA-ban vannak.

Bevallom, egy kicsit gondolkodtam e cikk megírása el?tt: mert 2 okom is van, hogy nem akarom védeni
a TikTokot - nem részletezném ezeket egyel?re -, de végül arra jutottam, könny? lenne csak azt védenem
amit meg akarok védeni.
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Nemzetközi jog liberális szemmel

by maxval bircaman - csütörtök, június 02, 2022

https://bircahang.org/nemzetkozi-jog-liberalis-szemmel/

Próbálom tanulmányozni a liberális nemzetközi jogot. De sajnos a téma elég bonyolult.

Pl. a napokban megtudtam, hogy Kína nem rohanhatja le Tajvant. Annak ellenére sem, hogy Tajvan a
nemzetközi jog szerint Kína része. Miért nem léphet be valaki a saját területére fegyveres er?vel? Mert
csak. S ha megtörténne egy kínai támadás Tajvan ellen, az egész progresszív emberiség teljes joggal 
segíthetné Tajvant.

Grúzia viszont lerohanhatta Oszétiát 2008-ban. Miért? Mert nemzetközi jogilag a része! S?t, itt
Oroszország az agresszor, mely segített Oszétiának a grúz támadás ellenében.

Most is így van ez. Ukrajna felszabadíthatja a Krímet és a Donyecki és Luganszki NK-okat, mert ezek
nemzetközi jogilag a részei. S ezt segítheti bárki. Az, hogy közvetlenül nem segít senki, annak az
egyetlen oka a gonosz és kb. tucatnyi halálos betegségben szenved? Putyin fenyegetése atomtámadással.

A Donyecki és Luganszki NK minden kísérlete viszont, hogy saját területének ukrán ellen?rzés alatti
részét megszerezze meg teljességgel tilos.

Aztán: a Szerb Köztársaság nem szakadhat ki Boszniából, mert csak. Viszont Bosznia kiszakadhatott
Jugoszláviából, mert csak. Ahogy a Vajdaság nem szakadthat ki Szerbiából, de Koszovó igen.
Koszovóból pedig nem szakadhat ki a 99 %-ban szerb lakosságú Észak-Koszovó. S Koszovó
visszaszerzése szerb részr?l agresszió lenne persze. 

Lassan mégis megértettem mi a nemzetközi alapelve! Az, hogy ami tetszik Amerikának, azt szabad, s?t
egyenesen kötelez?, ami meg nem, az szigorúan tilos. Így már legalább kezd érthet?vé válni a
nemzetközi jog!
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Netflix

by maxval bircaman - kedd, május 03, 2022

https://bircahang.org/netflix/

Már majdnem el?fizettem a Netflixre.

Végülis nem drága, sok film van, egy kis rész még jó is. S nincs reklám.

Aztán id?ben jött a hír: a Netflix átalakul normál tv-csatornává. Az meg ingyenes kellene legyen. 

Vicces srácok: a semmiért pénzt kérnek.

Szóval marad a torrent: biztonságosabb, jobb, olcsóbb.

_______________________________________________
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Nincs gáz

by maxval bircaman - szerda, április 27, 2022

https://bircahang.org/nincs-gaz/

A bolgár nemzeti lélek török uralom alatt szerzett torzulása: az er?sekkel kell tartani lelkesen.

Aki nem így tesz, azt a közvélemény elítéli.

Aztán persze, ha esetleg nyernek azok, akik az er?sek ellen voltak, akkor utólag a közvélemény
megváltozik. De csakis utólag. Ma nem szokás err?l beszélni, de a XIX. századi törökellenes bolgár
mozgalmaknak a maguk idejében nem volt tömeges támogatottságuk. Az átlagember azt mondta "ezek
banditák, haramiák", "h?zöngenek, ahelyett hogy dolgoznának", s a legjobb esetben is csak azt "igen, jók
a célok, szép lenne, de nem valósítható meg, csak rosszabb lesz a végén". Ma ezek a "banditák" mind
nemzeti h?sök.

Annyira er?s ez a vonás, hogy egyéni ügyekben is így van. Apai ági rokonságomban személyesen is
tapasztaltam, a Magyarországon él?k körében is, mert ez a vonás nemzetbeli, s a lakóhely se hat rá.
Amikor a 80-as évek közepén mutattam a családban akkor még szamizdat Beszél?t, a reakció az volt
"ezeket drogosok, ingyenél?k, antiszociális elemek írják", s nagy hibát követek el, hogy én ilyeneket
olvasok és eleve hogy "ezeknek" hiszek. Aztán jött a rendszerváltozás, s ugyanezek a rokonok mind 
lelkes SZDSZ-hív?k lettek.

Szóval a bolgár ember hibátlan irányt?: mindig képes megmondani, ki van hatalmon. Mindig az, akinek
éppen lelkesen drukkolni kell. Jellemz?: a családban egy szál MDF-es se volt, az Antall-kormány alatt se,
mert mindenki tudta: a valódi hatalom az SZDSZ-nél van. A rokonság nyíltan szidta az Antall-kormányt
annak létezése alatt, ebb?l tudtam: valójában nem Antall az ország vezet?je.

Persze a török id?kben ennek a magatartásnak reális oka volt, e nélkül valószín?leg kihaltak volna a
bolgárok, a lázadókat ugyanis akkor a hatalom kiirtásig üldözte, míg a megbékél?ket simán békén hagyta.
Csakhát egy akkor pozitív szerepet játszott magatartás kés?bb csak negatívumot hozott.
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Annak idején 1915-ban Bulgáéria így lépett be az I. vh.-ba, a "nehogy lekéssük a vonatot" jelszóval, nem
vicc, az általános álláspont az volt, hogy ha az ország semleges marad, akkor nem lesz majd a biztos
gy?zetesek oldalán, a biztos gy?ztesek pedig Ausztria-Magyarország és Németország volt - ezt
kiszámolták a korabeli tévedhetetlen szakért?k. Az eredmény ismert: Bulgária még azt is elvesztette, amit
a balkáni háborúkban még nem vesztett el, plusz gazdasági katasztrófa.

A mostani szófiai kanadai ideiglenes megszálló hatóság - a miniszterelnök kanadai, fiatal harvardi
értelmiségi szakember, magyarul: se az országot nem ismeri, se nem ért semmihez - 100 %-osan teljesíti a
nyugati igényeket, cserébe nem is vár semmit, se buksisimogatást. Mert ? lelkesen hisz a nyugat szent
igazságában, önzetlenül.

Olyan er?vel támogatja az oroszellenes szankciókat, hogy ezen még Kijevben is meglep?dnek.

Most jött a meglepetés: leállt a gáz. Eddig a szöveg az volt: összeurópai megoldás lesz. Hát, nem lett,
nem is lehetett volna. A buksisimogatás persze megjött: Ursula néni azt nyilatkozta "élésen elítéli az
orosz zsarolást".

Bulgária eddig legalább a fegyverszállításból kimaradt. Ennek oka persze triviális: az egyik kormánypárt
azt mondta, kilép a koalícióból, ha van fegyverszállítás, ha pedig ?k kilépnek, nincs kormánytöbbség.

_______________________________________________
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Nincs más út

by maxval bircaman - péntek, február 11, 2022

https://bircahang.org/nincs-mas-ut/

Mindig a "nincs más út" eszme képvisel?it utáltam a legjobban.

Ma már, újbalos köröjben egyenesen kultusza van a nincsmásutasok kiröhögésének, rövidítése is lett az
eszmének, lásd TINA (There Is No Alternative). Most ez teljesen független attól, hogy éppen az
újbalosok azok, akik amint hatalmat kapnak kezükbe, a leggyorsabban simulnak be a TINA-logikába.

Belesimulás. Ennek kapcsán fontos megjegyezni, más a belesimulás és más az alkalmazkodás. A
kisember mindig minden rendszerhez alkalmazkodik. Meséltem már családi példámat: az anyai
nagyapám 15 éven belül felesküdött Horthyra, Szálasira, a Köztársaságra, s a Népköztársaságra.
Miközben egyiknek se volt a híve, egyszer?en az volt a hozzáállása: jelenleg ez a magyar állam, így
ehhez kell alkalmazkodni.

Belesimulás alatt meggy?z?déses alkalmazkodást értem. Akik hittel vallották 40 éve a szocializmus
megdönthetetlenségét, s akik ma meg az euroatlantista és a liberálisdemokrata eszme örökkévalóságát
hirdetik.

A legviccesebb: amikor változik a paradigma, s a régi nincsmásikút helyére új nincsmásikút lép.

Egyébként meg mindig van más út.

_______________________________________________
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Normális lakás és liberális lakás

by maxval bircaman - szombat, június 25, 2022

https://bircahang.org/normalis-lakas-es-liberalis-lakas/

A lakás alapvet? jog és szükséglet. Nem olyan módon jog, ahogy ezt egyes baloldaliak állítják, akik
valamiféle állami bérházakat képzelnek, melyben a hatóságok lakhatást biztosítanak az arra
rászorulóknak: ez ugyanis szükségszállás, nem lakás. Az igazi lakás tulajdon ugyanis, nem baloldali
rémkaszárnya.

A baloldali elképzelés ellentéte, a jobboldali, liberális lakáselékzelés még borzasztóbb. E szerint ugyanis
a lakás kevesek el?joga, az átlagember bérl?, mert így "mobilisabb", azaz képes jobban szolgálni a
nagyt?két.

Nem akarok közhelyeket mondani, mert a "lakásból otthon" szöveg valamilyen b?toráruház-hirdetésre
hasonlít, de végülis ez a lényeg.

Gy?lölöm a lakásbérl?ket - nyilván leszámítva azokat, akik kényszerb?l azok -, náluk csak azokat jobban,
akik lakástulajdonosként éljenzik a lakásbérlést: ez pont olyan, mint akik normálisként tüntetnek a
homoklobbi mellett, ezek mindig sokkal rosszabbak, mint egy saját érdekeiért kiálló homokos - ez utóbbi
esetében legalább van valami mélyen érthet? ok.

_______________________________________________
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Novák elítélte Putyint

by maxval bircaman - szerda, május 18, 2022

https://bircahang.org/novak-elitelte-putyint/

Sokan felháborodtak Novák Katalin els? elnöki beszéde miatt, melyben euroatlantista és oroszellenes
elkötelezettségr?l tett hitet.

Azt hiszem, ez az a tipikus eset, amikor a felháborodók nem értik teljes mélységében az ügyet.

Én pl. oroszpárti vagyok, s az eurotlantizmus számomra kb. a sátánizmus egyik verziója, ennek ellenére
semmi bajom Novák Katival és beszédével.

El?ször is a magyar elnöki poszt teljesen jelképes, a magyar köztársasági elnök még a közvetetten
választott elnökökhöz képest is minimális hatalommal rendelkezik, pl. nulla a ráhatása a külpolitikára.
Kicsit durvábban fogalmazva: semmi jelent?sége annak, amit mond.

Nekem az egyik magyar köztársasági elnökkel személyesen is volt kapcsolatban. Mádl Ferenc volt az,
akit?l segítséget kértem annak idején. Jól tudom, mennyi a hatalma a magyar elnöknek. Mádl egyébként
tényleg segített, de sokkal inkább még egyetemi tanár korszakából meglév? informális kapcsolatai révén,
s nem mint államf?. Mint államf? ugyanis csak mosolyogni tudott volna, meg sok sikert kívánni nekem,
érjem el céljaimat. 

Novák beszéde tehát jelképes. Számomra ez ugyanaz az eset, mint amikor Horthy egyszerre tartott
pozícióban németpárti és németellenes embereket, így fenntartva minden lehetséges irányt az ország
érdekében. Tény: Horthy végül csúnyán elbukta ezt, de ez nem teszi semmissé a korábbi igyekezetet.

Szóval amíg a magyar kormányzat ténylegesen nem er?síti a sötét euroatlantista tengelyt, addig nincs ok
aggodalomra. Ez a beszéd addig csupán egy gesztus, az egyre hevesebben tomboló euroatlanista er?k
leh?tésére. 
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S még valami: Novák kinézete. A vicces persze a ballib reakció. A tipikus "nincs rajta sapka". Novák
ugyanis felvette saját maga valamelyik ruháját. Ami egy tipikus titkárn?i/üzletasszonyi/politikusn?i
öltözék. Nekem mondjuk ez a stílus nem tetszik, de tudomásul veszem, hogy ez a szokás. Végülis nem
szokás hivatalos eseményre cicanadrágot és tunikát felvenni, ez van.

De a ballib kritika: Novák "közönséges", s?t nemrég olvastam "tehenészeti dolgozónak néz ki". Pedig
csupán felvett egy bárki által elérhet? titkárn?s stílusú ruhát. Ránézésre: az egész cip?stül, ékszerestül
100 ezer Ft alatt van.

Képzelem, ha alkalmazott volna egy divat tanácsadót, majd varratott volna magának ruhát az alkalomra!
Akkor most az lenne a szöveg "a rongyrázó Novák hercegn?nek képzeli magát, x milliót költött egyetlen
ruhára, ebb?l a pénzb?l biztosítani lehetett volna 130 padból éhesen kizuhanó kisgyerek reggelijét 1
hónapon keresztül".

_______________________________________________
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Nyaral az alsó-középosztály

by maxval bircaman - hétf?, augusztus 15, 2022

https://bircahang.org/nyaral-az-also-kozeposztaly/

Kimaradt az el?z? cikkb?l: a török üdül?övezetben balkáni állapotok uralkodnak. Nem mint magyar
sértés, hanem ténymegállapításként van ez.

Ha ugyanis húzunk egy vonalat, mely északnyugaton indul, mondjuk Skandináviában, s délkeleten,
mondjuk Bangladesben ér véget, akkor az egyik vég a tökéletes rend, míg a másik a tökéletes káosz. Az
emberi természet azonban utálja mind a teljes rendet, mind a teljes káoszt, a legjobb valahol középen
van. 

A Balkán nagyjából az a hely, ahol a káosz kissé domináns, de csak kissé. Magyarország - és Közép-
Európa általában - meg az, ahol a rend dominál, de megint csak kissé. Alapvet?en mind a kett? megfelel
az emberi természetnek. 

Tehát Törökország tipikusan balkáni. A legjobban a közlekedésben látszik: azaz a zebra nem számít az
autósoknak, nem adnak els?bbséget a gyalogosoknak, viszont cserébe a nem zebrán átkel? gyalogost is
tolerálja az autós. A közmegállapodás az, hogy a szabályt nem tartja be senki, de azért mindenki figyel a
másikra közben.

Err?l egy 70-es évekbeli vicces, de igaz történet. Amikor beindult a radikális feminizmus nyugaton, az
egyik adat a n?i szabadságra az volt, hány n? él házasságon kívüli párkapcsolatban. S jött a döbbenet:
Európában az aranyérmes Törökország, ami pedig nem éppen egy feminista ideál. A lényeg persze éppen
az adatok összehasonlíthatatlansága és a definícióprobléma. A magyarázat: Törökországban a valóságban
a párkapcsolatban él? n?k 99+ %-a házasságban élt a 70-es években, csak éppen a legtöbb vidéki
házaspár nem ment el az anyakönyvvezet?höz, csak a helyi muszlim egyházköségben rendezett esküv?t.
Ezek az emberek mindenki számára házasok voltak, kivéve az államot, mely csak az állami
anyakönyvvezet? el?tti házasságot ismerte el házasságnak. 

De vissza az eredetihez. Szóval ott tartottam, hogy nyaral az alsó-középosztály a török "Riviérán". Az
orosz kényszerb?l, mert olcsó desztináció Törökországon kívül egyedül még Egyiptom és Tunézia, az
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összes többi kedvelt orosz célpont kiesett a szankciók miatt. Szóval mindenki e 3 célpont valamelyikére
megy.

A fels?-középosztály persze most is válogathat, de azok a célpontok már túl drágák a szerényebb
anyagiakkal rendelkez?k számára, lásd Indonézia, Thaiföld, Tanzánia, Seychelles-szk., Maldív-szk.,
Mauritius, stb.

Mauritius pl. annyira elitista, hogy nem kaphat leszállási engedélyt "fapados" légitársaság, s tilos az "AI"
4 csillag alatt.

Az alsó-középosztály álma pedig éppen az AI, ami nem azt jelenti, hogy "artificial intelligence", hanem
azt, hogy "all inclusive", magyarul minden étkezés svédasztalos, s minden étkezés már benne van a
nyaralás teljes árában. Magyarul: el?re mindent kifizetek, csak valami költ?pénz kell.

A 90-es évek orosz turistája már a múlté. ? volt az, aki rohamot kapott a svédasztaltól, s a zsebeit is
igyekezett étellel megtölteni, ha svédasztalhoz került. A mostani orosz turista már a nyugatival azonosan
viselkedik, még a tányérja közepére csak egy kis salátát tév? orosz n?t is láttam már. Amiról azonban
meg lehet ismerni az oroszt az a küls?: a magatartás már nem más, de a kinézet messze nem nyugatias.
Az orosz n?turista pl. korai reggelinél is teljesen ki van sminkelve, s persze magassarkúban megy a
strandra is.

Persze mi is ilyen helyre mentünk. A 3-csillagos szállodánkban csak helyiek és kelet-európaiak voltak, 90
%-ban oroszok. Valami kötelez? orosz tanfolyam lehetett, mert még a török takarítón? is oroszul szólt
hozzám "kicserélem a törülköz?ket és kidobom a szemetet" mondattal, amikor egyszer bekopogott.

Múzsám hasonló élménye: angolul kért egy pohár bort (az alkohol is ingyen van az AI-ben, de nem
svédasztalos, külön kérni kell a bárpultos pincért?l), a pincér nem értetette, mire elismételte oroszul, amit
a pincér már azonnal megértett.

Egyébként volt sok nyugati turista is, nagyrészt hollandok - vagy belgák, nem tudok különbséget tenni a
belgiumi és a hollandiai holland beszéd között. ?k viszont inkább az els? sorbeli, közvetlenül a parton
lév? szállodákban laktak, s nem éltek AI-vel. Az igazán men? dolog ugyanis csak a svédasztalos reggeli,
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minden más meg étlapról. Hiszen a svédasztal mindig alacsonyabb min?ség, még a 4-5 csillagos
szállóban is, nem beszélve a 2-3 csillagosról. 

Az id?sebb nemzedékbeli turistáknál máig más a kelet-európaiak és a nyugat-európaiak arckifejezése. A
nyugati jellemz?en unottan bámul, míg a keleti kissé feszült.

Magyarokat egyszer láttam. ?si magyar szokás szerint az árfolyamról tanakodtak. Álltak egy kirakat el?tt,
s megpróbálták átszámolni az árat. Majdnem odaszóltam nekik "szorozd meg 20-szal, kb. annyi forint",
de végül inkább maradtam inkognitóban.

_______________________________________________
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Nyaralás Jugoszláviában

by maxval bircaman - szombat, december 03, 2022

https://bircahang.org/nyaralas-jugoszlaviaban/

1979-ben voltam el?ször nyugaton, mármint észlényként. Mert korábban is voltam, de akkor még
kisgyerek voltam. Szóval 1979 az els? alkalom, hogy értettem is hol vagyok és mit tapasztalok Akkor 11
éves voltam, majdnem 12 már.

3 hetet nyaraltunk, ebb?l 3 nap Ausztriában, a többi az akkori Jugoszláviában. Kocsival.

El?ször Bécsben 2 éjszaka, majd Grazban 1 éjszaka, majd onnan a Wörthi-tó érintésével a mai osztrák-
szlovén határ, onnan Fiume, majd onnan Pula. Visszafelé meg Pula-Budapest megállás nélkül.

Maga a nyaralás érdektelen, semmi különöset nem lehet róla leírni, normál nyaralás, semmi más. Ami
érdekes, az csupa mellékes körülmény. 

Ott szembesültem azzal, hogy mennyire szegények vagyunk. Apám Magyarországon a jómódú rétegbe
tartozott. 1978-ban a magyar átlagfizetés 3500 Ft/hó volt, apám ennek a 3-szorosát kereste. Mégis, ott
helyben kiderült: mi vagyunk a szálloda koldusai. Gyorsan észrevettem, a szüleim sose esznek, isznak az
eleve el?re kifizetett étkezéseken kívül, el?ször nem értettem az okát, aztán megmondták: nincs erre pénz.
Nekem engedélyezve volt napi 1 kóla, de ?k semmit nem fogyasztottak. Miközben mind a nyugati
turisták, mind a helyiek simán iszogattak.

A nyaralásra úgy fizettünk be, hogy Bécsben vette apám a nyaralási csomagot, így olcsóbb volt, mint
Magyarországon véve, plusz tudtuk: a KGST-turistákat diszkriminálják a helyszínen, rosszabb szobákat
kapnak. S tényleg: így minket osztrákoknak számítottak, s tengerpartra néz? szobát kaptunk.

Ami még megdöbbent? volt: szabadon mentek hajóutak Olaszországba. Ez teljesen elképzelhetetlen lett
volna Magyarországon, hogy csak úgy át lehet menni a határon, egy sor papír és el?zetes engedély nélkül.
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A másik érdekesség számomra az árub?ség volt. Ha az akkori magyar szintet 100-nak vesszük, akkor a
jugoszláv szint 300 volt, alig elmaradva az osztrák szintt?l, ami kb. 350 lehetett.  

A legjobban az döbbentett meg, hogy az üdít?s dobozokat az emberek eldobálták a szemétbe.
Magyarországon akkor nem léteztek dobozos üdít?k, voltak nyugati italok ugyan, de csakis üvegben. Az
italdoboz hatalmas értéknek számított, nekem az osztályomban több gyerek is gy?jtötte ?ket. Mivel az
iskolám az V. kerületi Szent István - akkor I. István - téren volt, s a Bazilikához sok turistabusz jött, volt
olyan osztálytárs, aki képes volt rendszeresen átnézni a templom el?tti szemeteseket, hátha valamelyik
nyugati turista eldobott italos dobozt. Volt egy osztálytársam, aki 200 darabos egyedi - azaz minden
doboz más italé volt - gy?jteményt halmozott fel: ?t mindenki nagyon tisztelte. Még 2-literes sörösdoboza
is volt, ami tényleg nagy ritkaságnak számított.

Jugoszláviában viszont mindenhol volt dobozos sör és üdít?, így a dobozok nem rendelkeztek
semmilyen értékkel.

S persze az egész Jugoszlávia sokkal színesebb volt, mint Magyarország. Hazafelé a Gori?an-Letenye
határátkel? majdnem olyan élmény volt, mint kés?bb Berlinben átmenni nyugatról keletre.
Tulajdonképpen az egyetlen eltérés Jugoszláviában Ausztriához képest az volt, hogy voltak Tito-képek és
vöröscsillagok is az utcákon, valamilyen politikai jelszavakkal, nem csak reklámok, mint Ausztriában.

Persze az árub?ség-sokk már Bécsben meglegyintett. A Kádár-féle 70-es évekbeli Magyarországon az
élelmiszer-ellátás teljesen jó volt, nem voltak igazi hiányok (pár luxusnak számító terméket, lásd libamáj,
téliszalámi, importcikkek leszámítva), de a bécsi élelmiszerbolt sokkoló volt, különösen a 20-féle
péksütemény a kis sarki közértben.

Az ellensokk 2 évvel kés?bb Havannában ért, ahol - maradva a fenti skálánál - a helyi áruellátás 10 volt,
de még a diplomatáknak fenntartott üzletekben is alig 40 körüli.

Alapból a nyugat híve voltam 6-7 éves koromtól, de ekkor döbbentem rá végleg: a kommunista rendszer 
abszurd. S ezzel a nézettel ki is tartottam 16-17 éves koromig, amikor elkezdtem meglátni a liberális
rendszer visszásságait, bár ez ideiglenes id?szakom volt, 18 évesen ismét visszatértem a
nyugatimádathoz. Bár annyi mindig maradt bennem ezután, hogy a nyugatkritikus nyugatiak felé maradt
bennem valamilyen sajátos tisztelet, mind a széls?jobbosok, mind a széls?balosok felé.
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Tulajdonképpen a kommunista rend legnagyobb öngólja az volt - így visszagondolva -, hogy sose
magyarázta meg pl. az árub?séget nyugaton, s persze ennek hiányát a saját táborban, ahogy sose
magyarázta el a kommunista cenzúrát, az egypártendszert se. Valós magyarázatok helyett ostoba 
szólamok voltak csak, melyeket a legostobábbak is spontán kinevettek.

Ha ezt mind ?szintén elmondták volna, sose lett volna ilyen mérték? nyugatimádat, s sose lett volna
ennyire kritikátlan hozzállás minden kommunista országban minden nyugati eszméhez.

ezen a Pula melletti félszigeten voltunk, már nem emlékszem melyik szállóban 
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Nyelvi humor

by maxval bircaman - csütörtök, május 19, 2022

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

Amikor az ember idegen nyelv? magyarázotakat olvas idegen nyelv oktatásában, az mindig sajátos
élmény. Egyrészt nem magyarázzák meg azt, amit esetleg a mi anyanyelvünk szemszögéb?l magyarázni
kellene, máskor viszont túlmagyaráznak számunkra magától értet?d? dolgokat.

Mondjuk magyar szemszögb?l nézve mulatságos egy átlagos amerikai spanyol-tankönyv vagy spanyolóra
kezd?knek. Hosszasan magyarázzák mi a közvetlen tárgy és a közvetett tárgy közti eltérés, ezt alaposan
gyakoroltatják is sok példával - egy magyarnak ez kb. 30 mp magyarázat lenne: az el?bbi az a
valakit/valamit, míg az utóbbi a valakinek/valaminek, s pont, a nyelvtanhoz teljesen hülye magyar is
azonnal felfogja. Viszont a spanyol igeid?knél meg azt mondják, hogy pl. "befejezett jelen", s ennyi, míg
a magyarnak itt hosszas magyarázat kell, mert nem érti.

Saját élményem, amikor 95 %-ban spanyol anyanyelv? csoporttal jártam latinórára. S bizony
kínszenvedés volt fél perc alatt érthet? dolgokról kétórás el?adást hallgatni. Amikor a csoport egy része
sehogy se tudta felfogni az alanyeset és a tárgyeset különböz?ségét - mert a spanyolban a tárgyat csak
emberek esetében kell jelölni, élettelen tárgyak esetében sose.

Mindezzel persze semmi gond. Minden idegen nyelv nehéz, de minden idegen nyelv máshogy nehéz, s
még ez is változó a nyelvtanuló anyanyelvét?l függ?en. S nyilván a jó nyelvtanítás arra összpontosít, ami
különösen problkémás a célközönségnek.

A baj akkor van, ha mítoszokat kezd hinni az ember. Pl. komolyan elhiszi, hogy valamilyen idegen
nyelvben egy ottani szokatlan nyelvi megoldás csak amolyan felesleges izé, mely nehezíti az emberek
dolgát.

Íme példa rossz nyelvi humorra, a szám lényege: ezek a hülye rómaiak nem beszéltek "rendesen". Egy
hasonló szám magyar verzióban semmilyen hatást nem tudna elérni, mert a magyar ember nem találna az
egészben semmi vicceset, az angol közönség viszont röhög:
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https://www.youtube.com/watch?v=NI8UZubOJlo 

Persze vannak angolok, akik képesek jó nyelvi humorra. Bár ehhez már kell valamilyen tudás, íme
minden latinos kedvenc jelenete:

https://www.youtube.com/watch?v=DdqXT9k-050 

_______________________________________________
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Nyomornegyed

by maxval bircaman - hétf?, április 11, 2022

https://bircahang.org/nyomornegyed/

A makrogazdasági mutatók persze érdekesek, de sokszor keveset mutatnak és túl sokat takarnak.

Az egyik kedvenc adatom a valóságról a nyomornegyed-mutatószám. 

Mi a nyomornegyed? Olyan lakóövezet, melyre az alábbiak jellemz?i részben vagy teljesen:

bizonytalan a tulajdon- és/vagy birtokviszony: a lakóknak nincs biztos jogcímük a lakásukra,
nincs stabil lakóház: a házak nem állandó használatra alkalmas anyagokból épülnek,
egészségtelen lakóház: nincs megfelel? szigetelés a külvilágtól, a falak nedvesek, a tet? átázik, a
padlózat nem burkolt,
túl sok ember lakik egy lakásban,
nincs vagy csak részben vannak közszolgáltatások: víz, áram, csatorna, szemétszállítás,
közlekedés.

Azt hiszem nyilvánvaló, ilyen Magyarországon is van, jellemz?en cigánygettók, de szegényebb
magyarlakta faluvégek is, s?t nemrégig még Budapest központjában is volt ilyen (a VIII. ker. egyes
részei).

A mér?szám azt mutatja: a lakosság hány %-a él ilyen körülmények között.

A világadat 24 %, de ennek megoszlása drasztikusan eltér?. Íme régiónként:

10 % alatti arány: Észak-Amerika, Nyugat-Európa, Óceánia gazdag része (Ausztrália, USA, Új-
Zéland),
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10-20 % közti arány: Kelet-Európa,
20-30 % közti arány: Észak-Afrika, Kelet-Ázsia, Latin-Amerika, Nyugat-Ázsia, Óceánia szegény
része (az Ausztrália, USA, Új-Zéland kívüli rész),
30-40 % közti arány: Dél-Ázsia, Közép-Ázsia,
50 % feletti arány: Afrika Észak-Afrikán kívüli része.

Országszinten persze ez még drasztikusabb. 

Latin-Amerikában pl. els? helyen Costa Rica van, ahol a szint nyugat-európai, alig 4 % a mér?szám, az
utolsó helyen meg az afrikai szint? Haiti, ahol a mér?szám 66 %.

Magyarország mér?száma 14 %, majdnem a régió átlag száma. Kelet-Európában Magyarországnál csak
Szlovénia és Lengyelország, valamint a balti államok állnak jobban, az utolsó helyezett pedig Moldova,
ahol ázsiai szint van. A kelet-európai rangsort jelent?sen befolyásolja mennyi a cigány népesség aránya: a
balti államokban és Lengyelországban ez szinte nulla, míg Romániában és Bulgáriában 10 % körüli.

A csúcs persze Afrika legszegényebb részei, ott rendszerint 70 %-os a nyomorszint, de van ahol 80 %,
s?t 90 % felett van.

Persze a nyomornegyed se ugyanaz mindenhol. Pl. a legkevésbé hiányzó közszolgáltatás az áram, még az
afrikai nyomornegyedek zömében is van áram. 

Annak idején, amikor kisgyerekként Peruban éltem, hatalmas élmény volt, hogy az emberek felhúzták a
kocsi ablakait, amikor olyan útra kerültünk, melynek környékén nyomornegyed volt: a hatalmas b?z
miatt. Ugyanis ezeken a részen nem volt se csatornázás, se más szeptikus rendszer, se víz, se
szemétszállítás, de áram mindig. A jellemz? kép: ül az indián család a szeméttelep közpén, lakhatásra
teljesen alkalmatlan, egészségtelen, koszos kunyhóban, s tévét néz. De ugyanazt olvastam pl. Pápua Új-
Guinea nyomortelepeir?l: a tengerparton, a vízbe vert cölöpökre vert kunyhó jellemz? építkezési
módszer, de még ott is van kifeszített áramkábel: valahogy kell tv-t nézni és fel kell tudni tölteni a
mobiltelefonokat.
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Nyugdíjba kéne menni

by maxval bircaman - vasárnap, július 31, 2022

https://bircahang.org/nyugdijba-kene-menni/

Gyakori gondolat: nyugdíjasnak kellene lenni.

Sajnos ennek semmi realitása, mert még ha sikerülne is hivatalosan elérni a nyugdíjas státuszt, a nyugdíj
összege nem fedezne a megélhetést.

Azaz marad a napi átlag 9 óra munka, ami egyébként teljesen elvesztegett id?. S még jó, hogy nem kell
irodába járnom, mert akkor napi 11-12 óra elvesztegett id? lenne.

Sokat elmélkedem a téma megoldásán, de egyel?re semmi értelmes nem jutott eszembe.

Ett?l teljesen függetlenül: a jöv? hónaptól már nem lesz napi minimum 2 új cikk, ennek oka elutazás.
Aztán majd meglátom mi lesz, a napi 1 cikk szinte biztos, mert ötletem van rengeteg, az napi 5 cikkre is
elég lenne, csak a lejegyzéshez az id? nem biztos, hogy rendelkezésre áll. S augusztus els? felében
esetleg nem fogok kommentekre válaszolni.

_______________________________________________
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Németország sajnos létezik

by maxval bircaman - péntek, november 25, 2022

https://bircahang.org/nemetorszag-sajnos-letezik/

Schmitt Máriának nincs igaza. Németország még létezik, sajnos. S tovább rombol.

Íme a német focicsapat tiltakozik, hogy Katarban nem szabad a perverzió:

A német tudósító pedig köteles gyerekbaszónak öltözni munkához, ellenkez? esetben elbocsátják:

A normalitás beköszönte után egyik els?rend? feladat lesz Németország tényleges megszüntetése,
területének felosztása a szomszédos államok között. A német nyelv betiltása is megfontolandó.

Azért nagy öröm volt, hogy Japán megalázta a német focicsapatot.

_______________________________________________
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Népszavazás

by maxval bircaman - kedd, március 29, 2022

https://bircahang.org/nepszavazas-3/

Vajon hogyan lehet, hogy a ballibek nem adják meg a nyilvánvaló választ a népszavazási kérdésekre?
Annak ellenére, hogy a ballib törzsszavazók se elleneznék ezt. 

A megoldás egyszer?: az európai szellemiség, melyhez való ragaszkodás alapvet? tájékozódási pont a
ballibek számára.

S bár a népszavazás kérdései túlzóak, mindenki tudja, valóban tényleg ez a logikus jöv?. 30 éve azt is
mindenki képtelenségnek hitte, hogy a homokosok egyenjogúsítása nem a homokosok békén hagyását
fogja jelenteni, hanem mindenki üldözését, aki nem hajlandó ütemesen tapsolni a homokos értékrendnek.
Ahogy a genderológia is csak egy tudomány volt egykor a nemek társadalmi szerepér?l, s nem azt
jelentette: ezentúl férfiak fognak n?ként versenyezni sportágakban, ahol a nemek eltérése alapvet?
jelent?ség?. 

Szóval bár ma még hihetetlen a nemi átalakítás általános propagandája gyerekek számára, bizony a mai
progresszívek is érzik ösztönösen: 10-15 év lesz a norma, s fasizmusnak fog számítani e téren bármi
vacilálás.

Én azt mondom egyébként: Európa megérdemel egy kiadós atombombázást. Pár épületért és m?kincsért
persze kár, de az emberekért nem. 

az européer szellemiség él? ikonja 
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Nézz fel!

by maxval bircaman - csütörtök, január 13, 2022

https://bircahang.org/nezz-fel/

Megnéztem az új sztárfilmet. Felesleges volt.

A szereposztás: csupa sztár. Akiket sajnáltam, mert ezekhez a szerepekhez amat?r színészek is
megfeleltek volna, annyira sematikus, szinte szappanoperai szint. Egyedül a f?szerepl? férfi csillagász
karaktere nem teljesen egysíkú. Mindenki más bábszínház-egyéniség: a nagyon okos csillagász n?, a
cinikus politikus, az alkalmatlan kormányzati f?emberek, a kiégett médiasztár, a kapzsi milliárdos, stb.

Maga a történet el?adása is iszonyatos, felesleges meseelemekkel, feleslegesen hosszabbítva.

A film teljesen hamis üzenete: a rendszer tökéletes, csak az emberek idióták.

_______________________________________________
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Objektivisták

by maxval bircaman - kedd, február 22, 2022

https://bircahang.org/objektivistak/

Liberális-konzervatív koromban ingadoztam az objektivizmus és a kereszténydemokrácia között. Az
utóbbiról sokszor írtam, rémes téveszmének tartom. De az el?bbi még rémesebb téveszme. 

Az egész objektvizmus tulajdonképpen egy regényb?l van, címe Atlasz megvonta a vállát, szerz?je az
Amerikába vándorolt orosz zsidó Ayn Rand (eredetileg: Alisza Rozenbaum), aki személyesen látta a
szovjet rendszer kezdeti lépéseit - 1925-ig Oroszországban élt -, ez annnyira megutáltatta vele a
marxizmust, hogy csinált egy ellen-marxizmust.

Rand gyakorlatilag sorra vette Marx alapvet? eszméit, majd mindegyiknek pont a szöges
ellentétét állította, ebb?l lett az objektivizmus, íme az alapok:

Marx szerint a társadalom célja a közjó megvalósítása, Rand szerint a társadalom legjobbjai
szabadságának kiteljesítése,
Marx szerint minden értéket az emberi munka hoz létre, Rand szerint a vállalkozók és feltalálók 
esze,
Marx szerint az ideális társadalom alapja az együttm?ködés, Rand szerint a józan irigység,
Marx szerint a szabadság gátja a magántulajdon, Rand szerint a magántulajdon a szabadság 
kifejez?dése,
Marx szerint az ideális társadalom a végs? kommunizmus, képesség-szükséglet alapon, Rand
szerint a szabadversenyes kapitalizmus, minimális állami szereppel.

Ayn Rand f?m?ve persze mestermunka. Történetként is jó, az idealizált szerepl?k és a f? rögeszme
ismételgetése ellenére. Ez utóbbi: az objektivizmus tüzet okád az önzetlen segítségre, így minden
helyzetben, amikor a pozitív szerepl?k segítenek egymásnak, alá van húzva, hogy ezt mindenki
önérdekb?l teszi. 

A története egy bekezdésben. Amerikában er?sen balos - bár nem kommunista - kormányzat kerül
hatalomra, mely kit?zi a cél, hogy legyen igazságosabb társadalom, ennek értekében korlátozzák a
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vállalkozások szabadságát, bizonyos szint? tervgazdálkodást vezetnek be, er?sítik az állami kontrollt. Egy
bizonyos id? után a társadalom elitje - nagyvállalkozók, feltalálók, velük szimpatizáló értelmiségek -
elt?nnek, elmenekülnek egy közös rejtekhelyre a Sziklás-hegységben. Az állam összeomlik. 

A f?szerepl? Dagny Taggart, energikus, fiatal n?, aki apja vállalkozását próbálja irányítani, harcolva
saját, a hatalom el?tt lefekv? bátyjával - Rand saját magát írta itt bele a regénybe, bár ? maga sose volt
vállalkozó.

a filmbéli Dagny 

Randnak pechje volt: pont akkor halt meg, amikor tervei kezdtek megvalósulni Reagan és Thatcher alatt,
majd pedig volt hazájában Oroszországban, Jelcin alatt. 

Azt pedig mondanom se kell: ezek az eszmék sehová se vezetnek a zsákutcán kívül.

A magyar helyzetre jellemz?: Magyarországon a kevés objektivista a ballib oldalon van, egy emberük
még ballib parlamenti képvisel? is volt az el?z? ciklusban (Kész Zoltán). Jelenleg ugyan? MZP
mozgalmának egyik alelnöke. De meglep?dne Rand, ha megtudná: Magyarországon ? "baloldalinak"
számít...

_______________________________________________
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Okoz-e liberalizmust a nyitottság?

by maxval bircaman - hétf?, december 19, 2022

https://bircahang.org/okoz-e-liberalizmust-a-nyitottsag/

Az egyik nagy liberális mítosz: a nyitottság a liberalizmus szinonímája.

Ezért hívják Soros alapítványát is Nyitott Társadalom Alapítványnak. Az alap Soros gazda tanítója és
példaképe, Karl Popper, aki szerint kétfajta emberi társadalom van, zárt és nyitott. A zárt típus igazságot
keres, aminek érdekében dogmákat állít fel, majd ez alapján alakítani akarja a társadalmat. Popper szerint
ilyen minden premodern társadalom, a f?b?nösek pedig az ókori görögök, akik elterjesztették azt a
szerinte tévhitet, hogy az állam célja a polgárok nevelése a jóra. S ezt a "szörny?" hagyományt vitte el a
végletekig a XX. századi totalitarizmus, a fasizmus és a kommunizmus. Az ellentét a felvilágosodás,
mely tudományosan, dogmamentesen áll hozzá a kérdéshez, s nem a valóságot akarja átalakítani, hanem
teljesen gyakorlati módon a valósághoz igazítja a gyakorlatot. S ennek legmodernebb alakja a liberális
demokrácia.

Ebb?l következik, hogy mivel - az elmélet szerint - a nyitottság és a racionalitás áll a liberalizmus
alapjában, így a nyitottság, a racionális gondolkodás, a pluralizmus terjedése automatikusan elvezet a
liberalizmus terjedéséhez.

Csak meg kell adni például a b? információt egy zárt társadalom alattvalóinak, s bel?lük teljesen
automatikusan liberális, öntudatos állampolgárok lesznek, akik szétfeszítik aztán a zárt társadalmukat.

Az elmélet legradikálisabb képvisel?i immár azt is állítják: maguk az eszközök és a másodlagos termékek
terjedése is elhozza a lazítást. Amint a zárt társadalom tagjai, pl. az ottani fiatalok a kezükbe kapnak
mobiltelefont, internetet, nyugati popzenét, hollywoodi filmeket, gyorsan rádöbbennek: de jó is a liberális
nyugat!, majd ez a nemzedék nyugati mintájú rendet teremt az adott országokban.

Persze könnyen belátható, hogy ez marhaság. Kb. mintha azt mondanánk, a m?holdak kommunizmust
teremtenek, hiszen a kommunista Oroszországban lettek feltalálva és el?ször alkalmazva.
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De mélyebb szinten mi is a hatás?

Mondjuk ül a mozambiki dzsungelben a kamasz srác kezében mobiltelefonnal. Ma már ilyen helyeken is
van mobil internet, ha lassú is magyar szemmel nézve. S döbbenten szembesül vele: nyugaton az emberek
100-szor jobban élnek.

Mi is a következtetése? Az, hogy akkor most tüntetést kell szervezni, nyugati társadalmat kell létrehozni
Mozambikban, mert akkor ott is ugyanilyen életszínvonal lesz? Nem. Az els? gondolat: valahogy ki kell
vándorolni oda, ahol aranyból vannak a tet?k, s minden sarkon lisztet osztogatnak, meg kolbászból van a
kerítés.

Ha pedig a srác olyan értelmiségibb típus, s elkezd a dolgoknak után nézni, el?bb-utóbb kifejezetten
nyugatellenes lesz bel?le, mert arra fog jutni: ami náluk nincs, ugyanaz van nyugaton, s a kapcsolat nem
véletlen.

A széles tájékozottság tehát éppenhogy gyengíti a nyugat vonzerejét.

Sokszor mondtam, személyesen ismertem a szovjet embereket. 1980-1985 között szovjet iskolába jártam,
ott is érettségiztem 1985 májusában. Ráadásul ez egy kifejezetten elit iskola volt, nem a szovjet kisember
gyerekei jártak oda, hanem a priveligizált szovjet rétegek gyerekei (mondjuk ezek alsó és középs? része,
nyilván a fels? szovjet elitet nem ismerhettem, az teljesen elszeparált kaszt volt). Szóval láttam a szovjet
alsó és középs? nomenklatúra 12-17 éves gyerekeinek a viselkedését nap mint nap 5 éven keresztül.

E korban magam a nyugat lelkes híve voltam, nem voltam rendszerkritikus egyáltalán, egy kis id?szakot
leszámítva 1983-1984-ben, amikor er?sen hatott rám a marxista George Orwell munkássága. De meg kell
mondanom, én szinte komcsinak számítottan a szovjet osztálytársakhoz képest! A szovjet gyerekek olyan
naív és kritikátlan nyugatimádók voltak, hogy rosszul voltam t?lük, pedig - mint mondtam - magam is
nyugatbarát voltam.

De én jártam is nyugaton, s láttam, hogy ott problémák is vannak, míg a szovjet osztálytársak vagy sose
voltak nyugaton egy percet sem, vagy esetleg volt 1-2 óra tapasztalatuk Írországból, akkoriban az
Aeroflot egyik járata Moszkva-Havanna között úgy közlekedett, hogy Shannonban leszállt

                         1.071 / 1.347



BircaHang - 01-01-2023
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

üzemanyagfeltöltésre, s ez alatt az utasok járkálhattak a repül?tér tranzittermében.

Szóval a szovjet iskolatársak fejében tényleg ez a "kolbászb?l van a kerítés" nyugatkép volt! Amikor
párszor elmondtam, hogy ez így túlzás, mert pl. Madrid központja tele van koldusokkal, s?t Nyugat-
Berlinben is láttam szemétben guberálót, sokan legyintettek, hogy ez nem lehet igaz, én csak a hivatalos
propagandát ismétlem, biztos félek elmondani az igazságot, hogy nyugaton minden szuper.

Aztán Gorbacsov utolsó éveiben megnyílt minden, már szabadon mehetett az információ. Alig pár év
kellett, s már fehér holló kategóriájú lett a nyugatiámádó orosz.

S persze továbbra is hallgat az orosz ember nyugati zenét, használ nyugati eszközöket, de ezek nem tették
?t sehogy se nyugatbaráttá. S?t, épp ellenkez?leg.

Ahogy Kína esetében is pofára esett a nyugat. A kínai gazdag osztály immár 1 millió ember, a
középosztály meg 350 millió, ami több mint az USA teljes lakossága, s mégis: mindezek jól megvannak a
"kommunista diktatúrában", a kevés nyugatpárti kezdeményezés semmilyen támogatottságot nem kap,
még a teljesen nyugatos Honkongban is jóval többen állnak a vezetés mellett, mint amennyiben ellene.

Ez is az oka, hogy ma már a pluralizmus, a nyitottság legf?bb ellenségei a liberálisok. Immár mintha zárt
liberális térsadalmat akarnának...

https://www.youtube.com/watch?v=uHFGkVhGuMk 
a South Park zseniális szerz?it?l egy dal, mely pont ugyanezt illusztrálja, persze kicsit másképp 
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Oktatás és gazdagság

by maxval bircaman - kedd, június 14, 2022

https://bircahang.org/oktatas-es-gazdagsag/

A pre-MZP-ita blogger HAFR demagóg állításokkal kezdte újra tevékenységét a blog.hu-n. Tavaly még
átment a HVG-re, de ott le se szarták HAFR-t, így visszakullogott. ? az, ki már 10 éve is
igazikonzervatív volt, azaz MZP el?képe. Persze intellektuálisan HAFR sok lépcs?fokkal MZP felett áll,
de ez itt csak azt jelenti: képes értelmesen megfogalmazni ugyanazt a marhaságot.

Azt mondja: "Egy ország gazdagsága azon múlik, hogy a polgárai mennyire gazdagok, pont." - ez még
igaz is, de aztán azt mondja "Ez meg azon múlik, hogy mekkora (piaci) érték el?állítására képesek, pont."
- ami viszont marhaság. Ez ugyanis körkörös érvelés: minál több érték, annál gazdagabb, s minél
gazdagabb, annál több érték.

Valójában az érték csak attól függ mik a hatalmi viszonyok. Ha a nemlétez? kertemben lenyíratom a
füvet áprilisban és júniusban, áprilisban 5000 Ft-ot fizetek ezért, majd júniusban meg 20 ezret, akkor a
júniusi f?nyíróm 4-szer akkora értéket állított el?? (Most vonatkoztassunk el az inflációtól a példa
kedvéért.) Dehogy, teljesen ugyanazt csinálta, ugyanaz az érték keletkezett. 

Vagy másik példa: az IKEA stockholmi és kijevi üzletében a pénztáros keresete 8:1 arányú. Pedig 
ugyanazt csinálják teljesen. Tényleg 8-szoros értéket állít el? a svéd áruházi pénztáros?

S végül a szerz? leghamisabb érve: "Az el?állított piaci érték meg dönt?en azon múlik, hogy mennyire
képzettek az állampolgárok, pont." - hát, pont hogy ezen semmi se múlik. 

Lehet valaki bármennyire is képzett, ha az adott ország kereseti viszonyai alacsonyak, akkor keresete
alacsony lesz. S lehet valaki bármennyire is képzetlen, ha az adott ország kereseti viszonyai magasak,
akkor keresete magas lesz. A bangladesi programozó sokszorta kevesebbet keres, mint a norvég
takarítón?. Peidg az utóbbihoz csak pár hét gyakorlat kell, az el?bbihez meg több év tanulás és sok év
gyakorlás.
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Az oktatás pedig fontos, de sose lehet f? lépés. El?bb az országot vissza kell ugyanis venni, hogy a
gazdasága aztán belföldre termeljen profitot. Hogy aztán legyen megfelel? bérezésre is pénz. Addig az
öncélú oktatásfejlesztés csak egy drága hobbi marad, mely még rontja is az ország helyzetét, hiszen a
gazdag országoknak termel ingyen szakembereket.

_______________________________________________
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Orosz elképzelés Ukrajnáról

by maxval bircaman - vasárnap, március 20, 2022

https://bircahang.org/orosz-elkepzeles-ukrajnarol/

Orosz elképzelés Ukrajnáról:

A színek magyarázata:

Újoroszország:
világoszöld: keleti rész,
sötétzöld: nyugati részkeleti rész;

Kisoroszország:
rózsaszín: keleti rész,
piros: központi rész,
narancs: nyugati rész;

lila: Galícia-Volhínia;
barna: Ruszinföld.

Kis-Oroszország alatt az ukrán törzsterület értend?. Ez az az eredetileg lengyel-litván terület, ahol az
ukrán etnikum történelmileg domináns. A legdélibb narancsszín? terület - Csernyivci megye - csak a
Molotov-Ribbentrop paktum alatt lett szovjet, ez korábban román terület volt vegyes ukrán-német-román-
zsidó lakossággal.

 alatt az eredetileg török terület értend?, melyet Oroszország elhódított, majd orosz és ukrán telepesekkel
népesített be (a legdélibb megyében - Budzsak - bolgár telepesekkel is).

 keleti része Lengyelország-Litvániától került Oroszországhoz. A nyugati része is, de ez el?bb osztrák
lett, ezt Lengyelország kapta meg az I. vh. után, majd a Molotov-Ribbentrop paktum alatt lett szovjet.
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A ruszinokat a hagyományos orosz álláspont az ukránoktól különálló nemzetnek kezeli. Sajnos azonban
a szovjet id? alatt nem ez volt a hivatalos nézet.

_______________________________________________
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Orosz mentalitás

by maxval bircaman - hétf?, május 23, 2022

https://bircahang.org/orosz-mentalitas/

Az orosz mentalitás talán nyugati szemszögb?l legérthetetlenebb vonása a Sub pondere crescit palma -
pedig ez egy latin mondás, nem az oroszok találták ki: "Teher alatt n? a pálma". A pálmát persze az átlag
magyar nem ismeri, de a füvet igen: közismert, hogy a gyep akkor n? a legjobban és legszebben, ha
rendszeresen nyírjuk. Az orosz lélek pont ilyen: akkor er?södik a legjobban, ha folyamatosan szidják.

A nyugati szankciók és különösen a teljesen abszurd sportügyi és kulturális szankciók egyetlen hatása
Oroszországban: immár az is támogatja Putyint, aki elhibázottnak tartja az ukrajnai háborús beavatkozást.
Van egy nem is kis réteg Oroszországban, mely szerint Oroszországnak csak a Donyecki és Luganszki
NK-ok területére kellett volna bevonulnia, minden más erkölcsileg nem igazolható. Most már ez a réteg is
hajlik arra, hogy talán mégis igaza volt Putyinnak, mert a körülmények kényszerítették.

Szerencsére a liberálisok szellemi teljesítménye egyre siralmasabb. A mostani fiatal nyugati
oroszszakért? nemzedék pedig már egyenesen debilizálódott a sok drogozástól és gyerekkúrástól, a
tombolástól és rombolástól. Még azt se nézték meg, mikor volt Sztálin a legnépszer?bb hazájában.
Megmondom: a német támadás után!

_______________________________________________
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Orosz tanárn?k

by maxval bircaman - péntek, március 25, 2022

https://bircahang.org/orosz-tanarnok/

Amikor szovjet iskolába jártam, kellett id?nként magántanár, oroszból. Eleinte mert nulla körüli volt a
tudásszintem, aztán meg már, hogy haladó szint fölé mehessek.

Az els? tanárn?m igazi orosz volt Moszkvából, 50 éves n?. Akkor persze az 50 éves n?k csúf
öregaszonyoknak t?ntek, míg ma néha meg is fordulok egy-egy jól kinéz? 50-es után - dehát ez az id?
szabálya.

? ingyen dolgozott, apám megkérdezte a szovjet kereskedelmi tanácsot, van-e magántanár, mire meg is
jelent nálunk ezzel a n?vel, s büszkén mondták, ?k ingyen dolgoznak. Persze utólag vettünk neki
ajándékcsomagokat. Végülis így drágább lett, mintha pénzt kért volna: de ez már a szovjet valóság
egyik paradoxonja volt.

Profi tanár volt teljesen, csak egyszer lett mérges rám: amikor hosszú magyarázás után se értettem meg
az orosz visszaható igék rendszerét.

Legemlékezetesebb pillanatom vele, amikor a házban elment a lemezjátszó mellett, rápillantott a
lemezborítókra - a lemezek 90 %-a szüleimé volt -, majd meglátta a 70-es években rendkívül népszer?,
angolul énekl? német diszkó együttes, a Les Humphries Singers egyik lemezét, mire rámutatott és
annyit mondott "?????????" (= drogosok), majd elmosolyodott

https://www.youtube.com/watch?v=oKrCmj22XUo 
már akkor is gázosnak t?nt 

A második tanárn?m egy észtországi orosz n? volt. Olyan kövér és alacsony volt, hogy magassága és
szélessége kb. azonos volt. Viszont figyelt magára: mindig ki volt sminkelve, s kölnifelh? övezte. Akkor
lep?dtem meg igazán, mikor megláttam a férjét: magas, kifejezetten sportos férfi volt. 
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Ez a tanárn? nem volt igazi profi, nem tudott jól magyarázni, de ez akkori szintemhez jó volt: végülis az
él? nyelvet mutatta be, ehhez pedig értett, hiszen az anyanyelve volt. Egyszer elmesélte: a 20-éves fia
észtül tanul, kiváncsiságból, ezt úgy mondta, mintha ez valami teljesen abszurd hóbort lenne.

Ami még megmaradt bennem: állandóan szólt halkan a lakásában az Amerika Hangja orosz adása.

A harmadik orosztanárn?m nem orosz, hanem belarusz volt. De a belaruszok zöme - 90+ %-a - orosz
anyanyelv? vagy az is, szóval ez mindegy. Minszki volt eredetileg. 

? amolyan disszidens volt, bár nem volt szovjetellenes, de mondott olyanokat is, ami nem fért bele a
hivatalos szövegbe. A legérdekesebb: elmondta, a német támadáskor ? 11 éves volt, s megtapasztalta a
német uralmat 3 éven keresztül. Azt mondta: a német uralom 1942-1944 között valóban olyan volt, ami a
hivatalos anyagokban szerepel, azaz borzasztó, de az els? évre ez nem igaz, akkor jobban éltek, mint a
szovjet uralom alatt, az élelmiszer jobb és több volt. Mesélte, 1941 nyarán a németek kenyeret is
osztottak, s az ? családja is kapott.

_______________________________________________
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Orosz terület, ahol nem tudnak oroszul

by maxval bircaman - vasárnap, április 10, 2022

https://bircahang.org/orosz-terulet-ahol-nem-tudnak-oroszul/

Írtam már korábban is Oroszországban a kisebbségek helyzetér?l. De most más szempontból.

A szovjet id?k maradványa a különféle autonóm területek rendszere. Jelenleg 26 ilyen közigazgatási
egység van, ezek közül azonban csak 22 a legmagasabb, "köztársaság" státuszú, azaz autonómiája 
jelent?s fokú.

Alapvet?en az egyes autonóm köztársaságok mind valamely kisebbség területeként lettek lérehozva. Az
azonban egyedi helyzet kérdése, ez mennyiben segíti az illet? kisebbség identitását.

A 22 autonóm köztársaság felosztható 3 csoportra ebb?l a szempontból:

eloroszosodott területek, ahol vagy a többség eleve orosz és/vagy a kisebbség zöme ma már orosz
nyelv?, identitású, az eredeti kisebbségi identitás legfeljebb foklór:

ilyen az összes finnugor köztársaság: Karélia, Komi, Mari, Mordovia, Udmurtia,
ilyen a Krím, ahol a lakosság alig 15 %-a krími tatár, s közülük is egyharmad kizárólag
orosz nyelven beszél,
ilyen az egyetlen keresztény észak-kaukázusi köztársaság: Észak-Oszétia;

a kisebbségi identitást örz? területek:
a két Volga-menti muszlim autonómia: Baskíria és Tatársztán - itt még a helyi orosz
lakosság is tud pár szót a helyi nyelven,
két buddhista autonómia: Kalmükia és Tuva,
az összes észak-kaukázusi muszlim autonómia: Adigea, Csecsenia, Dagesztán, Ingusétia,
Kabardin-Balkária, Karacsáj-Cserkeszia,
egy türk, de keresztény autonómia: Altájia;

a kett? közti köztes állapot:
három türk, de keresztény autonómia: Csuvasia, Hakaszia, Jakutia - ezek közül Jakutia a
fejl?dés példája, ott tényleg er?södik az identitás,
egy buddhista autonómia: Burjátia.
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Ahol az utca nyelve nem az orosz, az Csecsenia és Ingusétia, de természetesen itt is általános a 
kétnyelv?ség.

Az egyetlen autonómia, ahol nem csak az utca nyelve nem az orosz, de a helyi kisebbség zöme nem is
beszél rendesen oroszul: Tuva. 

Tuva sajátos hely, csak 1944-ben lett a Szovjetunió része, s máig el van szakadva természeti adottságai
miatt Oroszország többi részét?l. Nincs vonatközlekedés, az egyetlen kapcsolat a repül? és egy darab
autóút, mindez egy Magyarországnál másfélszer nagyobb területen, de alig 300 ezer f? lakossággal. 

A szovjet kor végén és közvetlenül utána az orosz lakosság több mint fele elhagyta Tuvát, ennek
eredménye: ma a lakosság alig 15 %-a orosz. Emelette a tuvaiak szaporulata a többszöröse az orosz
átlagnak. Mindennek eredménye: Tuva egyre inkább tuvai többség?. Oroszországban Tuván kívül
egyedül az Észak-Kaukázusban fordul el?, hogy a lakosságban az orosz arány folyamatosan csökken. 

a Tuvát Oroszország többi részével összeköt? R-257 autóút része a Jenyiszej feletti híd Kizil
központjában - az autóút Krasznojarszkot köti össze Mongóliával Hakasszián és Tuván keresztül, bár
maga az út véget ér a határnál, mongol területen a folytatás földút - a határátkel?hely nem nemzetkozi,
azaz csak orosz és mongol állampolgárok mehetnek itt át 

Sajátos jelenség a tuvai nacionalizmus, mely nem szeparatista, de oroszellenes: azaz Oroszország része
akar maradni, azonban helyi szinten az orosz lakosságot idegen kisebbségként kezeli, azaz aki nem tuvai
nemzetiség?, annak pl. alig van esélye bármilyen állami állásra. 

Ez egy sajátos oroszországi kisebbségi jelenség, mely az Észak-Kaukázusbna is jelen van: a moszkvai
központi hatalom a helyi nacionalista kisebbségi eliteknek elnézi az orosz lakosság diszkriminálását, ha
egyébként ez az elit lojális Moszkvához.

Földrajzilag egyébként Tuva valószín?leg a világ egyik legszebb helye: gyönyör? hegyek, völgyek,
hatalmas folyók és tavak, tiszta leveg?. Elzárt jellege segített meg?rizni sajátos szokásait: Ázsia egyetlen
helye, ahol a sámánizmus él? vallás maradt, az átlag tuvai egyszerre buddhista és sámánista.
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a 22 autonóm köztársaság - narancsszínnel, Tuva zölddel 

A tuvaiak sajátos nép: a nyelv türk, a származás viszont mongol (kinézetre nemigen lehet ma se
megkülönböztetni egy tuvait és egy mongolt), s a terület északra van az iszlám legnagyobb kiterjedésének
vonalától, így - ellentétben a türk népek legnagyobb részét?l - itt sose volt muszlim térítés. Egészen a
XVIII. századik a vallás a sámánizmus volt, ekkor felvették a buddhizmust, de a két vallás párhuzamosan
együtt él, a legtöbb tuvai mindkett?nek a híve.

Mindez így együtt idilli képet sejtet, viszont a valóságnak van egy másik oldala is: Tuva Oroszország
egyik legszegényebb régiója, hatalmas a munkanélküliség és az alkoholizmus, a b?nözési statisztikában a
tuvai f?város, Kizil az els? helyen áll Oroszországban. Maga Kizil úgy néz ki, mintha egy zombifilm
díszlete lenne: nagyjából az építési terület és a szeméttelep keveréke.

A legismertebb helyi sajátosság a tuvai torokének.

https://www.youtube.com/watch?v=ltnLCzUb-1A 
modernizált verzió 

A leghíresebb tuvai ember ma Putyin bels? körének egyik tagja, Sojgu tábornok, honvédelmi miniszter,
aki a szovjet-kori Tuva pártvezet?jének a fia (az anyja orosz vagy ukrán, ez vitatott).

a Sojgu-család a 60-as évek elején. a kisfiú a mai orosz honvédelmi miniszter 

_______________________________________________
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Orosz-ukrán etnikai határ

by maxval bircaman - vasárnap, február 27, 2022

https://bircahang.org/orosz-ukran-etnikai-hatar/

Orosz-ukrán etnikai határ - egyáltalán meghatározható-e ilyen?

A kérdésre nagyon nehéz válaszolni. Az orosz-ukrán identitás nem választható el egymástól
egyértelm?en, talán nyugati példaként a spanyol-katalán viszony hozható fel rá párhuzamként, ahol
szintén egymással párhuzamosan létezett történelmileg 3 eltér? felfogás:

katalán nacionalizmus: azaz a katalánok egy önálló nemzet, rokona a spanyol nemzetnek ugyan,
de minden szempontból önálló t?le,
katalán regionalizmus: azaz a katalánok a nagy multiregionális spanyol identitás egyik
részeleme, ?k spanyolok, de nem kasztíliaiak, saját identitásuk van, de ez nem ellenkezik
párhuzamosan a spanyol identitással,
spanyol nacionalizmus: a katalánok egyszer?en a spanyol nemzet egy regionális csoportja, nem
létezik katalán nemzeti identitás.

Megjegyzés: a spanyolban eleve van eltérés a "spanyol" (español) és a "kasztíliai" (castellano) között.
Elvileg a "spanyol" az az egész országra vonatkozó melléknév, míg a "kasztíliai" a - magyar szóval -
spanyol nyelv neve csupán. Azonban ezt a megkülönböztetést nem tartják be sem Latin-Amerikában, sem
Spanyolország spanyol nyelv? részein, ott a kett?t szinonímaként kezelik - s a magyar is ezt vette át. De
pl. egy büszke katalán igenis különbséget tesz a kett? között. (A baszkok esete megint más, ott a nyelv
nem rokona a spanyolnak, így nem is kell görcsölni a szavak ilyen megkülönböztetésével.)

Az orosz-ukrán eset nagyon hasonlít erre:

van ukrán nacionalizmus - ez a mai Ukrajna hivatalos álláspontja is, mely szerint az orosz és az
ukrán rokonnképek, közös gyökerekkel, de immár 500-600 éve ezek külön nemzetek, s
természetesen ez volt a hivatalos tanítás a szovjet korban is,
van ukrán regionalizmus - történelmileg jelent?s volt, a mai Oroszországban is népszer? ez, de
ma nem ez a többségi vélemény,
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s persze van orosz nacionalizmus is - ez manapság elég ritka, de a kommunizmus el?tti
Oroszországban ez volt a f? elmélet.

A gond az, hogy az érintett lakosság önmeghatározása nagyban függött attól mi éppen a "divat". A
hírekben manapság szerepl? Donyeck megye erre jó példa: miközben nem történt se jelent?s be- és
kivándorlás azóta, a szovjet kor vége és az ukrán függetlenség megszerzése utáni id?szak között az
ukránok aránya hirtelen megn?tt, az oroszok aránya pedig lecsökkent (ez önbevalláson alapuló
statisztika). Közben az anyanyelv szerinti statisztika keveset változott, a legutóbbi még ukrán hatalom
alatti felmérés szerint:

37 % orosz anyanyelv? és orosz nemzetiség?,
34 % orosz anyanyelv? és ukrán nemzetiség?,
1 % ukrán anyanyelv? és orosz nemzetiség?,
23 % ukrán anyanyelv? és ukrán nemzetiség?,
4 % orosz anyanyelv? és nem orosz/ukrán nemzetiség?,
1 % ukrán anyanyelv? és nem orosz/ukrán nemzetiség?,

A helyzet az, hogy a nemzetiségi hovatartozás még egy családon belül se feltétlenül azonos, s id?ben is
változik.

A legutolsó teljes adat egész Ukrtajnára ("teljes": amikor még a Krím és Donyeck-Luganszk ukrán
ellen?rzés alatt állt):

16 % orosz anyanyelv? és orosz nemzetiség?,
12 % orosz anyanyelv? és ukrán nemzetiség?,
1 % ukrán anyanyelv? és orosz nemzetiség?,
65 % ukrán anyanyelv? és ukrán nemzetiség?,
2 % orosz anyanyelv? és nem orosz/ukrán nemzetiség?,
1 % ukrán anyanyelv? és nem orosz/ukrán nemzetiség?,
3 % nem orosz/ukrán anyanyelv? és nem orosz/ukrán nemzetiség?.

Az orosz nyelv ma is domináns, minden er?feszítés ellenére. Talán ezt az mutatja a leginkább, hogy a
nem orosz vagy ukrán lakosság Ukrajnában - ezek: 500 ezer román, 300 ezer belarusz, 250 ezer krími
tatár, 200 ezer bolgár, 150-150 ezer magyar és lengyel, 100-100 ezer zsidó és örmény) - jellemz?en
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oroszul tudnak, nem ukránul. A kárpátaljai magyarok között ez abszolút érzékelhet?, oroszul szinte
mindenki beszél, ukránul meg csak a legfiatalabbak között akad ilyen. Egyszer?en hiába az ukrán az
egyetlen hivatalos nyelv, mégis jobban megéri oroszul tudni.

Hogyan is lett a mai Ukrajna azonban? 

Az 1917. februári orosz forradalom során volt az els? próbálkozás önálló ukrán államiságra, bár itt még
nem volt világos, ez független állam lesz-e vagy csak autonóm része Oroszországnak. Ezután több
párhuzamos államalakulat is kialakult a mai Ukrajna területén. Tényleges kontrollt az egész területen
egyik államalakulat se gyakorolt, a területi igények viszont a mai Belarusz déli részét valamint a mai
Oroszország délnyugati részét is magukban foglalták.

1917-1921 között gyakorlatilag polgárháború zajlott Ukrajnában a kommunisták és az antikommunisták
között, küls? támogatással mindkét oldalon. Az ukránok által igényelt terület középs? és keleti részén
kommunista gy?zelem született, a nyugati rész pedig Lengyelország része lett (lengyelül a régió neve
Kresy). 

Így tehát stabilizálódott Szovjet Ukrajna, mely 1922-ben a Szovjetunió 4 alapító államának egyike lett.
Látszólag így tudható volt, melyik terület ukrán, a valóságban azonban a határok megállapítása csak
1922-ben zajlott le. Gyakorlatilag Moszkvában döntötték el hol legyen a határ az orosz és az ukrán
tagköztársaságok között. Az alap etnikai volt, különféle korábbi felméréseket vettek figyelemben, ett?l
csak er?s gazdasági okokból tértek el.

Végülis Szovjet Ukrajna 1922-es határa nagyjáb?l azonos volt a 2013-as határral 4 nagy eltéréssel:

Kelet-Lengyelország déli fele: ez csak 1939-ben lett Szovjet Ukrajna része,
Kárpátalja: ez 1945-t?l (jogilag 1947-t?l) ukrán,
Transznisztria: ez 1940-ben el lett csatolva, ez lett Szovjet Moldávia alapja,
Krím: ez 1954-t?l ukrán;

a kisebb eltérések pedig a keleti határon voltak, egyes járások ide-oda csatolásával.
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Terjed egy orosz kép az utóbbi id?kben arról, hogy Ukrajna szinte teljes területe ajándék a cároktól,
Lenint?l, Sztálintól, Hruscsovtól. Nos, persze van ennek valami alapja, de azért ez er?s csúsztatás. Íme
miért.

íme a kép 

Már itt vázoltam az ukránok rövid történetét, szóval az ukrán nemzet alapvet?n lengyel-litván uralom
alatt alakult ki. Az ottani ukránlakta terület legnagyobb részét Oroszország megszerezte a XVII. század
középét?l kezdve, a legfontosabb esemény a felkelés, Bogdan (ukránul: Bohdan) Hmelnyickij vezetésével
a lengyel uralom ellen, aminek eredménye, hogy a felkel?k 1654-ben kimondták csatlakozásukat
Oroszországhoz. Na most, az említett gúnyrajz csak ezt a területet tekinti "igazi" ukránnak.

Arra nem térnék, hogy az eredetinek jelzett sárga terület a valóságban nagyobb. De a csíkos és a
narancsos színnel jelzett részek (azaz "cárok ajándéka" és "Lenin ajándéka") nem pontos. A "cárok
ajándéka" részen valójában mindigis ukrán többség volt, van ahol 90 % feletti, de sehol se 70 % alatti. A
"Lenin ajándéka" részb?l pedig egyedül 2 területrész tekinthet? valóban "ajándéknak":

a Donbassz-vidék délkeleten, ez ugyanis legalább annyira volt orosz, mint amennyire ukrán
terület, nyelvileg pedig egyértelm?en orosz,
a délnyugati nyúlvány - Budzsak -, ahol az ukránok máig kisebbséget alkotnak, alig a lakosság
harmada ukrán itt, s még korábban ennél is kevesebb volt.

Ami a "Sztálin ajándéka" részt illeti (pirossal), ez egyértelm?en csak a Kárpátaljára és Bukovinára igaz, a
Lengyelországtól átvett részen viszont egyértelm? ukrán többség volt az adott pillanatban. (A korabeli
szovjet propaganda is Nyugat-Ukrajna néven emlegette.)

Ukrajna (2013-as határok között) régiói: B - Bukovina, Bu - Budzsak, Dn - Dnyepr-vidék, D - Donbassz,
E - Ediszan, G - Galícia, K - Kárpátalja, Kr - Krím, P- Podólia, Sz - Szloboda, Szi - Sziveria, V- Volhínia,
Z - Zaporozsje 
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Az egyes régiók történelmi helyzete:

Bukovina: a XX. században szerzi meg a Szovjetunió Romániától, relatív román többség, jelent?s
ukrán kisebbség,
Budzsak: a XIX. században szerzi meg Oroszország Törökországtól, ma a lakosság harmada
ukrán, kétharmada pedig bolgár, orosz és román,
Dnyepr-vidék: a XVII. században szerzi meg Oroszország Lengyelországtól, ez a manipulatív
térkép szerint törzsterület,
Donbassz: a XVIII. században szerzi meg Oroszország Törökországtól, ezután orosz és ukrán
betelepülés,
Ediszan: a XVIII. században szerzi meg Oroszország Törökországtól, ez után orosz és ukrán
telepesek bejövetele,
Galícia: az I. vh. végéig osztrák, aztán nyugati része lengyel, keleti része szovjet, 1939-t?l a
lengyel rész is szovjet, etnikailag lengyel és ukrán volt eredetileg, jelent?s zsidó kisebbséggel,
Kárpátalja: ez mindenki ismeri, nem részletezném,
Krím: a XVIII. században szerzi meg Oroszország Törökországtól, a krími tatár többség
kisebbséggé válik a XIX. sz. végére az orosz és ukrán telepesek miatt,
Podólia: a XVIII. században szerzi meg Oroszország Lengyelország-Litvániától, ukrán többség
eredetileg is,
Szloboda: a XVI. században szerzi meg Oroszország Lengyelország-Litvániától, eleve többségi
ukrán lakosságát ukrán bevándorlás növeli, alapvet?en kett?s orosz-ukrán identitás jellemzi,
Sziveria: a XVI. században szerzi meg Oroszország Lengyelország-Litvániától, orosz és ukrán
lakosság, kett?s identitás jellemz?,
Volhínia: a XVIII. században szerzi meg Oroszország Lengyelország-Litvániától, n yugati része
Lengyelország része a két vh. között, ukrán többség volt, jelent?s lengyel és zsidó kisebbséggel,
Zaporozsje: a XVIII. században szerzi meg Oroszország Lengyelország-Litvániától, ma a lakosság
kétharmada ukrán, egyharmada orosz.

Talán ez ad bizonyos képet a helyzetr?l.

Ukrajna három része (2013-as határok) 

_______________________________________________
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Oroszország célja

by maxval bircaman - szerda, március 16, 2022

https://bircahang.org/oroszorszag-celja/

Elég jól ismerem a Putyin mögötti háttér-agytrösztöt. Egyszer?en nem létezik tervük arra, hogy hódítani
kellene, s?t integrálni kellene Eurázsiába Európát, de legalábbis a volt szovjet érdekövezetet.

Az orosz birodalmi gondolat, az eurázsiai gondolat ugyanis nem a nyugati gyarmatosítás orosz verziója.
A nyugati gyarmati gondolat két verziója:

a hagyományos területszerzés, azaz nyílt uralom bevezetése akár direkt, akár indirekt módon a
világ nyugaton kívüli részén,
a modern demokráciaexport, azaz önigazgatás biztosítása a világ nyugaton kívüli részének, ha a
helyi eli elfogadja és védi a nyugati értékrendet, ha pedig nem, akkor addig bombázni az adott
országot, míg nem jut ott hatalomra "elfogadható" elit.

Az orosz birodalmi gondolat egészen más. Eleve abból indul ki, hogy a világ sokféle, eleve nem létezik
univerzális rend, mely mindenhol jó lenne. Az eurázsiai rend egyedül az orosz vezetés? birodalomra
alkalmas, máshová megpróbálni kiexportálni abszurd ötlet, kb. annyira abszurd, mint Moszkvában
megpróbálni iszlám kalifátust kiépíteni.

Az orosz birodalom pedig kizárólag az a terület, ahol az ?si Rusz utódnépei alkotnak többséget, vagy ahol
általuk meghódított, önálló államalakításra képtelen kisebb népek élnek. Ez a terület a mai 3 keleti-szláv
állam - Belarusz, Oroszország, Ukrajna - területén kívül Lettország keleti határsávja, Észtország
északkeleti része, Észak-Kazahsztán, s Transznisztria.

Ezen a területen kívül Oroszországnak csak akkor kell kiterjesztenie uralmát, ha egyébként az adott
terület más nem-helyi hatalomé lenne. Err?l szólt annak idején pl. a Dél-Kaukázus és Közép-Ázsia
meghódítása.
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Az eurázsiai gondolat jellemz?en hibának tartja a szovjet expanzionizmust, lásd Közép-Európa és
Afganisztán esetét.

A mai nyugati propaganda az orosz "?rült" elit hódítási mániájáról egyszer?en színtiszta fantázia.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA 

_______________________________________________
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Osztályillem

by maxval bircaman - péntek, április 01, 2022

https://bircahang.org/osztalyillem/

Amit legjobban utálok: a foklorizálódott szokás aktívizált alakja. Ez azt jelenti: valamilyen régi szokás
kiüresedett, mert tartalma hiányzik, de formája meg van követelve. 

Ilyen pl. a nemesség: 500 éve semmi értelme, de van aki szerint ezt komolyan kell venni. Pedig a
nemesség eredeti értelmes valóban nemes volt, nem lehet egy szót se szólni ellene. S az se baj, ha valaki
büszke régvolt nemes ?seire. De aki maga komolyan nemeskedik, az egyszer?en egy bohóc.

Ez kb. olyan, mintha ma emberek összejönnének és egymást munkás?rré avatnák, mindezt teljesen
komolyan gondolva. Miközben a Munkás?rség eredeti szerepe régóta nincs, azt a szerepet lehet?vé tev?
feltételek sincsenek jelen.

A tartalom nélküli hagyomány?rzés jellemz?en rosszabb a hagyományellenességnél, mert az utóbbi
legalább ?szinte, s senkit se téveszt meg. 

Az, hogy emberek egymást pl. grófnak szólítanak az elmebajra vagy - rosszabb esetben - gonoszságra
utal, mármint a 12 éves kor elérte után. 10-11 évesen napköziben mi is játszottunk pl. Alfa Holdbázist,
egymást "kapitány úrnak" szólítva, de már akkor tudtuk, hogy ez csak egy játék.

A kés?kommunizmusban a legviccesebb vonás pontosan ez volt: az elit - mely a polgári társadalom
elutasítására építette létezése alapját! - elkezdte egyre er?sebben felvenni a polgári formákat. 

Csodás élményem err?l kamaszkoromból: egy magyar magas rangú diplomata elkezdte cselédnek kezelni
a segédszemélyzetet. Pl. a takarítón? ki lett nevezve szobalány-komornyiknak, s egyik feladata a
vendégek "bejelentése" volt. Aztán a sof?rnek meg lett tiltva, hogy az el?szobán kívül máshová menjen a
"rezidencián". A szerencsétlen láthatott valami filmet hogyan bánnak az angol nemesek a személyzettel, s
ezt próbálta másolni mint egy kommunista állam diplomatája - röhejes. Csak persze mint újonc, túltolta
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a dolgokat: az igazi angol nemeseknél pl. a kocsist nem büntették el?szobában álldogálással, hanem
természetes volt, hogy bemegy a ház cselédszárnyába, s ott pl. pár falattal, kávéval kínálják ?t a konyhai
cselédek. Az újnemes-kommunista verzióban viszont a sof?r nem mehetett be a konyhai cselédhez!

A témát jól adja vissza egy korabeli vicc: a kommunista funkcionárius államtitkár lesz, s amikor
feleségével valaki tiszteletlenül beszél, a n? kifakad: "tegnap óta az uram államtitkár, s ha nincs ez a
rohadt rendszer, akkor én most már méltóságos asszony lennék!".

A rendszerváltozás kevés pozitívumainak egyike: az álpolgári elit tényleg polgár lett. Aki pedig nem
tudott az új rendben a nyertesek közé soroltatni, az legalább abbahagyta az álpolgári cirkuszt.

_______________________________________________
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Pedig olyan egyszer?

by maxval bircaman - szombat, szeptember 03, 2022

https://bircahang.org/pedig-olyan-egyszeru/

Lengyel elvtárs rácsodálkozik, ahogy minden ballib megmondóember is évek óta, miért is van az, hogy a
kisember jobboldali, míg az elit meg baloldali, persze mindkett? a szó magyar értelmében. Azt írja "az
alacsony jövedelm? és képzettség?, vagyon nélküli, vidéki, állam-függ? Hunnia szavazói tartják fenn a
rendszert szavazataikkal, a magasabb jövedelm? és iskolázottabb, vagyonosabb, államtól kevésbé függ?
szavazókkal szemben". 

Pedig saját mondatában benne van a válasz! Amióta - úgy 6 ezer éve - létezik az állam nev? fogalom, az
a dolgok természetes rendje, hogy az emberek nagy többsége államfügg?, hiszen ha nem így lenne, nem
vetnék alá magukat az emberek önkéntesen egy sok tekinteben terhes felettes hatalomnak. De alávetik,
mert ez az érdekük, az állam ugyanis olyan szolgáltatásokat nyújt, melyek ellensúlyozzák az ezért általa
megkövetelt terheket.

Jared Diamond szociológus írja, aki személyesen is éveket élt ?skori körülmények közt él? emberek
között Pápuában, hogy az a pápuai ?slakos, aki egyszer beköltözött a városba, soha onnan nem akar
visszamenni az erd?be. Hiába minden romantikus elképzelés a szabad életr?l az erd?ben. S hiába jelent ez
a városi lét jellemz?en nyomornegyed szintet, kb. gettót, ami fehérember szempontból egyértelm?en
amolyan borzalmas nogo-zóna, még ez a csökkentett szint? államiság is hatalmas biztonságot ad az erdei
élethez képest. 

Az állami létet borzalmas elnyomásként csak az az apró réteg éli meg, mely eleve rendelkezik mindazzal
az anyagi forrással, ami szükséges a biztonság megteremtéséhez. Ez pedig mindig minden társadalomban
egy törpe kisebbség.

Ezért is abszurd a liberális szólam az er?s, államfüggetlen, módos középosztályról. Ez a réteg ugyanis a
világ leggazdagabb országaiban is kisebbség. Ahhoz, hogy ez a réteg többség legyen - ez volt a helyzet
Nyugat-Európában a 60-as és 70-es években, talán még ma is így van Skandináviában -, az kell, hogy
küls? forrásból legyen finanszírozva a modell, azaz másoktól kell elvenni a szükséges pénzt hozzá.
Látványosan ilyen eset máig pl. a gazdag arab olajállamok, ahol a lakosság zöme jogtalan idegen
vendégmunkás, akik m?ködtetik a rendszert.

                         1.092 / 1.347



BircaHang - 01-01-2023
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

A magyar "baloldal" természetesen történelmi okokból mindig az elit érdekeit képviselte. Mire fel tehát,
hogy meglepetés, hogy csak az elit szavaz a "baloldalra"? Polgári pártra miért szavazzon az, aki nem
polgár?

_______________________________________________
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Pedók és homokosok

by maxval bircaman - péntek, január 21, 2022

https://bircahang.org/pedok-es-homokosok/

Van-e kapcsolat a pedofília és a homoszexualitás között? Ez a kérdés jelent meg a magyar
nyilvánosságban.

Nos, a válasz igen és nem is, attól függ hogyan nézzük.

De el?ször is tisztázzuk  a pedofília nem gyerekek iránti er?szakot jelent, hanem feln?tt által serdületlen
gyerek iránt érzett nemi vágyat - a "serdületlen" szó nagyon fontos, mert aki pl. egy fejlett, serdült 13
éves lány iránt érez ilyet, az nem pedofil.

Olyan értelemben a két beteges nemi vágy - a pedofília és a homoszexualitás - között nincs kapcsolat,
hogy egyikb?l következne a másik. Egy átlag homokost ugyanúgy nem érdeklik a kisegyerekek
szexuálisan, ahogy az átlag heterót se. 

Ami viszont érdekes: a pedofilok között felülreprezentáltak a homokosok. Egy amerikai tanulmány - 
Kurt Freund, Robin J. Watson - The Proportions of Heterosexual and Homosexual Pedophiles Among
Sex Offenders Against Children: An Exploratory Study - szerint míg a teljes feln?tt lakosság körében a
heteroszexuális-homoszexuális arány 20:1, azaz emberek kb. 95 % heteroszexuális, míg 5 %-a
homoszexuális, addig a pedofilok között az arány 11:1, azaz a pedofilok 83 %-a heteroszexuális, míg 17
% homoszexuális. 

Természetesen a pedofilok zöme így is heteroszexuális. Ezt mutatja a leleplezett gyerek elleni nemi
er?szak statisztikája is: a gyerekek elleni szexuális b?ncselekményeknél a lány:fiú arány 2:1. Ennek az
aránynak a magyarázata: az elítélt elkövet?k 85 %-a férfi (persze tudni kell, ezek zöme nem pedofil, csak
az USA-ban a 14-17 évessel való szex is nemi er?szak b?ncselekménynek számít, lásd 25 éves tanár bácsi
és 17 éves diáklány).
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Periféria

by maxval bircaman - hétf?, december 05, 2022

https://bircahang.org/periferia/

A The Peripheral cím? új amerikai sci-fi sorozat kb. olyan, mint a Westworld és a Matrix összevegyítése.
Persze mindkett?b?l csak az értelmes részeké, mert a Westworld a 3. évadtól marhaság, s?t nézhetetlen
marhaság, míg a Matrix esetében ugyanaz elmondható minden részr?l, a legels?t leszámítva.

Bolgárul van erre egy jó szó: ???? (boza), ami egy ital. Magyarországon régóta kihalt, de állítólag a
magyarországi kunok még a XVIII. században is itták. Lényegében ez amolyan türk sörszer? izé, állítólag
a türk ?shazából, a mai Ujgúriából származik, alapvet?en erjesztett passzírozott gabona, azaz s?r? barnás
ital. Van olyan verzió is, hogy nem is ujgúriai és nem is ?si, hanem törökországi és középkori, s a közép-
ázsiai ?si eredet csak fantázia, az oszmán-törökök marketingfogása. 

A lényeg: Közép-Ázsiában mindenhol máig népszer? termék, s el van terjedve ott is, ahová kiterjedt a
török hatás, Európában pl. a legnagyobb bozakészít?k és fogyasztók az albánok. New Yorkban él? bolgár
ismer?söm mondta, ha az ember jó bozát szeretne, akkor albán boltba kell menni New Yorkban. 

A magyarok jellemz?en nem ismerik, kivéve a romániaiakat, mert a románok is fogyasztják, bár náluk
nem olyan népszer?, mint manapság Albániában és Bulgáriában.

Egyébként szerintem baromi rossz ital, én személyesen utálom. Mondják is nekem: látszik, hogy nem
vagyok igazi bolgár, mert az igazi bolgárok szeretik a bozát.

Küls?re olyan, mint a tejeskávé, ez sokakat meg is zavar. De aztán csak egy kis korty kell, hogy az ember
rádöbbenjen: nagyon nem tejeskávé. Olyan alacsony alkoholtartalmú nyálkás-tapadós folyadék az egész,
kissé romlott szaggal. 

De a lényeg: a bolgár nyelvben a "boza" szónak van egy másodjelentése: kb. értelmetlen, unalmas
szövegelést jelent, valószín?leg onnan, hogy valaki csak önti magából a szöveget, ahogy ömlik a boza a
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szájba.

Szóval a dögunalmas, idegesít? filmeket is bozának nevezik bolgárul. A Westworld új évadjai és a Matrix
új részei tehát boza.

De visszatérve: A The Peripheral cím? sorozat a maga módján jó alkotás, annak ellenére, hogy kicsit el
van húzva a sztori. A lényeg: két id?pontban játszódik a történet, a közeljöv?ben (30-as évek) és 2
nemzedékkel kés?bb, a XXI. sz. végén. A közeljöv?ben a f?szerepl?k virtuális szimulációs játékokban
játszanak, profi játékosokként, ezzel keresve pénzt, míg lassan kiderül: az egyik játék nem is játék, hanem
valóság, mégpedig egy XXI. végi jöv?beli állapot.

Innent?l a történet lényege: mi a viszony a 2 valóság között. Csak az utolsó részben derül ki.

Viszont maga az alapötlet az ami érdekes. Persze semmi új nincs benne, számtalan film foglalkozott már
az "a világ nem valós" tézissel. Talán a legismertebb a Fassbinder féle Világ dróton cím?. Kevesen
gondolják végig ezt így, de valójában ez a kereszténység alapállítása is: a világ a szó szoros értelmében
nincs, mert virtuális, de ez megvan a hindu vallásban is.

A kérdés ilyenkor az, kb. 5 pontban: 

mi a szimuláció célja,
mi a valódi valóság, az elérhet?-e a szimulációból,
az "igazságot" meglátó egyénnek mi a feladata ezek után, hol kell "teljesíteni",
a szimulációban való lét megtagadandó vagy épp ellenkez?leg,
lehet-e egyszerre sikeresnek lenni mindkét síkon.

boza reklám 

_______________________________________________
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Peso

by maxval bircaman - kedd, december 20, 2022

https://bircahang.org/peso/

Amikor tavaly megszüntették Kubában a kett?s pénzrendszert, azt hittem, a helyzet javulásnak indul.

Azóta kiderült: a reform csak növelte a szegénységet.

Hogy érthet? legyen, elmondom röviden eddig mi volt.

Az eredeti állapot a forradalom gy?zelme után kezd?dött. Volt a normál kubai peso és a dollár, de ez
utóbbit csak külföldiek és kevés kubai jogosult használhatta, más számára akár 1 dollár birtoklása is
büntet?eljárást vont maga után. Szóval ha egy kubai szerzett is dollárt, olyan embert is szereznie kellett
még, aki jogosult dollárt költeni.

A helyzet 1972-ben változott, amikor Kuba belépett a KGST-be. Ekkortól lett egy harmadik pénznem is:
a KGST-konvertibilis peso. Ez amolyan köztes pénz volt, jobb volt a normál pesónál, de a dollárnál
rosszabb. S ismét csak jogosultak használhatták.

1985-t?l lett immár dollárhelyettesít? peso is, státusza a dollárral volt azonos.

A szovjet rendszerbukás után a kubai kormányzat totális cs?dbe került (valójában már Gorbacsov
uralmának vége el?tt beszüntette a Szovjetunió a segélyezést Kuba felé), így minden korlátozást
eltöröltek: immár bárki használhatott dollárt. 1994-t?l megjelent egy új dollárhelyettesít? pénz is, a kubai
konvertibilis peso. Természetesen 1991-ben a KGST-peso megsz?nt, hiszen KGST se volt többé.

A hivatalos árfolyam szerint 1 dollár rögzítve lett 25 normál peso árfolyamon, természetesen visszafelé
nem lehetett váltani, azaz dollárt csak feketén lehetett venni. Ahogy konvertibilis pesót is csak feketén
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lehetett venni. Az emberek a konvertibilis pesót preferálták a dollár helyett, a 90-es évek végén eleve
betiltották a dollár közvetlen használatát, azt el?bb át kellett váltani konvertibilis pesóra bankban, a
bankok viszont 10 % jutalékot szedtek be átváltáskor.

Az eredmény természetesen az lett, hogy a fekete árfolyam a hivatalos többszörösére n?tt. A 2010-es
években immár 150 normál pesóba került feketén 1 konvertibilis peso.

Tavaly a kubai vezetés lemondott a teljes abszurd, ideológiailag motivált 1 dollár = 1 peso árfolyamról
(mely eleve már csak a konvertibilis pesóra volt igaz). Megszüntették a konvertibilis pesót. 1 éve csak
normál pesónak kellene lennie.

Aztán gyorsan kiderült: a helyzet nem tartható, a lakosságban hatalmas mennyiség? pénz van, s a boltok
kiürültek. Egyszer?en nem képes az állam annyi árut a kereskedelmi forgalomba beengedni, hogy az elég
legyen. Ráadásul nyomott áron, azaz hatalmas veszteséggel.

A kubai közgazdászok kitalálták a megoldást: valahogy vissza kell vezetni a dollárt, de úgy, hogy ez ne
legyen nyíltan kimondva.

Tehát létre lett hozva egy új bolthálózat a egész országban, ahol egyáltalán nem lehet készpénzzzel
vásárolni (dollárral se!), csak speciális bankkártyákkal. Ilyen kártyát bárki kiválthat, s?t névtelen, el?re
meghatározott össszeg? kártyák is vannak. A kártyák neve: MLC, ami a "szabadon váltható pénz"
kifejezés spanyol rövidítése.

Hogyan tölthet? fel egy ilyen kártya? Kubai pesóval sehogy. A módszerek a feltöltéshez:

kubai bankban vezetett számláról, melynek a pénznem amerikai dollár, kanadai dollár, euró, angol
font, svájci frank, mexikói peso, dán korona, svéd korona, norvég korona, vagy japán jen,
készpénzben a fenti valuták valamelyikében, kivébe az amerikai dollért,
külföldi bankból utalással (amerikai érdekeltség? bankból nem kehet utalni, ahogy nem-amerikai
bankból se amerikai dollárban).
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Az újítás idén: immár legálisan is vehet? MLC kubai pesóért! Mégpedig piaci árfolyamon, ami még sose
volt 100 alatt, de inkább kicsivel 100 felett szokott lenni., bár 180 is megesett már.

Tehát a gyakorlatban olyan 500 % az infláció 1 év alatt.

A helyzetet csak az szépíti, hogy az összes állami ár továbbra is "történelmi", azaz a tömegközledés, a
lakbér, a rezsi, minden állami ár filléres. Mondjuk így a teljes infláció nem 500, "csak" 400 %. Mindez
egy olyan országban, ahol eleve szegénység volt.

a mostani legnagyobb bankjegy, értéke 7-10 dollár között 

https://www.youtube.com/watch?v=P1JMa9VtOqE 
kubai blogger videója egy havannai piacról, itt 110-zel számol (spanyolul, de írja számmal az egyes
árakat, szóval érthet? bárkinek, plusz maga a látvány is érdekes) 

A kubai átlagbér jelenleg kb. 4500 peso/hó, ez jó esetben 45 dollár/MLC.

_______________________________________________
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Pihentet-e az üdülés?

by maxval bircaman - kedd, augusztus 23, 2022

https://bircahang.org/pihentet-e-az-udules/

Pihentet-e az üdülés? Engem nem.

S?t hosszútávon rosszul hat rám, hiszen ráébreszt arra amit eleve tudtam: milyen is lenne egyáltalán nem
dolgozni. A válasz: jó lenne.

Figyelem: nem-dolgozás alatt nem azt értem, hogy az ember nem csinál semmit, hanem azt, hogy nem
végez semmilyen tevékenységet, melynek egyetlen oka a megélhetési kényszer. 

Nálam olyan nincs, hogy nem csinálok semmit. Nyaralni is úgy járok, hogy a kézitáskám csak azért van,
hogy legyen hová tenni az informatikai és fényképészeti eszközeimet. Nyaralás alatt is az egyik f? bajom
az volt, hogy csak a szálloda recepciójától 10 méterig volt wi-fi, nekem meg az el?fizetésem alig napi 200
MB mobil adatforgalmat engedélyez az EU területén kívül (EU-n belül korlátlan). Márpedig napi 20 MB
már csak az alap életre elmegy, hogy jelezze a telefon az id?járást, az irányokat, legyen térkép, mert bár
van GPS is rajta, az jobban m?ködik, ha van mellé mobil adat is (persze az alaptérképeket el?re
letöltöttem, még ingyenes adatforgalommal).

Kezdek ismét belefulladni az adatokba. Megrendeltem egy új 4 TB-os küls? merevlemezet, augusztusi
holtszezonban jó árak vannak. Nyaralás után azzal szembesültem: a meglév? küls? merevlemezemen alig
100 GB üres hely maradt minden lementése után.

Ez az "alig 100 GB" humorosan hangzik visszagondolva 1992-re, amikor els? pc-m lett, amin 120 MB
volt, azaz ennek kicsit kevesebb mint az ezrede, ami akkor ez szép nagy lemeznek t?nt.

Aki majd kutatja 100 év múlva a tevékenységemet, annak nehéz dolga lesz. Kicsit sajnálom is ?t. Szóval
amikor közelinek érzem majd a halálomat, majd megsemmisítem az adataim feleslegesnek t?n? részét,
hogy kevesebb bajlódása legyen a kutatónak. Még így is sok gondja lesz hatalmas netes lábnyomommal.
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Egyébként kaptam közben 2 új munkaajánlatot is, de még a mostanibbnál is szarabbak a feltételek.
Szóval egyel?re megy ez, ami most van. De közben azért gondolkozom, mert jelenlegi helyemen immár
2 éve vagyok, ami túl sok helyen. Viszont sajnos - ill. a "sajnos" nem jó szó erre - a bérezés átlag feletti,
így az ember nehezen hagyja el.

A következtetés tehát: a jó nem mindig jó. Persze van annyi eszem, hogy képes vagyok racionálisan
viszonyulni a fentiekhez.

_______________________________________________
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Pogácsakorrupció

by maxval bircaman - szerda, szeptember 21, 2022

https://bircahang.org/pogacsakorrupcio/

Nincs jobb, mint amikor az egyértelm?en ellenzéki táborhoz tartozó megmondóemberek cáfolják meg a
ballib ellenzéki dogmákat.

Nagy kedvencem ebben Pogátsa Zoltán. Most is elmondja, az alapvet? ballib tézisek marhaságok.

A kedvencem a ballib szentek szentje, a korrupció. A ballibbant mitológia szerint a kiinduló pont a
korrupciócval fert?zött társadalom, az emberek rendkívül gonoszok, lopnak, s korruptak. Aztán egy nap a
fejükre csapni "h?. de csúnya, rossz emberek vagyunk!", megtérnek, abbahagyják lopást, immár a
kutyapiszokról is áfás számlát kérnek. Innent?l kezve a jólét lassan elönt mindent, s a társadalom záros
határid?n belül gazdag lesz, 101 %-os középosztállyal.

Mindez persze csak a nedves ballib álmok birodalma. A valóságban a korrupció nem ok, hanem okozat: a
korrupció egyszer?en a szegény társadalom önvédelmi reakciója. 100 magyarból átlag 99 nem követeli
meg, hogy a nála javítást végz? szerel? számlát adjon, hiszen ezzel ? is pénzt vesztene (a maradék 1 is
csak azért kér számlát, mert el akarja számolni cégköltségként). Mindenki tudja, veszteni fog, ha betartja
a szabályokat, így a szabályok be nem tartása válik szabállyá.

S Pogátsa szépen el is mondja: Skandinávia 200 éve még a korrupció jelképe volt Európában, ma meg ott
a legkisebb a korrupció. A korrupció úgy lett minimális, hogy az ország meggazdagodott, s immár az
átlagember számára a szabálykövetés vált el?nyössé. Azaz a jólét eredményezte a korrupciómentességet,
s nem a korrupciómentesség a jólétet.

Magyarul az ilyen Hadházy-féle ballib f?hösök szövege, mely mindent a korrupcióra alapoz, szimpla
bugyutaság.
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Polgárosodás

by maxval bircaman - vasárnap, május 01, 2022

https://bircahang.org/polgarosodas/

Május 1. f? üzenette: a polgárodás gonoszság. S ez az üzenet teljesen igaz.

A polgárosodás lényege: egy tárdadalomtól független új elit jön létre, mely él?sködik a társadalmon, de
közben mentes bármilyen kötelezettségt?l a társadalom iránt. Ez kaszinószer? helyzet: sokan vesztenek, s
kevesek nyernek. Csak míg a kaszinóban való játék önkéntes, a társadalomban nem tud az ember nem
résztvenni. A polgári társadalom tehát a kényszerkaszinó rendje: a kevés nyertes mindent visz, s közben
még fölényesen ki is oktatja a többséget "nem vagytok elég jók, ezért nem nyertetek".

Sose látott rend ez, hasonló soha, sehol nem létezett. Az emberi történelem nem ismer a modernitás kora
el?tt olyan társadalmat, melynek vezérl? elve az lett volna, hogy kevesek mindent megkapnak, a többiek
meg vessenek magukra. Ez a rend lett a liberális gondolkodás alapelve.

Nem véletlen, hogy az egészségesebb Kelet-Európában a folyamat fordított volt: sokkal inkább az új
nagypolgárság akart az arisztokrácia része lenni, s nem fordítva, ahogy Nyugat-Európában, ahol az
arisztokrácia nagypolgársággá züllött.

A távoli jöv?ben nehezen fogják megérteni az emberek, hogyan is gondolhatták azt a XIX.-XXI.
században, hogy a liberális polgári demokrácia a lehet? legjobb világ.

Én ha polgárokról, polgári értékrendr?l hallok, kibiztosítom a fegyveremet. Annak idején nem akartam
elolvasni Márai Egy polgár vallomásai m?vét se, féltem, hogy ez valamiféle apologetika, de aztán itt ez
hiba volt részemr?l: Márai valójában szatírát írt a polgári világról.

_______________________________________________
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Politikai rendszer az ex-szovjet térségben

by maxval bircaman - csütörtök, április 14, 2022

https://bircahang.org/politikai-rendszer-az-ex-szovjet-tersegben/

Alapvet?en 3 csoportba oszthatók politikai rendszer szemszögéb?l a térség országai: ez jelenleg 21
ország, ebb?l 15 nemzetközileg elismert.

Nem a Freedom House és hasonlók elemzései alapján, hanem a tényleges helyzet alapján.

*

A legkönnyebb eset a nyugati modellt követ? államok. Ezek jellemz?i:

a politikai hatalom korlátozott, azaz er?s a gazdaság szerepe,
a politikai hatalomért szabadon versengenek különböz? pártok,
a szólás- és sajtószabadság alapvet?en teljes.

(Ezeket az kritériumokat fogom használni minden csoportnál.)

Ide tartozik a 3 balti állam: Észtország, Lettország, Litvánia. Ezeket nem is részletezném, mert
közismertek.

*

Egyértelm?en diktatúrák is vannak.
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Jellemz?k:

a politikai hatalom korlátlan, a gazdaság egyértelm?en nem önálló tényez?,
a politikai hatalomért nincs szabad versengés, az csakis rendkívüli eseményekkor változik
a szólás- és sajtószabadság hiányzik.

Jelenleg egyetlen állam van itt:

Türkmenisztán - Mindig ez volt a rendszer, a volt szovjetkori vezetésb?l lett az új vezetés. Van
több párt is, de mindegyik a f? pártot támogatja. Kizárólag kormánypárti médiák léteznek, az
idegen médiákat cenzúrázzák.

*

Átmeneti csoport: autoritárius rendszerek.

Jellemz?k: 

a politikai hatalom korlátlan, a gazdaság alávetett, de önálló tényez?,
a politikai hatalomért nincs szabad versengés, az csakis rendkívüli eseményekkor változik
a szólás- és sajtószabadság részleges.

Ezek a következ? államok:

Azerbajdzsán - A hatalom egyetlen család kezében van 1993 óta. Itt vannak ellenzéki pártok,
azaz ezek nincsenek betiltva, de legális eszközökkel meg vannak fosztva az anyagi forrásoktól,
így nulla közeli az ismertségük. Független médiák vannak, ellenzékiek nincsenek - a túl kritikus

                         1.107 / 1.347



BircaHang - 01-01-2023
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

médiák ellen a hatóság nem nyílt er?szakkal, hanem bírósági úton jár el, s a módszer jellemz?en
nem börtön, hanem pénzbüntetés, mely aztán lehetetlenné teszi a további tevékenységet.
Tadzsikisztán - Az ellenzéki pártok be vannak tiltva, ezek zöme ténylegesen iszlamista szervezet,
de a nem iszlamistákat is így kategorizálják. Ellenzéki médiák nincsenek, függetlenek vannak,
ezek igyekeznek nem "provokálni" a hatalmat. A jelenlegi állapot 1997-ben alakult ki 5-éves
polgárháború után, melyet az ex-kommunista nacionalisták nyertek meg az iszlamisták ellen, az
iszlamisták mérsékeltebb része elfogadta a kormányzatot, ?k bekerültek a hatalomba.
Üzbegisztán 2016 óta (el?tte egyértelm?en a diktatúrák között volt) - Több párt is van, de az
alapkérdésekben egyetértenek a f? kormánypárttal. Az ennél kritikusabb pártok be vannak tiltva,
hivatalosan mint radikális iszlamista szervezetek. Vannak független médiák, de ellenzékiek
nincsenek - a független médiák kerülik a "veszélyes" témákat, emlékeznek a 2016 el?tti id?kre,
amikor rosszabb volt a helyzet.

*

Az oligarchikus modell.

Jellemz?k: 

a politikai hatalom gyenge, a gazdaság irányít,
a politikai hatalomért szabad a versengés,
a szólás- és sajtószabadság van.

Ilyenek:

Ukrajna - Az egyes nagyt?kés-csoportok viszálya áll a politikai harc mögött. Még az oroszpárti-
nyugatpárti eltérés is így szervez?dik, minden pártnak megvan a maga oligarchája, a valóságban
persze fordítva: az oligarcháknak van pártja.
Transznisztria - Ugyanaz, mint Ukrajna, csak itt egyetlen csoport van, mely mindent ural. Így
tökéletes a béke, szervezett b?nözés sincs, amolyan szovjet minta lakópark az egész, ahol
gondosan összesöprik és elviszik a szemetet a közterületr?l, lefestik az utcai padokat, ha már
kopottak. Egy volt szovjet rend?rszint, a moldáv nemzetiség? Victor Gu?an a rendszerváltozás
után a terület leggazdagabb vállalkozója lett, 1993 óta ? uralja az ország gazdaságát, s ezen
keresztül a politikai hatalmat is. ? maga semmilyen hivatalos pozíciót nem tölt be, de megfigyel?k
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szerint minden parlamenti képvisel? (kormánypárti és ellenzéki), minden kormánytag, s az elnök
is az ? embere.

*

A nyugati modell posztszovjet verziója.

Jellemz?k: 

a politikai hatalom er?s, a gazdaság önálló, de depolitizált,
a politikai hatalomért van szabad versengés,
a szólás- és sajtószabadság van.

Itt van:

Grúzia - A politikai hatalom mindig rendkívül er?s, függetlenül attól ki van éppen hatalmon, de
már röbbször is változott a hatalom birtoklása.
Abházia - Tulajdonképpen az egyetlen keményen Putyin-párti rendszer, ahol van valós küzdelem
az esélyes pártok között.
Örményország - A hatalom er?s, az állam szerepe jóval nagyobb, mint nyugaton, de az
államhatalom birtoklása könnyedén megváltoztatható választások útján.
Karabah - De facto ez Örményország része, az ottani rendszer van.
Moldova - Ez szinte már nyugati modell, talán csak az er?s államhatalom miatt nem sorolható be
oda. A f? viszály itt arról szól: nyugatra vagy keletre kellene orientálódni, a nyugat az itt
Romániát jelenti, a kelet meg Oroszországot. Minden választáson kis többséggel nyer ez vagy az
az irányzat.

*

Végül a "Putyin-modell". 
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Jellemz?k: 

a politikai hatalom er?s, a gazdaság önálló, de depolitizált,
a politikai hatalomért nincs szabad versengés,
a szólás- és sajtószabadság van.

Ide tartozik:

Oroszország - Nagyjából 2007-t?l konszolidálódott a mostani rendszer. Lényege: a nagyt?ke
szabadon m?ködhet, ha lojális a hatalomhoz. Elvileg a hatalom leváltható, de ehhez a
gyakorlatban olyan er?s támogatottság kellene, melyet egyetlen ellenzéki párt se képes elérni.
Mindenféle média m?ködhet. A nyílt hatalmi er?szak ritka, jellemz?en legálisan számolnak le a
túl ellenzéki médiákkal, lásd becsületsértési, rágalmazási vádak. A külföldr?l is pénzt kapó
médiák hírneve alacsony, mivel ezek kötelesek feltüntetni, hogy "idegen ügynökök".
Belarusz - Az ország, ahol már Putyin el?tt ez a modell volt. A kezdeti nyugatpárti próbálkozások
után vissza lett állítva a szovjet rendszer, csak immár kommunista ideológia nélkül. Nagyon kevés
dolog tilos, szabadon lehet pl. pártot alapítani, de a rendszer nem pártalapú eleve (a hatalom
parlamenti képvisel?i mind pártonkívüliek, független képvisel?ként indulnak a választáson), így
gyakorlatilag csak akkor lehetne a rendszert megdönteni, ha a lakosság több mint fele így akarná.
Szabadon lehet médiát alapítani, de ennek nincs sok jelent?sége, továbbá a hatalom olyan
rendszert alakított ki, melyben a szimpla kritika rágalomként, a negatív vélemény pedig álhír-
terjesztésként üldözhet?. Ennek eredménye: a kemény ellenzék az országon kívül van, emiatt
hatása minimális.
Dél-Oszétia - Az ország de facto Oroszország része, a rendszer is ugyanaz.
Kazahsztán - Az orosz helyzethez hasonló, a sajátosság: itt egyes pártokat betiltottak azzal a
magyarázattal, hogy azok iszlamisták.
Kirgizsztán - Az orosz és a kazah helyzethez hasonló, de a politikai hatalomért való versengés
foka nagyobb, mert nincs egy párt se olyan jelent?s többséggel, ahogy ez Oroszországban és
Kazahsztánban van.

*

A 2 új államról -Donyecki és Luganszki NK - nem írtam, túl kevés az infóm róluk. Eleve ezek csak
átmeneti képz?dmények szerintem.
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Politikai teszt

by maxval bircaman - kedd, január 04, 2022

https://bircahang.org/politikai-teszt/

Egy magyar nyelv? teszt, mely jónak t?nik: ertekrend.netlify.app. Eléggé részletes, ezért ajánlom.

Íme az én eredményem:

_______________________________________________
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Probléma a gazdagsággal

by maxval bircaman - szombat, június 25, 2022

https://bircahang.org/problema-a-gazdagsaggal/

Idén nyáron megkezdtem ismét a színházba járását. Tulajdonképpen úgy indult, hogy a múzsám
panaszkodott, miért csak a tv képerny?jét bámuljuk. S hát mi a tv-bámulás legjobb küls? alternatívája: a
színház.

Szófiában ugyan nincs olyan sok színház, mint Budapesten, de azért van tucatnyi. A jegyárak kicsit még 
drágábbak is, mint Magyarországon: úgy 3 ezer és 15 ezer Ft körül mozognak, színház-, el?adás- és
helyfügg?en. Ennek oka: kisebb az állami támogatás, mint Magyarországon. Mi mindig a legdrágább
helyekre veszünk egy-egy színházon belül, mert az az alapállásunk, hogy vagy üljünk jó helyre vagy ne
menjünk sehová. A kedvencünk az erkély els? sor, ez pedig mindig a legdrágább helyek között van.

Nemrég voltunk John Steinbeck legutolsó m?vének - Rosszkedvünk tele - színpadi verzióját. Nyilván a
m?nek van több értéke is, de az egyik: a gazdagság és a jóság. Van egy mondat benne "könnyen jó,
hiszen gazdag".

Persze a szerz? is amolyan paródiának szánja ezt. Én még sose láttam egyszerre jó és gazdag embert, itt
gazdag alatt olyat értve, aki képes munka nélkül megélni, azaz igazi gazdagot. 

Persze elméletileg lehetne ilyen, hiszen a 2 nem zárja ki egymást, mégis: én sose találkoztam ilyennel. Mi
lehet az ok?

Alapvet?en az, hogy a gazdaggá válás folyamata olyan, hogy közben az ember elveszti minden
képességét a jóra. S mindegy, hogy ez a folyamat újgazdaggá válás, azaz önszorgalomból gazdaggá válás,
vagy öröklés, azaz gazdag családban születés útján megy végbe. Az el?bbi esetben nyilván a kapcsolat
közvetlen, hiszen maga az egyén kénytelen végig menni az elsilányulás útján. De az utóbbiban is lezajlik,
hiszen ott az egyén úgy n? fel, hogy nem képes normális kapcsolatot kialakítani a valósággal, ami 2
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módon jelenhet meg:

cinikus embergy?löl? lesz, hiszen neki értéktelen adottság lesz mindaz, ami az átlagembernek
véres küzdelem árán is elérhetetlen,
hivatásos jótékonykodó lesz, ami szinte mindig a támogatottak mély lenézést jelenti;

jellemz?en az utóbbi a rosszabb verzió egyébként.

_______________________________________________
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Problémák

by maxval bircaman - vasárnap, március 13, 2022

https://bircahang.org/problemak/

Nagy a baj.

A legkeményebben harcoló ukrán egység az Azov Zászlóalj.

Oroszellenesek? Teljes mértékben.

Keresztényellenesek? Nem gond, ez plusz nyereség.

Van azonban egy kis baj: az oroszokon kívül van még egy csoport, melyet gy?lölnek. A homokosokat. 

Euroatlantista legyen a talpán, aki ilyenkor képes dönteni: jó vagy rossz az Azov.

_______________________________________________
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Propaganda módszerek

by maxval bircaman - hétf?, február 28, 2022

https://bircahang.org/propaganda-modszerek/

A modern propaganda 5 f? módszere.

Féligazság. Az igazság teljesen persze sose mondható el, de fontos elemeinek direkt elhallgatása kiváló
eszköz.

Tipikus példa a HVG-t?l: "Homonnay Gergely írót, közéleti aktivistát szilveszterkor találták holtan egy
olaszországi klubban. Halálának körülményeit büntet?eljárásban vizsgálják az olasz hatóságok.". 

A szöveg minden szava igaz, de éppen a lényeg maradt ki. Minden tisztázatlan, azaz nem azonnal
nyilvánvaló haláleset esetében ez a normál megoldás. Ennek elhallgatása azonban azt a látszatot kelti a
jogban nem jártas olvasóban, mintha az olasz hatóság legalábbis valamiféle gyilkosságra gyanakodna.

A vélemény és a tény összemosása. 

"Paks II. megépítése hiba lenne." - ez egy jó példa.

Kontextus elhallgatása és/vagy megváltoztatása. Íme az Amerikai Népszava blog: "Ugyanazok a NAV
nyomozók razziáztak Iványi Gábornál, akik megszüntették a nyomozást Németh Sándor ügyében.".

Persze, hiszen csak egy darab NAV nyomozóosztály létezik Budapesten. 

A szakértelem abszolutizálása. Ez talán a legismertebb. Nyilván egzakt tudományoknál még elmegy,
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hogy a szakember véleménye mint az "igazság" jelenik meg, hiszen végülis tényleg ez a szakma f?sodrú
álláspontja. De nem-konszenzusos tudományokban, mint pl. a közgazdaságtan, ahol iskolák harcolnak
egymással, abszurdum a szakember véleményét igazságként bemutatni. Kedvencem talán ebben Petchnig
Mária Zita igazságosztóként való el?adása, miközben ez a szakember mélyen elfogult, ? az, aki tök
ugyanazt képes megszakérteni így is meg ellenkez?leg is, politikai szimpátiája szerint.

Annak idején a Kálmán Olga általi Petchnig Mária Zita interjúkat tanítani lehetett volna. Két jó külsej?
n?, akik még a fejmozgásukkal is manipuláltak.

Szómágia. Igencsak alattomos módszer. A megnevezés ugyanis már önmagában adhat pozitív és negatív
értékelést. Ha egy tüntetés pl. szimpatikus egy adott médiának, akkor "civilek demonstrálnak", akik
"polgári engedetlenséget tanúsítanak", ha meg nem szimpatikus, akkor "széls?ségesek rendbontanak",
akik "gátolják a békés polgárok életét".

Annak idején a szovjet propaganda mestere volt ez utóbbinak. Bemutattak pár fegyverest egyenruhában,
akik éppen hadonásztak, s ha azok szovjet szemszögb?l pozitívak voltak, akkor "népfelkel?k
ünnepelnek", ha meg negatívak, akkor "zsoldosok fenyeget?znek", s még a zenei aláfestés is más volt a
szovjet híradóban: az el?bbi esetben andalító romantikus lift-zene, az utóbbiban feszült, akciófilmes
dallam.

_______________________________________________

                         1.117 / 1.347



BircaHang - 01-01-2023
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

Puccs

by maxval bircaman - vasárnap, december 11, 2022

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

Furcsa.

Én eddig úgy tudtam, a népek vágya a változásra szent dolog, s a hatalom törvényei nem számítanak.
Legalábbis ezt mondták a kijevi Majdan-puccs kapcsán.

Szóval nem értem, hogy a liberális médiák miért tapsolnak a berlini Majdan-kísérlet kegyetlen 
elnyomásának,

Persze értem. Ez ugyanaz, mint az agresszió tilalma és a határok szentsége. Ha a nyugat támad, az nem
agresszió. Ahogy a határváltoztatás is nemes cselekedet, ha a nyugat csinálja.

A helyes következtetés mindebb?l: sose szabad hinni a nyugatnak, s sose szabad komolyan venni a
nyugat szabályait, Kényszerb?l követjük ?ket, de közben er?t kell gy?jteni, hogy megsérthessük ?ket,
Ennyi az egész.

_______________________________________________
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Puzsér hitet tesz Gyurcsány mellett

by maxval bircaman - hétf?, december 26, 2022

https://bircahang.org/puzser-hitet-tesz-gyurcsany-mellett/

A legutóbbi Apuban Puzsér nyíltan elmondja új politikai hitvallását. Persze egy szavával se értek egyet,
de becsülöm ?szinteségét.

https://www.youtube.com/watch?v=97klRNamilQ 
nagyjából 01:15 (óra, perc) körül kezd?dik a kérdéses rész 

Lényegében azt mondja: a "két kurzus" közti álláspontja már nem tartható azonos távolságtartással, mert
az egyik hatalmasra n?tt, míg a másik marginalizálódott.

Nos, egyrészt nem igaz, a ballib kurzus csak a politikai hatalomban marginális, de nem a szellemi térben.
A magyar médiák terén pl. ma is 50 % körüli a ballib súly.

De a másik szempont is alapvet?: nem szabad csak a magyar szférát nézni. Márpedig nemzetközi, de akár
csak regionális kitekintésben is nézve a ballib szféra masszív túlsúlyos.

Végülis én is a két tábor között vagyok, csakhát egészen más módon. Egyrészt nem tartozom a Fideszhez
sehogy se (a ballib táborhoz meg végképp nem, de ez nyilvánvaló), másrészt viszont a Fidesz er?síti azt a
vonalat, mely az általam legnagyobb rossznak tekintett eszmeiség ellenében küzd. Ennyi az egész.

Szóval Puzsér ugyanezt mondja, csak fordítva: számára a legnagyobb rossz a liberalizmus, a
kapitalizmus, a felvilágosodás erejánek csökkenése.

_______________________________________________
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Puzsér mérges

by maxval bircaman - szerda, március 23, 2022

https://bircahang.org/puzser-merges/

A legújabb m?sorában szokatlanul mérges.

https://www.youtube.com/watch?v=6TGkO_RaxVI 

Azzal kezd?dik, hogy ukrán propaganda megy. Err?l írtam már tegnap. 

Aztán Puzsér el?adja egy korábbi cikkét. Err?l is írtam, íme. Nem ismételném meg.

De a lényegi rész röviden: "Szent István a NATO-tagságra szavazott", tehát erkölcsi kötelezettségünk
van. Bár korábban ezt is elemeztem régebben, kiegészíteném.

Még ha igaz is lenne, hogy István a nyugatot választotta, ez a mára nem jelent semmit. Egyrészt, egy
múltbéli vezet? döntése nem szól örökre. Másrészt, az a nyugat régesrég nem létezik. S nem úgy, ahogy
Puzsér állítja, hogy van egy tiszta és csillogó nyugati eszme, melyre rárakodott a woke-mocsokság, de ezt
semmi gond letisztítani róla. Hanem ellenkez?leg: a nyugati eszme eleve alapból megváltozott a
reformációval, a liberalizmussal és a felvilágosodossal.

István korában a kelet és a nyugat között az eltérés hangsúlybéli volt: a nyugat kicsit racionálisabb volt,
míg a kelet kicsit misztikusabb. 

Persze, utólag lehet azt mondani, hogy a nyugati racionalitás csírája volt a kés?bbi romboló
felvilágosodásnak - vannak ilyen keleti értelmezések, melyek egyenesen Ágostonban látják a
keresztényellensség gyökereit, én ezt abszurd túlzásnak tartom -, dehát ez anakronizmus: semmi sem írta
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el?, hogy a kicsit más nyugati hangsúly aztán egy évezred alatt oda fejl?djön, ahová fejl?dött. S ezt a
fejl?dési vonalat persze lehet pozitívnak is mondani, ez tulajdonképpen a mai nyugati f?sodor - Puzsér
ezt az értelmezést követi kimondatlanul.

Mondom ezt úgy, hogy én a keleti látásmódot tartom az igazán hasznosnak, s a nyugati kereszténység
legnagyobb alakjainak azokat tartom, akik éppenhogy a keleti hangsúlyt képviselték nyugaton, a
legnagyobb természetesen Eckhart mester. 

Eleve persze István választása nyugat és a kelet között tisztán pragmatikus volt. A nyugati kereszténység
f? támasza abban a korban a Német Birodalom volt, a keleti kereszténység f? támasz pedig a Római
Birodalom (népszer? nevén: Bizánc). Mindkét állam éppen felmen? szakaszában volt. A kérdés az
lehetett: melyik a nagyobb veszély a magyar független államiságra, hiszen akkor érdemesebb a másikkal
szövetkezni. Akkoriban egyértelm?en Konstantinápoly volt gazdaságilag az er?sebb, s éppen második
legnagyobb csúcsát érte el: a X. sz. 80-as éveiben magához csatolta Szerbiát, majd Horvátország is
bizánci függ? állam lett. István uralkodásának második felében Magyarország déli határán mindenhol a
Római Birodalom lett a szomszédos állam. Ennyi az egész istváni "történelmi" választás: pragmatikus
reálpolitika. Ebbe ideológiát belelátni, s?t örök id?kre szóló ideológiát egyszer?en marhaság.

_______________________________________________
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Puzsér Ukrajnáról

by maxval bircaman - szerda, március 02, 2022

https://bircahang.org/puzser-ukrajnarol/

Puzsér Róbert szerint az ukrajnai háború f? oka a nyugati világrend megroppanása, aminek 4 oka van
szerinte:

"a George W. Bush elnök és Dick Cheney alelnök hazug vádaskodásai alapján kirobbantott iraki
rablóhadjárat volt, amely erkölcsileg megroppantotta az Amerika által vezetett nemzetközi rendet,
és felszámolta a birodalom kormányzatának szavahihet?ségét, demokráciaexportra való álságos
hivatkozásának komolyanvehet?ségét",
"a Wall Street által diktált neoliberalizmus és az amerikai kaszinókapitalizmus szellemét
érvényesít? globalizáció világméret? rendszere, mely birodalmakká hizlalta a nyugati államok
ellenségeit",
"a nyugati – s f?leg az amerikai – közélet identitáspolitikai áttematizálódása, a cinikus trollkurzus
és a túlérzékeny mártírkurzus egyre öldökl?bb kultúrharca, melynek keretében az Egyesült
Államok mára szabályos szellemi-érzelmi polgárháborúba süllyedt",
"Donald Trump elnök globális katonai kivonulása, Amerika fegyveres világuralmának önkéntes
feladása".

Az a baj ezekkel, hogy mindegyikben van valami igazság, de így ez mégis féligazság.

Persze eleve más a kiinduló álláspontunk: Puzsér szerint tragédia a nyugati világrend megroppanása, míg
szerintem örvendetes hír.

De vegyük sorra a 4 okot!

Nagy divat George Busht kikiáltani valamiféle f?gonosznak, mintha el?tte minden rendben lett volna,
majd jött ?, s elrontotta a jót. Bushból lassan sikerült egyfajta Sztálint csinálni ahogy ? a posztsztálini
f?áramú kommunista narratívában szerepelt, lásd a jó Lenin nagyszer? munkáját elrontotta a csúnya
Sztálin. Volt is err?l egy 60-as évekbeli orosz vicc:
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A kisdiák kérdezgeti a nagyapját:

- Nagyapa, milyen ember volt Lenin?

- Jó ember volt.

- Na és Sztálin?

- ? rossz volt.

- S most Hruscsov elvtárs milyen ember?

- Még nem tudni ezt. Amikor meghal, megtudjuk.

Szóval tessék csak végig venni az USA agresszióit Bush el?tt, s könnyen belátható: Bush semmi újat
nem tett. Egyszer?en folytatta azt, ami az USA normál külpolitikája. Nyilván mozgástere nagyobb volt,
mint el?deinek, hiszen elnöksége alatt még se Kína, se Oroszország nem volt nagyhatalom, az USA
egyeduralma volt ez az évtized, a 90-es évek.

Neoliberalizmus - nos, ilyen eleve nem létezik. A neoliberalizmus valójában azonos a klasszikus
liberalizmussal, miért lenne hát "neo"? Inkább arról van itt szó, hogy a gazdag magállamok egy része a
XX. sz. során letért a klasszikus liberalizmus útjáról, s egyre több antiliberális, szocialista elemet vezetett
be a rendszerbe, persze csak saját használatra, mert közben mindenhol máshol "neoliberalizmus" dúlt.

Majd mivel ezek miatt a rendszer kezdte elveszteni hatékonyságát, a nagy trió - Pinochet, Reagan,
Thatcher - kezdte kidobni a szocialista ballasztot, visszatérve a klasszikus liberális elvekhez.

Én nem vagyok liberális, így természetesen nem támogatom ezt a fordulatot, de mi a baja ezzel a magát
liberálisnak valló Puzsérnek? Nem értem.

Puzsér is szükségesnek tartja itt a további magyarázatot. Azt írja "A Wall Street azzal nyugtatta magát és
a Nyugat gazdasági státuszáért aggódókat, hogy Kína minél gyorsabban gazdagszik, és kapcsolódik be a
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globális kereskedelembe, annál gyorsabban indulnak meg benne a demokratikus változások. Nos, nem így
történt: az olcsó kínai munkaer? globális gazdaságba illesztésének eredménye nem Kína jogállammá
válása, hanem a Nyugat gazdasági dominanciájának megroppanása lett. Így jár az a birodalom, aminek
nincsenek elvei, csak pillanatnyi profitérdekei, s melynek nemzetgazdasága így az ideológiai és
világuralmi ellenségeit gazdagítja.". Na most, a liberalizmusnak természetesen vannak elvei, s ez éppen a
"pillanatnyi profitérdek", nem látok ellentétet az eszme és annak érdekei között. S valóban, a nyugati
álom az volt, hogy egy gazdagodó Kína középosztálya majd lassan felbomlasztja a rendet, így Kína
beépül mint a nyugati rend új szolgaállama.

Csakhát Kína filozófiája nem a liberalizmus, s ezért nem a pillanatnyi profitérdek. Lássuk ezt 
részletesebben is!

A liberális mesterv az volt a 90-es években, hogy Oroszország sikeres szétzúzása után a másik ellenséget,
Kínát is ki lehet kapcsolni a játékból. Kínát a 70-es években teljes er?vel támogatta a nyugat,
ellensúlyként a Szovjetunió ellenében. A Szovjetunió megsz?nése után ez 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, romlott polgári demokráciát 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.

Ez bizony kiverte a biztosítékot a liberális elitben. Amióta tudatosult a kudarc, a cél Hongkong
felrobbantása. Persze a helyi lakosság 99 %-a nem támogatja ezt soha, így minden próbálkozás kudarcba
fullad. Marad hát a dühödt kínaiellenes hecckampány a liberális médiákban.

Szóval Kína egyszer?en megvédte magát saját eszméi alapján. S a liberális eszme meg csúfos vereséget
szenvedett. Eszmék harca.
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A következ? megjelölt ok a modern liberális identitáspolitika. Kétségtelenül igaza van Puzsérnek, hogy
a modern liberális identitáspolitika gusztustalan és nevetséges. De szerepét er?sen eltúlozza. Valójában
éppen azt látjuk, ez az identitáspolitika nem rendszeridegen elem nyugaton, hanem éppen ellenkez?leg:
képes tökéletesen besimulni a rendszerbe. Lásd, ma az egész amerikai nagyt?ke identitáspolitika-pozitív,
s ez cseppet sem csökkenti az óriáscégek pénzügyi sikerét. Azaz nemigen mondható el, hogy ez
gyengítette volna a rendszert.

A negyedik ok Trump kivonulása. Itt hatalmas inkoherenciát érzek: az el?bb még azt mondta Puzsér,
hogy rossz ember volt Bush, mert mindenhová bevonult. Nem következik ebb?l az ellentétje, azaz hogy
jó dolog a kivonulás?

Természetesen az alapeszme a f? gond itt. Miért lenne baj eleve a nyugat megroppanása? 

Valójában szerencsénk, hogy a nyugat vezérl?szerepének lassan vége, lassan kezd véget érni az 500-éves
rémálom, mely a kapzsiságon és elnyomáson alapuló liberalizmussal felfegyverkezve majdnem sikeresen
tönkretette a világot, félmilliárd emberi áldozatot követelve. 

Keletr?l fúj a friss szél, s lassan elfújja a szivárványos-materialista nyugatot megérdemelt helyére: a
történelem szemétdombjára.

_______________________________________________
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Puzsér zuhanása

by maxval bircaman - vasárnap, január 02, 2022

https://bircahang.org/puzser-zuhanasa/

Puzsérrel úgy vagyok, hogy az alapkérdésekben sose értettem vele egyet, de sok következtetését
értelmesnek tartom. Plusz elismerend? a ballib tabuk elleni harca.

Alapgondolkodása kb. a következ? 2 axiómán nyugszik:

van egy ideális klasszikus liberalizmus, mely megromlott, s vissza kell állítani az eredeti
romlatlan állapotot,
mind a baloldal, mind a jobboldal elvesztette eredeti jelentését, mind a kett? identitárius alapon
lezüllött;

szerintem mindkét nézet természetesen marhaság.

De most esik meg el?ször, hogy egy cikkével kapcsolatban egyetlen szavával se értek egyet.

Puzsér egyre jobban közeledik a ballib f?áramhoz, s er?s a gyanúm, hogy ez a liberális bulvárceleb,
butuska és felszínes felesége hatása.

Puzsér kb. a következ?ket mondja:

Orbán rendszere annyira borzasztó, hogy még úgy is támogatandó bukása jöv?re, ha az új elit a
hagyományos ballib gárda lesz, mert ez is a "korrupció", a "hideg polgárháború" és az "autokrácia"
csökkenését fogja hozni. A pár évvel korábbi Puzsér még azt hangoztatta, semmi értelme az olyan
kormányváltásnak, mely a régi gárdát hozza vissza.
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Nos, a korrupció eleve egy hamis narratíva. Magyarországon nincs jelent?s korrupció. Amit korrupciónak
neveznek a liberálisok az csupán azt jelenti, er?södik a hazai gazdaság. A "polgárháború" pedig annak
kódszava, hogy sok alapkérdésben nincs egyetértés - dehát miért kellene, hogy legyen? Ami pedig az
"autokráciát" illeti, ez csak egy értelem nélküli ballib varázsszó.

A továbbiakban Puzsér egyetért Tölgyessyvel - a cikk végülis refexió Tölgyessy interjújára a 444-nél,
maga az interjú érdekes - sok mindenben. Ezt nem részletezném, mert banális igazságok: Orbán jöv?je
attól függ, képes-e visszaer?södni a nyugati liberális elit vagy sem. Ahol pedig Tölgyessy is téved - lásd
jó nyugat contra gonosz kelet -, ez most nem témám.

Amiben nem ért egyet Puzsér Tölgyessyvel, ott persze téved. F? bánata: Tölgyessy egy nevez? alá hozza
a balos és a jobbos populizmust. Puzsér ugyanis isteníti pl. Bernie Sanderst, ami persze önellentmondás,
hiszen Sanders éppen azoknak az "identitárius balosoknak" a zászlóvív?je, akiket Puzsér állítólag elvet.

A középbalt elutasító baloldalból ugyanis kétféle van:

a hagyományos "sztálinisták", azaz a Marxhoz h? kommunisták, ?ket Puzsér persze elveti
s az éppen Puzsér által leginkább kritizált woke-baloldal;

harmadik verzió egyszer?en nem létezik sehol a valós világban.

Ami pedig az újjobbot illeti, az teljesen heterogén. Az átlag amerikai újjobbos sokkal könnyebben meg
fogja érteni magát MZP-vel, mint Orbánnal. Az átlag amerikai újjobbos nagyon gyorsan kommunistának
min?sítené Orbán gazdaságpolitikáját, miközben társadalmi nézeteit meg támogatná.

Amit sose értettem Puzsérnál: hogyan lehet valaki Hamvas Béla feltétlen híve, s ezzel együtt a klasszikus
liberalizmus támogatója. Ez nekem olyan, mint Hitler Harcom cím? alkotásából a zsidóság dicséretét
kiolvasni. Persze lehetnek sajátos olvasatok, de nekem ez túl sajátos.
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Puzsér-MZP nemvita

by maxval bircaman - kedd, szeptember 20, 2022

https://bircahang.org/puzser-mzp-nemvita/

Puzsér "vitázik" MZP-vel. MZP nem érti, Puzsér meg félreérti, ez a f? eltérés köztük.

https://www.youtube.com/watch?v=w2n0gSwN9rU 

Azt mondja Puzsér, van két rossz: az autoritárius hatalom és a globális hálók. Mindkett? problémája
szerinte a demokratikus felhatalmazás hiánya: az el?bbi esetben ez a jogállamiság hiánya miatt, az
utóbbiban meg mert ez tisztán pénzért vett politikai hatalom.

Puzsér olyan, mint egy szovjetellenes marxista. Azt hiszi, van egy ideális nyugat, melyhez képest a
valódi nyugat eltorzult. Szóval egyszer?en csak meg kell ráznia magát a nyugatnak, le kell vetnie magáról
az idegen elemeket, s immár tündökleni fog ismét.

A gond ezzel, hogy a háttérhatalom (mert ez az, amit Puzsér globális hálóknak nevez) léte egyáltalán
nem mond ellent a nyugati ideálnak. A klasszikus liberális demokrácia éppen arról szól, akinek több a
pénzteremt? képessége, az többet is ér, így méltóbb tagja a társadalomnak, azaz minden joga megvan
beleszólnia a társadalmi kérdésekbe. Azaz liberális szemmel nézve - ellentétben Puzsér álláspontjával -
abszolút nem antidemokratikus, hogy pl. Soros György alapítványai politizálnak.

MZP szövegér?l nem írok: iszonyú buta ez az ember, képes pár mondaton belül saját magának is
ellentmondani. Gyakorlatilag egy harmadosztályú ballib megmondóember szintjén gágog.

_______________________________________________
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Pálmák

by maxval bircaman - szombat, október 22, 2022

https://bircahang.org/palmak/

A minap egy buta blogcikk kapcsán jutott eszembe egy régi történet.

1996 elején a Gran Canarián jártunk (ez a Kanári-szigeteket alkotó 7 nagy sziget egyike). Egyéni utazás
volt, csak maga az üdülés volt szervezett, szóval a repül?gépes út, s ott helyben a buszos szállítás a
szállodáig, meg vissza (ezt újmagyarul "transzfernek" nevezik, de én bojkottálom ezt a szót, kb. annyira
utálom mint a "médium" szót "sajtótermék" értelemben). 

Nem tudom miért, de volt idegenvezet?, bár szerepe nem derült ki. Gondolom, ? is érezhette, hogy a
buszra való felszálláson túl semmi szerepe, így igyekezett magát hasznossá tenni. Szóval a buszon
pofázott kihangosítva.

Összesen az els? mondatát hallgattam meg, ez az volt "Isten hozta Önöket Európa egyetlen részén, ahol
szabadon n?nek pálmafák". Na, gondoltam, ez a csaj se ért semmihez, s többet nem hallgattam. 

Mert el?ször is pálmafa van máshol is Európában, ? kókuszpálmára gondolhatott, ami viszont sehol sincs
Európában. Viszont a súlyosabb baj: a Kanári-szigetek Afrikában van, nem Európában.

Sajnos ez gyakori tévedés. Közhiedelem, hogy Spanyolország európai ország, miközben Spanyolország
európai és afrikai ország. Természetesen területének 98+ %-a Európában van, de nem 100 %.

Ráadásul itt ez nem is vitatéma. Mert az pl. vitatéma, hogy hol van Európa és Ázsia határa, erre van több
elmélet is, ahogy mondjuk Ázsia és Óceánia elhatárolása se egyértelm?. Viszont Afrika esetében ez
teljesen vitamentes kérdés: a legdélibb 2 olasz szigetcsoport, a legdéibb portugál sziget, s a Kanári-szk, az
bizony Afrika, ahogy bizony egy jemeni sziget is. Az egyetlen vitás téma Málta: Európa vagy Afrika -
egyébként kicsit közelebb van az afrikai kontinenshez, mint az európaihoz, de valójában félúton.
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Mert ha a Kanári-szk. az a terület Európában, ahol szabadon n? a kókusz, akkor Tahiti meg Európa azon
része, ahonnan látszik az égen a Crux - Dél keresztje - csillagkép. Szóval marhaság.

_______________________________________________
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Pár kedvez? hír

by maxval bircaman - hétf?, április 04, 2022

https://bircahang.org/par-kedvezo-hir/

A választási eredmények között van pár apróság, ami nagy örömet okoz.

Jó hír kiemelten: minden el?zetes híresztelés ellenére szül?városom (Budapest) nem minden körzetében
lett ballib gy?zelem.

Szél Berni veresége szintén nagyszer? hír. Sikerült neki az utóbbi években egy kifejezetten kellemes
politikusból a leggerinctelenebb szemétté kin?nie magát. Külön öröm számomra, abban a körzetben
indult, melyben én egy id?ben laktam.

Az én mostani körzetemben persze a ballib jelölt nyert, de ott eleve nem is lehetett másra számítani.

Az elkurvult LMP minden vezet? személyisége csúnyán bukott!

Ahogy a Jobbik emberei is nagyot buktak, s?t még nagyobbat. Ugyanis a Jobbik egyetlen egyéni körzetet
se tudott megszerezni. 

A 19 nyertes ballib körzet megoszlása a következ?:

Párbeszéd: 5,
DK: 4,
Momentum: 4,
MSZP: 4,
LMP: 2.
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Gyakorlatilag a Jobbik megsz?nt, helyét átvette az eredeti Jobbik, ezúttal Mi Hazánk név alatt.

Lassan kipukkadt a lufi: nem lehetséges se modern liberális széls?jobb, ez teljesen idegen jelenség
Magyarországon, se nyugatmajmoló zöld párt. Nekem persze különösen az LMP bukása a jó hír: a
Jobbiktól mindig viszolyogtam, minden korszakában, míg a Schiffer-féle LMP-t szimpatikusnak találtam.

A nagypofájú Czeglédi Csaba is elbukott. Sajnos ikertestvére, 6házi nem.

S persze a legeslegkellemesebb hír: MZP bukása. Sose szerettem Lázárt, nekem az ? stílusa
viszket?en irritáló, de most ?szintén örültem gy?zelmének.

Azt hiszem mára elég ennyi sok jó hír. Pedig még sorolhatnám.

_______________________________________________
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Pártállam

by maxval bircaman - csütörtök, június 23, 2022

https://bircahang.org/partallam/

Az egyik kedvenc ballib vitamódszer a szavak jelentésének megváltoztatása.

Most a "pártállam" szót elemezzük. Gyakori ballib érv: Magyarországon pártállam van. Mivel ugyanaz a
párt van hatalmon 2010 óta, s az ellenzék szerepe marginális.

De mit is jelent a pártállam valójában? Íme f? jellemz?i:

egyetlen párt van alkotmányosan meghatározva mint az ország vezet? ereje, ellenzék nem létezik:
ha van több párt, akkor azok a vezet? párt szövetségesei, nem ellenzék - ez volt Kádár alatt, meg a
többi kommunista országban is, egyesekben létezett több párt - pl. az NDK-ban 5 párt létezett, a
kommunista párt és annak 4 szövetségese, az egyik a CDU keletnémet szekciója volt,
az illet? párt eszméje kötelez?, az jelen van a társadalom minden szintjén, jó esetben más eszme is
meg van t?rve, ha az nem kérd?jelezi meg a párt vezet? szerepét, rosszabb esetben semmilyen
más eszme nem engedélyezett,
semmilyen polgári demokratikus értelemben vett választás nincs, a választás csak a rendszer
egyfajta ünnepi eseménye, de azon nem d?l el semmi: eleve csakis a rendszer indíthat jelölteket, s
a megválasztott jelöltek még így se képezik a hatalmat - jó példa a magyar rendszer Kádár alatt, a
választási törvény szerint egyedül a Hazafias Népfront indíthatott jelölteket, se más szervezet nem
indíthatott, se függetlenek nem voltak, s a megválasztott Országgy?lés pedig nem rendelkezett
valós hatalommal,
az országot a párt szervei irányítják.

Tipikus mai pártállam Kuba. A kubai alkotmány nyíltan kimondja: a szocialista társadalmi rend nem
leváltható, a kapitalizmus vissza nem állítható, a Kubai Kommunista Párt a társadalom legfels?bb vezet?
ereje, minden állami szerv a "szocialista demokrácia" elvei alapján köteles m?ködni.

Minden ebb?l következik. Hiszen ha van egy kötelez? elv, meg egy vezet? er?, akkor végülis minden
választás csak e keretek között lehetséges. A nép jogosult kiválasztani, hogy X vagy Y képviseli-e jobban
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a szocializmus ügyét, de azt nem, hogy eleve a szocializmus ügyét kellene-e képviselni, hiszen a
szocializmus ügyének nem képviselése alkotmányellenes.

Jogilag tehát minden teljesen korrekt és nyilvánosan kimondott. Egyrészt van a társadalom, a nép, mely
szocialista rendet épít és tart fenn, másrészt van az állam, az el?bbinek alárendelve.

Hogyan is nyilvánul meg az állam alárendeltsége a népnek? Hát úgy, hogy minden állami szerv
választott, minden választott szerv visszahívható. A nép pedig hogyan képes ezt gyakorolni?
Természetesen vezet? erején, a Párton keresztül.

Nos, pontosan ez a valós helyzet Kubában. Nincs semmi sumákolás, minden ki van mondva teljesen
nyíltan. A kubai rendszer elismeri, hogy nem polgári demokrácia, magát mint közvetlen szocialista
demokrácia határozza meg.

A legfels?bb politikai szervek - azonos módon, ahogy ez Magyarországon volt Kádár alatt: 

a Párt Politikai Bizottsága: ez a legfels?bb döntéshozó szerv, jellemz?en 10-20 tagja van, itt
zajlik minden valós vita, itt d?l el minden fontos kérdés,
a Párt Központi Bizottságának Titkársága: ez a legfels?bb adminisztratív szerv, mely a Politikai
Bizottság határozatait átteszi a gyakorlatba, jellemz?en 10 tagja van, ezek mindegyike egy-egy
adott területért felel, jellemz?en: belügy és közigazgatás, külügy, oktatás és kultúra, gazdaság és
pénzügy, pártadminisztráció, tömegszervezetek, propaganda, stb.
a Párt vezet?je és annak helyettese (Kádár alatt nem létezett helyettesi pozíció, ill. csak a
legvégén): tagjai mind a Politikai Bizottságnak, mind a Titkárságnak, ma ez Kubában tipikusan
"els? az egyenl?k közt" pozíció míg amikor még a Castro-testvérek tölyötték be a pozíciót, akkor
egyértelm?en "vezér" poszt volt, különösen Fidel alatt, akinek örökös helyettese Raúl volt.

Annak idején sok vicces hír terjedt err?l. Fidel Castro sajátos szokása volt, hogy hétvégén hozott
döntéseket egyedül a feleségével konzultálva. (Fidel monogám típusú ember volt, aki imádta a feleségét,
de ez k?kemény államtitok volt: a kubai kultúrában az igazi férfi "macsó" típus, így ezt kellett híresztelni
Fidelr?l is, miközben a valóságban évtizedekig egyetlen n?vel élt, s nem tartott több száz szeret?t, ahogy
ezt a hivatalos suttogó propaganda híresztelte. Még azt se volt szabad mondani, hogy Fidelnek egyáltalán
van felesége és családja! Csak amikor már 75 éves lett, mutatták be el?ször a feleségét nyilvánosan: 75
évesen már nem kötelez? macsónak lenni.) Aztán hétf?n a PB-ülésen Fidel csak bejelentette a kizárólag a
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feleséggel egyeztetett döntést, mindenkit meglepve, sokszor a saját öccsét is.

A másik ilyen sztorit egy kés?bb az USA-ba szökött volt Forradalmi Parancsnok írta le egy
memoárjában. A Forradalmi Parancsnok a lehet? legmagasabb katonai tisztség Kubában, alig 15-20
ember kapta meg valaha, ez a tábornokok felett van, jellemz?en azok kapták meg, akik még az
illegalitásban Fidelékkel együtt harcoltak és ott fontos, vezet? szerepet játszottak.

Szóval a Parancsnok beszélni akar Fidellel, s simán elindul hozzá. A többszáz méteres körzetben ?rzött
ház küls? határán egy katona ráfogja a fegyvert és felszólítja, álljon meg:

Ember, tudod te ki vagyok én? Hogyan mersz fegyvert fogni rám? - mondja a Parancsnok.
Természetesen tudom ki maga, Parancsnok, bocsásson meg. De ide még maga Raúl is csak
el?zetes bejelentés után léphet be. Dalia elvtársn? nem enged be senkit, t?zparancsot rendelt el -
magyarázza a katona.

a római pápa látogatása volt az els? alkalom, amikor megmutatták Dalia elvtársn?t 

a ház a Google Mapson - Havanna központjától kb. 15 km-re 

De folytatva a politikai rendszer vázolását. Az egyes KB-titkárok munkáját hatalmas apparátus segíti,
ezek a KB osztályai, területek szerint felosztva. 

Mindez le van másolva állami szinten. A kormány tagjai a Titkárság és az egyes KB-osztályok alá vannak
rendelve, a kormány vezet?je és helyettesei pedig a PB-nek. 

A parlamenti választások körzetenként zajlanak le. Jelölt 2 módon lehet valaki:
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jelöli saját magát, majd a helyi jelöl?gy?lésen a résztvev?k legalább fele megszavazza ?t, a
jelel?gy?léseket természetesen az egyik tömegszervezet szervezésében: a CDR (Forradalmi
Védelmi Bizottságok) feladata ez, ez kb. a magyar Hazafias Népfront kubai verziója, csak
funkciói nagyobbak (pl. amolyan polgár?rség funkciót is ellát), s van tényleges tagsága is, szinte
minden feln?tt kubai tagja,
a jörzetben m?köd? tömegszervezetek jelölnek, természetesen ezek mind a rendszer részei.

Ahogy ez Magyarországon is volt, a Párt nen indít jelölteket, s a párttagok is mind független jelöltek.

Az egész cirkusz persze felesleges, a valóságban a megválasztott parlament csak félévente 5-5 napot
ülésezik, azon is csak ünnepi beszédek hangzanak le, nincsenek se parlamenti bizottságok, se
interpelláció, se egyéni felszólalások. 

A legels? ülésen megválasztják az állami vezet?ket, minden esetben a Párt vezet?ségének javaslatára,
ezek:

köztársasági elnök, alelnök,
Államtanács vezet?sége és tagjai,
Kormány vezet?sége és tagjai.

A köztársasági elnök alá van rendelve mind az Államtanács, mind a Kormány vezet?je. Fidel Castro
idejében nem létezett köztársasági elnök pozíció, ez újítás, akkor Fidel egyszer?en egyszemélyben töltötte
be mind az Államtanács, mind a Kormány vezet?jének szerepét.

A lényeg: minden szinten a párttisztség az igazán fontos. Mondjuk a belügyminiszter tisztsége alárendelt
a belügyekkel foglalkozó KB-titkáréhoz képest. Az állami tisztség mindig az adott vonatkozó párttisztség
alatt van.

Legjobban ez a legfels? szinten látható. A jelenlegi vezér úgy kapta meg a hatalmat a Castro-családtól,
hogy el?ször - 2018-ban - állam- és kormányf? lett, s csak 2021-ben kapta meg a pártvezet?i tisztséget,
azaz volt egy 3-éves átmeneti id?szak.
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Ez tehát a pártállam. Az igazi.

S mivel keverik ezt a ballibek? A domináns pártrendszerrel. Ez azt jelenti, egy adott párt, esetleg több
párt olyan helyzetben van, hogy igazi változás elvileg ugyan lehetséges, de a gyakorlatban szinte kizárt.
Azaz nincs törvénnyel ez a helyzet rögzítva, semmi se gátolva elvekben a rendszer bukását, de mégis a
körülmények olyanok, hogy csak különleges körülmények esetében lehet változás.

Tipikus példa erre az USA, ahol a két f? párt olyan helyzetben van, hogy bárki más teljesen esélytelen.
Ennek látványos következménye: aki a rendszerrel szemben kritikus, az is inkább a két párt
valamelyikében kénytelen m?ködni, belülr?l megpróbálva változást elérni.

A másik fontos jellemz?je ennek a rendszernek, hogy maga az adott párt nem gyakorol
közvetlen hatalmat. A hatalom kizárólag az állami szervekben van, azokat persze nyilván az adott párt
emberei töltik be, dehát ez nem-domináns remdszerekben is így van.

Ismét az USA jó példa: a Demokrata Párt és a Republikánus Párt szerepe a választásokra való készülésen
és a kampányon kívül nagyjából nulla. A pártszervek csakis ezzel foglalkoznak: jelöltek kiválasztása,
azok felkészítése. De amint a választásnak vége van, maga a pártstruktúra nem gyakorol semmilyen
politikai hatalmat, akkor se, ha megnyerte a választást. 

nem patkány 

_______________________________________________
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Rasszizmus Kubában

by maxval bircaman - hétf?, december 12, 2022

https://bircahang.org/rasszizmus-kubaban/

Legfontosabb id?szakomban Kubában éltem, ez a közép és kés? kamaszkorom.

Kuba az egyik fehér többség? latin-amerikai ország. Csak 3 dél-amerikai országban - Argentína, Chile,
Uruguay - magasabb a fehér arány.

A leginkább nem-fehér országok ugyanis azok, ahol:

a gyarnatosítók nem irtották ki közvetve vagy közvetlenül az indiánokat, ezek jellemz?en a
kontinentális Közép-Amerika, valamint Dél-Amerika északi fele, vagy,
tömeges rabszolgaság volt;

Kubában viszont egyik se volt, egyrészt az indiánok 99 %-a ki lett irtva, másrészt korlátozott volt a
rabszolgabehurcolás, a lakosság nagy része fehér telepesekb?l állt.

Ennek oka alapvet?en a spanyol és a brit gyarmatosítés eltér? logikája. A britek els?sorban
profitforrásként tekintettek a gyarmatokra, míg a spanyolok inkább új területként. Az angolok egyes
szigeteket szinte teljesen rabszolgákkal telepítettek be, ezért is ma pl. a legtöbb volt brit karibi ország
néger ország. A spanyolok viszont inkább támogatták spanyol telepesek kvándorlását az új területekre.

Szóval Kuba nagyjából 65 %-ban fehér, 10 %.-an néger, a többi keverék. Ráadásul a négerek nagy része
az ország keleti részén van, ahol annak idején a rabszolgatelepek voltak.

Havannában a lakosság 75 %-a fehér, a maradék keverék és néger.
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A spanyol gyarmatosítás sajátossága: b?rszín alapú rabszolgaság sose volt. Azaz minden rabszolga néger
volt, de nem minden néger volt rabszolga. S egy szabad néger jogi státusza sose volt alacsonyabb, mint
egy fehéré.

A megkülönböztetés sokkal inkább szociális volt, mint faji.

? sajátos helyzet eredménye: sose alakult ki néger polgárjogi mozgalom, a nem-fehérek egyszer?en részei
akartak lenni az egységes kubai nemzetnek. Ez rendszereken átível? jellemz?, a kommunista Kubában
egyenesen üldözték a néger öntudatot, ezt amolyan USA-eredet? "ellenforradalmi" jelenségnek
tekintették.

A hivatalos kubai kommunista eszme: mi afro-európai-indián nép vagyunk, egységesek, a b?rszín nem
lehet identitésképz?, se mint fehér rasszizmus, se mint néger "ébredés".

A tényleges helyzet viszont az, hogy a fehérség és az ahhoz kapvcsolódó jelenségek számítanak
kulturáltságnak, minden más meg jó esetben egzotikumnak, rosszabb esetben fejletlenségnek. Talán az
egyetlen néger dolog, ami presztízsnek örvend az a volt rabszolgék vallása, a santería, mely egy
katolikus-joruba szinkretikus vallási rendszer - ez annyira "komoly" dolognak számít, hogy színfehér
híveik is vannak, bár a papságuk máig leginkább néger, mivel ez jellemz?en leszármazási alapon
m?ködik.

A nemlétez? "néger büszkeség" sajátosan hat. Valójában az ellenkez?je létezik. A nem-fehér n?k is pl.
maguknál szebbnek hiszik a fehér n?ket. Alapvet?en a n?ideál a mediterrén típusú fehér n?, az amolyan
átlag spanyol típus - ez a mediterrán típus sajátos spanyol verziója, melyet er?s kelte-germán faji jelek
jellemeznek Aki ilyen, az vigyáz is magéra, pl. strandon fa alá ül, nem napozik, hiszen azzal csak kevésbé
lenne fehér.

Amikor egy kubainak elmeséltem, hogy mi a szolárium, s Magyarországon vannak n?k, akik télen
szoláriumba járnak, úgy nézett rám, mintha üveget ev? emberekr?l találtam volna ki valami zagyva
történetet. Hisz mi oka lehetne egy épesz? n?nek, hogy direkt barnulással "elrontsa" a szép fehér b?rét?!
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A kubai népnyelv méig használja a "megéget" és "feljavít" szavakat. Ha egy fehér n? néger férfivel kezd
kapcsolatba, a n? ismer?si megcsóválják fejüket, hogy a n? "megégeti" magát, azaz gyerekei sötétebbek
lesznek nála, míg a férfit az ismer?sei pedig megdicsérik, hogy "javítja" a fajt, azaz gyerekei
világosabbak lesznek nála.

A politikai hatalom szintjén a kubai kommunizmus gy?zelme 1959-ben még er?sítette is a fehér arányt.
A forradalmi vezérek mind színfehérek voltak, s mai kubai vezér is az. 1985-ben a kubai vezetés ézlelte is
a problémát, azóta a vezet?ség sokszín?, dehát ez ott nem érinti a legfels?bb szintet. Míg a kommunista
hatalomátvétel el?tti katonai diktatúrában a f?tisztek gyakorolték a f?hatalmat, akik között viszont voltak
nem-fehérek is, maga Fulgencio Batista elnök is félvér volt.

a jelenlegi kubai elnök és a felesége - színspanyol eredettel mindketten, ahogy egyébként a Castro-
testvérek is voltak 

A kubai n?ideál: fehér, sz?ke, magas, nagy a melle, nagy a segge. Az 5 ismérvb?l a múzsám egyedül
1-nek felelt meg, de annak nagyon: még a normál európainál is fehérebb volt fiatalon, szinte porcelános.
Így simán megfordultak utána, pedig a másik 4 ismérvnek egyáltalán nem felelt meg.

Batista, kubai elnök 1940-1944 és 1952-1959 között 

_______________________________________________
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Reakciók

by maxval bircaman - péntek, június 24, 2022

https://bircahang.org/reakciok/

Szerdán este megbukott a bolgár kormány. A hír csütörtök reggelre eljutotott a magyar médiákba is.

Hogyan reagál a ballib kommentel??

Az els? a felh?tlen öröm, hiszen a "kormánybukás" szó azonnal pavlovi reflexeket vált ki.

"Felkészül O1G kormánya!"

"A miénk mikor fog?"

"A Balkánon még van kormánybukás, nálunk nincs."

"Eladó a receptje?"

"Itt is így kellene."

Aztán egy tájékozottabb kommentel? beszól:

"Egy korrupcióellenes, EU- és nyugatpárti kormány bukott meg."
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H?ha, akkor nem szabad örülni. Sírni kell. 

Megkezd?dik a felel?sek kutatása? Ez egyszer?: a felel?s a bunkó bolgár nép!

"Európa egyik legtrógerebb országában nem is értem hogyan juthatott egy ilyen ember a
kormányf?ségig? Mintha nálunk Hadházyt választották volna meg. Ezeknek is csak egy Orbán
kell, meg az EU pénze."

"Elég szégyen, hogy azon bukik a kormány, hogy elismerjék-e a szomszéd népet önálló népnek, s
a nyelvét önálló nyelvnek."

Jó szórakozás a kommentolvasás. A legtöbbet ez árul el a törzsszavazók mentalitásáról.

_______________________________________________
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Rendszerváltó alkotmányzók

by maxval bircaman - szombat, február 19, 2022

https://bircahang.org/rendszervalto-alkotmanyzok/

Múlt héten volt a rendszerváltó alkotmányzás a Városligetben. A közhiedelem szerint ez egy a sok
ballib marhaság közül, pedig nem. A rendszerváltó alkotmányzók ugyanis nem ballibek, hanem tényleges
elmebajosok.

Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy ennek az alkotmányozósdinak ismerem a legkorábbi 
eredetét. Az ötletgazda egy ballib blogger volt 2012 elején a 2016-ig m?ködött NolBlog-on. Az eredeti
ötlet csak 2 pontból állt:

nem volt törvényes az új, 2012-es alkotmány elfogadása,
az új alkotmánnyal egy új ország lett létrehozva;

persze még a legelején bizonyítottam, mindkét állítás marhaság, de ennek semmi hatása nem lett azon
kívül, hogy az ötletgazda minden létez? fórumáról kitiltott engem. Aztán az egész burjánzani kezdett, már
már több oldalnyi baromság lett bel?le.

Az ötletgazda legel?ször ex-SZDSZ-es körökben házalt fantáziáival, de akkor ott még nem Fleck Zoltán
volt az alkotmányjogász szakért?, hanem a témához ténylegesen is ért? emberek, így gyorsan
lekapcsolták a lelkes bloggert, majd örökre melegebb éghajlatra tanácsolták. Ennek eredménye csak az
lett, hogy a lelkes nyugdíjas blogger szakított a ballibekkel, de viszont egyre jobban belelovalta magát az
"alkotmányozásba".

A szakítás a ballibekkel a szó teljes értelmében értend?. Csak mivel a Fideszhez nem mehetett - hisz
éppen a Fidesz alkotmánya ellen küzdött -, gyorsan olyan arcok körében találta magát, akikhez képest a
korai jobbikos szubkultúra is er?sen liberálisnak t?nt. Ma már ez a réteg nem annyira ismert, de a 90-es
évek végén még egész komoly súlyt képviseltek: ez a Sz?z Mária magyar volt, a sumérek színmagyarul
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beszéltek, s a hunok évszázadokkal Jézus el?tt is már keresztények voltak áramlat, s egyetlen konkrétum
a máról, hogy Magyarországon "cionista diktatúra" van. 

Szóval az ex-ballib blogger bácsi kiöregedett 90-es évekbeli nemzetiradikális ex-fiatalok körébe került.
Ebben a körben a joghoz kb. annyit értettek, hogy van a zsidó bíróság, mely meghurcolja az igaz
magyarokat, így az ehhez képest mégiscsak képzett blogger szavait mindenki áhítattal itta. ? meg
igyekezett alkalmazkodni: bár eleinte még nem zsidózott, de belesz?tte az alkotmányozásba a
Csodaszarvast, Attilát, a Fehérlófiát, s a Szentkoronát, így lassan teljesen nemzeti jellege lett az egész,
eredetileg liberális agymenésnek. Kés?bb persze sikerült eljutni odáig, hogy Orbán "bolsevik zsidó".

Aztán a hívek kiderítették pár évvel kés?bb, hogy az alapító alkotmányozó blogger bácsi is "zsidó" -
értsd: ex-SZDSZ-es -, így végül kizárták mindenhonnan mint befurakodott ellenséget. Ma már nem aktív
a bácsi a közéletben. Csak id?nként hadakozik a Facebook-on egyes volt hívei ellen. Személyes sorsa
viszont jóra fordult: összejött egy nála kb. 30 évvel fiatalabb csajjal, aki messiásként imádja ?t, szóval
már nincs egyedül.

De a mozgalom nem halt meg. S?t! Bár részekre szakadt, megmaradt a keménymag. S mivel immár a
joghoz teljesen nem ért? lelkes emberek kezdtek jogi szakvéleményeket írni, egyre nagyobb marhaságok
születtek. Ma már olyanokat írnak, amihez képest az eredeti ötlet kifejezetten értelmesnek t?nik.

Szinte hihetetlen, de egy fiatalabb lelkes harcos mára odáig emelte a mozgalmat, hogy az képes volt idén
február 12-én összetrombitálni 20 ezer embert!

A legfrissebb ötletük ugyanis: össze kell gy?lnie az országlakosság 1 %-ának és ezzel azutomatikusan
megsz?nik az államhatalom, a nép veszi át a hatalmat. Ez állítólag egy nemzetközi jog elv, persze csak
szerintük.

https://www.youtube.com/watch?v=PDV3iUEl7JM 
csak er?s idegzet?knek ajánlom 

A másik fejlemény: id?közben a ballibek egy vonulata - Fleck és Róna vezérletével - eljutottak az eredeti
ötlet részleges elfogadásáig. Ez meglep?, mert ?k azért rendelkeznek diplomával.
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Fel lehetne vetni, miért nem egyesülnek fleckék-rónáék a rendszerváltó alkotmányozókkal? Persze a
nyilvánvaló okot leszámítva: a zsidózást. Alapvet?en a küls?ségek miatt, mert azért nehezen lehetne
elképzeni a ballib keménymagot Székely Himnusz éneklése közben.

A bels? csoportjuk a Facebook-on nem nyilvános, de ez igen - vannak videók a múlt heti gy?lésr?l.

_______________________________________________
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Repül?gépen

by maxval bircaman - kedd, július 05, 2022

https://bircahang.org/repulogepen/

Úgy adódott, hogy nagyon sokat utaztam repül?n, els? alkalommal kicsivel 3 éves korom betöltése el?tt.

Nagyjából a 80-as évek végéig a helyzet tiszta volt, volt 3 osztály:

turista,
üzleti: csak kicsit jobb ellátás, mint a turista,
els?: kicsit nagyobb hely, s sokkal jobb ellátás, plusz saját vécé, ahová nem mehettek át a többi
osztályról.

Aztán a 90-es évekt?l minden összeomlott. A "turista" név kezdett lenéz?en hatni, átkeresztelték, pl.
"gazdaságos" névre, bár szerintem a "turista" az kevésbé lenéz?. Aztán az els? osztály kezdett elt?nni,
mert túl drága volt, viszont túl kevés pluszt adott a több pénzért. Az egyes légitáraságok 2 utat
választottak:

egyszer?en megsz?ntették az els? osztályt,
az els? osztályt tényleg kiemeltté tették, lásd teljes ággyá alakítható ül?helyek.

A Malévnél már a 80-as években se volt els? osztály. A turista és az üzleti között a f? eltérés az volt,
hogy az el?bbiben csak 1 kisüveg bort adtak az ebédhez, míg az utóbbiban járt ingyenesen több üveg is,
meg más alkohol is volt ingyen.

Volt egy kivételes id?szak, 1989-1992 között, amikor mindig üzleti osztályon utaztam Budapest-Szófia
vonalon, mert az ár még KGST-ár volt, de már a valutaárfolyam elszabadult, így dollárban számítva a
repül?jegy ára nevetséges volt, a 2 osztály közti árkülönbség pedig még nevetségesebb. Akkor a baj
inlább az volt, hogy hetekkel el?re kellett jegyet venni, mert az olcsóság miatt mindenki repül?vel ment.
Akkoriban hetente 12 járat volt Budapest és Szófia között, fele Malév, fele Balkan, Ma már egyik
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légitársaság se létezik, s ma már sokszor nem is lehet közvetlenül utazni, mert kevés a járat.

Els? osztályon 3-szor utaztam, minden alkalommal kényszerb?l: már csak oda volt jegy. S ez még a régi
típusú els? osztály volt, ami mai fogalmmal inkább egy feljavított mai üzleti osztály volt.

Az els? alkalom 1985 volt, Berlin-Gander-Havanna útvonalon a keletnémet Interfluggal. Ez egy baromi
hosszú út: Kelet-Berlinb?l folyamatosan északnyugatra megy a gép, elérve Izlandot, majd onnan enyhén
délkeletre, Kanada keleti partjáig, ez 9 óra út. Aztán 1 óra pihen? ott, majd még 6 óra Havannáig végig az
USA keleti partvidéke mentén. Mindez szovjet Il-62-es géppel, mely lassabban repült, mint a korabeli
nyugati típusok. A legidegesít?bb dolog az Il-62-ben a rendkívül lassú emelkedés volt, az ember úgy
érezte, hogy mindjárt visszaesik az egész szerkezet a földre. Egyébként m?szakilag biztonságosabb gép
volt a nyugatiaknál, jóvak kevesebb baleset történt Il-62-vel, mint más hasonló nyugati gépekkel: pont
mint a viccben - de valós eset is! - a szovjet porszívó: dupla akkora, mint a nyugati, háromszor nehezebb,
baromi ronda, nem szív rendesen új állapotában se, de viszont 40 év után is m?ködik félig-meddig, mikor
a nyugati porszívó már rég darabjaira esett. (Lásd még: milyen a szovjet mikrocsip? - a legnagyobb a
világon!)

Szóval itt gyorsan kezdett idegesít? lenni a folyamatosan megjelenú utaskísér?, aki mindig kínált valamit.

S volt még 2 rövid utam: Párizs-Nizza és Genf-München. Mindkett? 1 óránál rövidebb repülés. A francia
úton szürreális élmény volt, hogy gép éppen emelkedett, amikor elvileg mindenkinek ülnie kellene, de
már ekkor el?jött egy mosolygós csaj és pezsg?t kínált.

A svájci gépen meg sikerült repül? karrierem els? ételmérgezését megkapnom. Szovjet, kubai, bolgár,
keletnémet, magyar gépen sose kaptam mérgezést, svájcin igen. Hoztak egy étlapot (nem vicc), s én
sikeresen választottam el?ételnek majonézes ráksalátát. A többit el lehet képzelni.

https://www.youtube.com/watch?v=HpCTQHtPdTs 
régóta nem utazom repül?vel, utolsó utam 5 évvel ezel?tt - a kedvenc részem az áthaladás a Duna felett a
román-bolgár határon 08:30-tól 
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Retteg a nyugat

by maxval bircaman - kedd, március 15, 2022

https://bircahang.org/retteg-a-nyugat/

Ha jól számolom, megvan az esély rá, hogy még a hónap végéig Zelenszkij elnök át lesz sorolva a h?s
státuszból az áruló státuszba.

A valóság kijózanító hatása csodákra képes. A halivúdi báb elkezdett gondolkodni, ez nagyjából március
10. óta látható. Aztán még nemzettestvére, az izraeli kormányf? is rászólt, nem kellene-e inkább
kiegyezni - kapott is ezért kemény szavakat Izrael Washingtonból.

Er?sen érezhet?: az ukrán elit egy része komolyan elkezdett azon gondolkodni: vajon tényleg érdemes-e
pl. Kijevet leromboltatni orosz tankokkal és bombákkal csak mert a washingtoni héjáknak ez így lenne
ideális?

A nyugat pedig egyre idegesebb. Semmi se lenne rosszabb számára, mint egy orosz-ukrán kigyezés. A
liberális médiák hetek óta folyamatosan er?sítik az oroszellenes háborús hisztéria fokát, nem véletlenül.

_______________________________________________
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Rezsidémon

by maxval bircaman - csütörtök, július 21, 2022

https://bircahang.org/rezsidemon/

Nem igazán értem a ballibeket rezsiügyben.

Eddig azt hajtogatták, nem jó az általános rezsicsökkentés, mert akkor a zoligarchák megtöltik a kerti
medencéiket olcsó farháttal, ehelyett csak a rászorulókat kell támogatni. Most hogy Zorbán korlátozta a
rezsicsökkentés mértékét, most meg erre azt mondják: miért korlátozta?

_______________________________________________
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Régi identitás felélesztése

by maxval bircaman - péntek, május 20, 2022

https://bircahang.org/regi-identitas-felelesztese/

Ez olyan, mint dáko-román kontinuitás, de mintha csak annak els? fele lenne, azaz mintha a mostani
románok magukat dákoknak hinnék. Pedig ezt a románok se hiszik, a dáko-román elmélet se állít
azonosságot a dákok és a románok között, csak egyenes leszármazást. Ez akkor lenne régi identitás
felélesztése, ha valamikor a románok elhitték volna magukról, hogy ?k valóban dákok. Persze ezt eleve
lehetetlenné tenné maga az eltér? nyelv ténye: a dákok trákul beszéltek, míg a románok meg egy újlatin
nyelven, azaz magyarázatot kellene adni a nyelvváltásra is.

Több ilyen kísérlet volt más nápeknél. Három sikertelen kísérlet a szírianizmus, a fönicianizmus és a
fáraonizmus. Mind a három XIX. századi jelenség, az európai nacionalizmus hatása egyes arab népekre. 

A szírianizmus lényege: a szíriaiak els?sorban szíriaiak, az ókori szírekkel azonos nép, mely ugyan
felvette az arab nyelvet, de nem vette fel az arab identitást. Történelmileg ez az irányzat els?sorban az
arab nacionalizmus ellen harcolt, mely azt állította: minden arabul beszél? egyetlen arab népet alkot. A
szírianizmus f? mondanivalója tehát: a szírek arabul beszélnek ugyan ma, de ?k nem arabok, hanem
önálló nép. Mondanom se kell, teljes kudarcot vallott a mozgalom, ma nyoma sincs: sem a muszlim
szírek, sem a keresztények szírek ma nem gondolják, hogy ? ne lennének arabok. A szír identitást persze
hirdetik, de csak mint az arab identitás regionális alakját.

A fáraónizmus - mint ez könnyedén kitalálható - a szírianizmus egyiptomi verziója. Egyiptomban a
leghosszabb ideig ez a keresztény egyiptomiak között talált híveket, de mára ott is kihalt: a keresztény
egyiptomiak egyszer?en keresztény araboknak tekintik magukat, s nem az arabtól eltér? népnek.

A f?nicianizmus ugyannek a libanoni verziója, s ennek ma is vannak hívei. Els?sorban a keresztény
libanoniak közt ma is akadnak, akik magukat arabul beszél? nem-araboknak tekintik, s a fóniciai és a
libanoni nép azonosságát vallják. Ma is ezt a vonalat képviselik a libanoni parlamentben kb. harmadrészt
elfoglaló pártok, melyek között vannak keresztény és muszlim pártok is.

Amikor a közösség nem arab nyelv? eleve, akkor persze könny?. Az arameus/asszír identitás mozgalma
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ezért tudott maximálisan sikeres lenni. A mai asszírok egyetemesen vallják, hogy ?k az I. e. VII.
században megsz?nt Asszír Birodalom f? népének a jelenlegi utódjai, így 4500 évnyi folyamatos létezést
hirdetnek, ami tényleg világrekord. Jelenleg kb. félmillió asszír él az ?si törzsterületen (Irak, Szíria,
Törökország határvidéke), s még 1 millió kivándorolt, els?sorban az USA-ban és Svédországban. Egykor
a nyelvük rendkívül elterjedt volt az egész Közel-Keleten, a zsidók is többnyire arameusul beszéltek 2000
évvel ezel?tt. A szinte teljesen keresztény mai asszírok egyik büszke ténye, hogy Jézus is az ? nyelvükön
beszélt.

https://www.youtube.com/watch?v=_xbVw1HJ0UQ 
a kedvenc iraki-asszír énekesn?m: a m?vészneve Linda George, az igazi neve Linda Gewargis (mivel az
asszírok keresztények, simán felvesznek nyugati keresztneveket) 

S végül a cionizmus. Els? hallásra furcsán hangzik, de valójában a cionizmus is egy hasonló mozgalom:
hiszen azt állította a XIX. sz. végén, minden zsidó az ókori zsidók leszármazottja, s ma is egyetlen népet
alkotnak. 

Zsidó mintára volt/van egy filiszteus-palesztín próbálkozás is, de nem túl sikeres. A palesztínok nagy
többségükben arabnak tekintik magukat. a palesztínség ennek csak része, s eleve nincs nyoma palesztín
identitásnak a XX, sz. el?tt.

S két oroszországi eset: az avarizmus és a bulgarizmus. Az avarok egy kelet-kaukázusi nép, a legtöbb
kutató szerint szimpla névegyezés a nevük magyar történelemb?l is ismert avarokéval. Viszont a mai
avarok ezt nem fogadják el, gyakorlatilag általános az avar-avar azonosság tanítása. A kárpát-medencei
avarokat nyugatra vándorolt részüknek tekintik, akik ott aztán asszimilálódtak.

A bulgarizmus pedig a mai baskírok, tatárok és csuvasok közt meglév? nézet. Az általános nézet szerint
e 3 nép a középkorban jött létre, több hatásból, melyek egyike az északra vándorolt ?sbolgárok voltak.
Ezzel szemben a bulgarizmus azonosságot fel az ?sbolgárok és e 3 nép között. A mai baskírok és tatárok
kb. 10-15 %-a hisz ebben. A csuvasoknál ez viszont többségi nézet, aminek er?s alapja van, hiszen a mai
csuvas nyelv tulajdonképpen az ?sbolgár egyenesági folytatása.
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Részeg a villamoson

by maxval bircaman - szombat, szeptember 10, 2022

https://bircahang.org/reszeg-a-villamoson/

Magyarországon sok a masszív részeg. Különösen estefelé felszállva budapesti tömegközlekedési
eszközre az ember nagy eséllyel érez mindent átjáró alkoholszagot. A tipikus magyar alkoholista ilyenkor
a nyugdíjas korú: jellemz?en fásult rongyos bácsi és otromba fogatlan néni. Általában a férfi csendes, néz
maga elé, csak dülöngél, míg a n? beszél folyamatosan valami teljesen érthetetlen szöveget. De
megvannak magukban, nem kötnek bele senkibe.

Bulgáriában a részegség sokkal-sokkal ritkább, nem reprezentatív felmérésem szerint 10-szer ritkább.
Miközben az átlag bolgár több alkoholt fogyaszt, mint az átlag magyar!

A magyarázat: egyszer?en más az ivási szokás. A bolgár alkoholista mindig eszik az alkohol mellé.
Jellemz?en összejönnek a haverok, el?vesznek 1 vagy több üveg szöl?pálinkát (ez a bolgár alapalkohol),
s órákig iszogatnak, közben nagy mennyiség? salátát és kolbászt, sonkát elfogyasztva. Anyagi helyzet
függvénye persze, hogy mit esznek, de a legcsóróbbak is esznek, ha másra nincs pénz, hát 
kígyóuborkát felvágva, ecettel, olajjal, kenyérrel. 

Az étel pedig hat, felszívja az alkoholt, így ritka eredmény a tökrészeg ember.

Ezért is lepett meg minap a magyar típusú részeg látványa Szófiában. Felszállt a villamosra, alig bírt
felszállni, minha én lennék az, de nekem van erre tisztes okom: a covid-fert?zés mellékhatásaként a
lábizmaim legyengültek, a kezemmel be kell segítenem. ? viszont 30-35 éves er?s, sportos srác.

De vissza az emberhez. Szóval felszáll. Dülöngélni kezd, majd leül, de még ülve se képes egyenesen
tartani magát.

Aztán a villamos elfordul jobbra, azon a vonalon van jobbra és egyenesen el?re men? járat is. Az
emberke nyilván el?re akart menni.
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Mire felugrik, a villamosvezet? fülkéjéhez rohan, s üvölteni kezd "nagy hibát vétettél, ez nem a jó irány",
majd ezt még elkiáltja 10-szer.

Aztán a következ? megállóban leszáll.

Végig gondolva, lehet, hogy végülis igaza volt. Pedig a helyzet els? látásra csak humoros. Az önkívületi
hatásban lév? ember sajátos mellékhatása azonban, hogy az ember nagy igazságokat képes kimondani.
Persze sok marhasággal együtt, de mégis.

_______________________________________________
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Róna bohóc vendégjátéka

by maxval bircaman - szerda, december 07, 2022

https://bircahang.org/rona-bohoc-vendegjateka/

Az az Új Egyenl?ség egyik nagy érdeme, hogy id?r?l id?re szereti megfingatni a ballib tábor hírességeit.

Pogátsa most éppen Rónát vette el?. El?ször hagyta ?t elmagyarázni legfrissebb mániáját, mely szerint
Pál apostol a liberalizmus alapköve, majd ez a nemes páli tanítás egész Európában elterjedt, kivéve a
csúnya Magyarországot. Mert míg máshol a kereszténység alulról építkezett, addig Magyarországon a
hatalom építette ki. Ezért ma a püspökök Zorbán el?tt hajlonganak, ahelyett, hogy Pankotai Lili mellett
csápolnának.

Ezután Róna kezdte saját magát cáfolni. Gyönyör? volt.

A végén nem kapta meg a kegyelemdöfést, pedig megérdemelte volna.Róna észrevette magát, megpróbált
alkotmányozásba menekülni, de itt már gyorsan le lett állítva.

A végén megköszönték a munkáját, ahogy ezt hr-nyelven mondani szokás.

https://www.youtube.com/watch?v=1affTu6nf1I 

Maga a téma egyébként az volt: a többségében baloldali magyar nép miért nem szavaz a baloldalra? A 
hivatalos ballib válasz: mert Zorbán megvette az embereket fél zsák krumplival, mert Zorbán betiltotta a
független médiákat, s mert a magyarok eleve fogatlan bunkók. Pogátsáék válasza viszont szentségtör?:
hogy mert a ballibek nem baloldaliak.

De azt ?k se értik: miért nem termel ki akkor az ország új, igazi baloldali elitet. A válasz el?ttük van, de
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ezt ?k se látják: mert erre semmi igény. A népiesség pont elegend?en baloldali a többségnek, ráadásul
garantáltan nem progresszívista.

_______________________________________________
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Röhej

by maxval bircaman - szerda, április 06, 2022

https://bircahang.org/rohej/

Mindig van valami kötelez? divat, melyet "spontánul" követni kell.

Ezúttal duplán: nemcsak az ukrán zászló színeibe kell öltözni, s lengetni az ukrán zászlót. Immár áhíttal
kell tapsolni az ukrán himnusznak is.

Ez egy jelképes kiállás a háttérhatalom mellett. Nem számít az se, hogy az ukrán himnusz valójában a
lengyel himnusz giccses lekoppintása.

Nem lep?dnék meg, ha az idei homokmeneteken is az ukrán himnusz alatt menetelnének immár a
gyerekkúrók.

Ez azért még Kádáréknak se jutott eszükbe: hogy minden állami ünnepen elhangzon a szovjet himnusz.
Pedig az zeneileg legalább egy értékes alkotás.

https://www.youtube.com/watch?v=ngyCBPPTHjE 
Londonban kötelez? az ukrán himnusz a színházakban 

2013 
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Röhejes logika

by maxval bircaman - kedd, december 27, 2022

https://bircahang.org/rohejes-logika/

Schiffer találata: amerikai liberális meghatározó média panaszkodik az argentín rasszizmus miatt,
aminek jele a négerek hiánya a foci válogatottjukban.

Persze Schiffer nagyjából meg is adja a választ. De érdemes végig gondolni.

Tulajdonképpen a The Washington Post szerint a mai argentínok ?sei rasszisták, mivel nem vásároltak
annak idején elegend? számban néger rabszolgát! Azért ez így elég vicces.

A következtetás ebb?l: az igazi antirasszista az, akinek van rabszolgája, halálra dolgoztatja, majd
felszabadítja, s bocsánatot kér t?le térdre ereszkedve. 

Persze ha már szóba került, az eredeti, igazi okokat érdemes felidézni.

Közismert: az egyes volt spanyol gyarmatok faji-etnikai összetétele nem azonos. 

Dél-Amerikában pl. az ottani 9 volt spanyol gyarmat demográfiája teljesen más, van:

fehér országok: ahol a lakosság szinte teljesen európai bevándorló, az indiánokból alig maradt
(részben kiirtva, részben egyszer?en számban felülmúlva), a ahová alig ment rabszolga-
kereskedelem - ezek Argentína, Chile, Uruguay,
indián országok: ahol a fehér bevándorlók keveredtek az indiánokkal, s nem volt jelent?s
rabszolga-kereskedelem, ezekben ma a lakosság zöme indián és mesztic, s van egy jelent?s fehér
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kisebbség - ezek Bolívia, Ecuador, Paraguay, Peru,
kevert országok: ahová sok fehér ment, az indiánok száma jelent?s, kisebb volt a keveredés, s
rabszolga-kereskedelem is volt (bár nem akkora, mint északabbra, a Karib-szigetvilágban), ma itt
sok a fehér, ?k a legnagyobb kisebbség, de van jelent?s indián és mesztic lakosság is, valamint
kevés, de azért látható számú néger - ezek Kolumbia és Venezuela.

Alapvet?en mit?l függött a rabszolga-kereskedelem? A gazdasági haszontól. Ahol hatalmas ültetvények
voltak, melyekhez nehéz és állandó, de monoton munka szükséges, oda kellett ez a munkaer?.
Hozzáteszem: nem voltak olcsók a rabszolgák, nem engedhette meg magának bárki. Nagyjából utána
nézve - sokféle adat van -, egy átlag rabszolga ára kb. egy szabad mez?gazdasági munkás 5 évnyi bérének
felelt meg a XVIII. században. Mondjuk mint manapság egy drága gép beszerzése egy vállalkozáshoz,
ráadásul kockázatosabb, mert a rabszolga megbetegedhet, meghalhat, stb.

A mai Argentína területén els?sorban olyan típusú mez?gazdasági termelés volt, mint Európában, azaz
er?sen évszakfügg?. A tipikus rabszolgaültetvényes termény a cukornád, ez csak Argentína legészakibb
részein terem meg, délebbre túl hideg van hozzá, ott jellemz?en búzát termeltek. A búza meg tipikusan
olyan termény, mellyel az év jelent?sen részében nincs mit csinálni, csak várni kell. A földtulajdonos
szemszögéb?l gazdaságosabb bérmunkást alkalmazni arra az id?szakra, amikor van munka, mint egész
évben etetni a rabszolgát, akkor is, amikor az nem dolgozik.

Szóval az argentín gazdaság úgy alakult, hogy jöttek a fehér telepesek, vettek kis földeket (kezdetben
ingyenesen is kaptak kis parcellákat a betelepül?k, így támogatta a spanyol állam a migrációt), azokat
maguk m?velték meg családi gazdaságban, aztán a meggazdagodottak pedig hatalmas földjeiken
alkalmazták az elszegényedett volt gazdákat bérmunkásként. Egyszer?en nem volt szükség rabszolgára.

Máig az argentín népi h?s a szabad tehénpásztor lovon, spanyolul gaucho, aki egész nap lovagol, óvja
földjét, vigyázz az állatokra, s harcban áll a keresked?kkel, bankárokkal és a "rabló" állam bürokratáival -
ugyanis a keresked?k túl olcsón akarják megvenni a termékeit, bankok mindenféle kamatot akarnak, a
bürökraták meg folyton adóztatnak. De a gaucho tisztességes ember, s túljár mind a három típusú
"parazita" eszén, s?t ha kell, odacsap ostorával a pofájukba.

Olyannyira, hogy még az argentín foci válogatott egyik népszer? neve is "los gauchos", azaz
"tehénpásztorok".
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Van is egy nagy hasonlóság e tekintetben az argentín és a kelet-európai mentalitás között. Ott is él ez a
mély hit, hogy az igazi munka a mez?gazdasági, minden más "ügyeskedés", nem tisztességes, de
legalábbis kissé gyanús tevékenység. 

spanyol nyelv? médiából focis cikk, a címe "Messi tehénpásztorai" 

_______________________________________________
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Röhögni a fanatikuson

by maxval bircaman - péntek, június 10, 2022

https://bircahang.org/rohogni-a-fanatikuson/

Vidám pillanat: a Klub Rádió sztárújságírója is elszégyelli magát.

https://www.youtube.com/watch?v=P-yLSV70DCk 

Szénási Sándor vendége Zentai Péter "újságíró". Szénási kifogástalan ballib pedigrével rendelkezik, de
mégis van a fejében valami kapcsolat a valósággal is.

Ez az adás fantasztikus: Zentai fanatizmusrohama megy az elejét?l a végéig, közben Zentai láthatóan
feszeng, egyre kellemetlenebbül érzi magát a sok sületlenség miatt. Eleinte még próbálgat közbevetni
tényeket is, hátha Zentai észreveszi magát, s közelít kicsit a valósághoz. De nem, nem megy, Zentai nem
veszi észre magát, s egyre jobban belelovalja magát. A végén Szénási már a hallgatást választja, hagyja az
?rültet, hadd tombolja ki magát.

Annak idején ismertem a zentaik kommunista verzióját. S ?k is válogatott barmok voltak. S rajtuk is
lehetett röhögni.

Ajánlom minden rosszkedv? olvasónak a belehallgatást, biztosan el fog múlni a rosszkedv.

_______________________________________________
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S minek menne?

by maxval bircaman - szombat, december 03, 2022

https://bircahang.org/s-minek-menne/

Azt kérdezi Róna Péter: miért nem megy? A rövid válaszom: s miért menne?

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

Úgy t?nik, a választási bukás nyugtatóan hatott Rónára, már nem akar alkotmányozó felhatalmazás
nélkül alkotmányozni.

Róna el?adása persze primitív, nem olyan értelemben, hogy butaság, hanem a szint értelmében. Úgy t?nik
ez a Pilvax Kör valamilyen általános iskolások önképz? egylete. Róna rendesen el? is ad, igyekezve nem
bonyolult szavakat használni: s tulajdonképpen korrekten el is magyarázza a modern államiságot.

Amint viszont aktuálpolitikai következtetésekre vetemedik, gyorsan belezuhan a ballib mocsárvilágba.

Az alaptétel: van a jó nyugat, ahol a független emberek alkotnak, s van a csúnya magyar puszta, ahol az
alattvalók letérdelnek a hatalom el?tt. Róna a történelemhamisítástól se riad vissza. Van pl. a jó
katolicizmus, az ami spontán alakult ki nyugaton, s van a rossz katolicizmus, a magyar féle, amit az
elnyomó magyar királyok kényszerítettek a népre.

S azóta így forog a történelem kereke, a csúnya, mucsai magyarok kategórikusan elvetik a független
létét, az önállóságot, a szabadságot, ehelyett követelik, hogy jobbágyrabszolgák lehessenek a gonosz
nagyurak alatt. Ez az aka, hogy nem hajlandók ma se a polgári, európai Gyurcsánynére és MZP-re
szavazni, hanem a feudális, félázsiai Zorbánt választják.
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Róna tulajdonképpen a szokásos korai SZDSZ-es narratívát adja el?, csak kicsit nagyobb m?veltséggel, s
tapintatosabb alakban.

Alapvet?en maga a nyugati fejl?dés SZDSZ-es képe is hamis. Az alapvet? eltérés Kelet- és Nyugat-
Európa között, hogy nyugaton gyorsan omlott össze a szakrális hatalom, az állam gyorsan átkerült a
nagypolgárság kezébem, míg keleten ez máig nem zajlott le: a mai Kelet-Európában ma sincs saját
nagypolgárság, szerepét a gyarmatosítók, idegenek töltik be. De a kisember szemszögéb?l a nyugat se
volt más: ott se kezdett a társadalom hirtelen független polgárokból állni, csupán a függés iránypontja
változott.

Ezért is nevetséges az egész ballib gondolat. Azt akarják lemásolni, ami nem is létezik.

Ahogy a magyar marginális újbaloldal is röhejes: a nemlétez? magyar nagyt?ke ellen akarnak küzdeni.
Miközben az elnyomás az idegen uralomtól jön, de ez ellen viszont nem küzdhetnek, mert ezzel kiírnák
magukat a "szalonból".

A SZDSZ archetípusa pedig Ady Endre volt, aki ezt tökéletesen megfogalmazta versében, a Hortobágy
poétája cím? írásában, ahol az okos SZDSZ-es képtelen megváltani a világot, mert ezt nem engedik a
büdös, bamba mucsaiak, persze Ady - "szerényen" - saját magát érti a megváltó alatt:

Kúnfajta, nagyszem? legény volt,
Kínzottja sok-sok méla vágynak,
Csordát ?rzött és nekivágott
A híres magyar Hortobágynak.

Alkonyatok és délibábok
Megfogták százszor is a lelkét,
De ha virág n?tt a szivében,
A csorda-népek lelegelték.

Ezerszer gondolt csodaszépet,
Gondolt halálra, borra, n?re,
Minden más táján a világnak
Szent dalnok lett volna bel?le.

De ha a piszkos, gatyás, bamba
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Társakra s a csordára nézett,
Eltemette rögtön a nótát:
Káromkodott vagy fütyörészett.

A kérdés persze abszurd: vajon minek kellene ezekhez a "jókhoz" idomulni? S ráadásul pont
mostanában, amikor a "jók" rendje recseg-ropog. Ez eddig se volt erkölcsös, de most már egyenesen
önsorsrontó is.

_______________________________________________
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Sajátos mértékegységek

by maxval bircaman - hétf?, március 14, 2022

https://bircahang.org/sajatos-mertekegysegek/

A világ szinte minden országában az egyedül hivatalos mértékegység a SI, leánykori nevén
"méterrendszer". Összesen 7 ország van, ahol nem használják: USA, Mianmar, Szamoa, s 4 volt
amerikai gyarmat: Libéria, Marshall-sz., Mikronézia, Palau.

Viszont mindenhol van helyi sajátosság:

nem minden hivatalos mértékegység van használatban mindenhol,
mindenhol vannak történelmi mértékegységek, melyek párhuzamosan használatosak a hivatalos
rendszer mellett.

A témáról van számtalan cikk a neten, így csak arról a 4 országról írnék, ahonnan személyes 
tapasztalatom is van: Bulgária, Kuba. Magyarország, Oroszország.

Kuba esete rendkívül érdekes. Mint sok minden másban, Kuba ebben is spanyol és amerikai hatások
keveredése. Szóval Kuba átvett egy sor amerikai mértékegységet, s bár hivatalosan ezek sose voltak
bevezetve (még a spanyol gyarmati uralom alatt be lett vezetve a SI), használatuk máig megmaradt a
hétköznapi életben, de egyes esetekben még félhivatalosan is. Íme ezek:

libra (ez az amerikai pound spanyol neve), azaz font tehát = 0,45 kg, ez annyira er?s használatban
van, hogy az átlag kubai máig ha kg-ot hall, gyorsan megszorozza 2,2-vel, hogy jobban értse mir?l
van szó, még a jegyrendszerben is inkább librában adják meg a járó mennyiségeket!,
galón (ez az amerikai gallon spanyol neve), 1 galón = 3,79 liter, azaz font, ezt szinte csak
üzemanyagra használják ma már,
onza (ez az amerikai ounce spanyol neve), csak folyadékokra használatos, 1 onza = 29,6 ml, 1
galón = 27 onza, azaz 128 onza, használata ma már csak az id?sebbek között esik meg.
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Amikor kisgyerek voltam, Magyarországon még tömegesen nem négyzetméterben, hanem négyszögölben
adták meg a telkek nagyságát, ez kb. 3,6 m2-t jelentett. Nagy területekre meg a holdat használták, 1 hold
= 1600 négyszögöl, azaz = 0,58 hektár. A hold még ma is hallható, bár egyre ritkábban, a legtöbb
hirdetésban pl. ma már jellemz?en hektár szerepel.

Az igazi magyar sajátosság a dekagramm és a deciliter. A dekagramm használata szinte ismeretlen a volt
Osztrák-Magyar Monarchia területén kívül, egy átlag bolgár pl. meg se érti mi ez. 

Hasonló a helyzet a deciliterrel. 

Bolgáriában és Oroszországban sajátosság, hogy az italt liter alatt nem térfogat-mértékegységben, hanem 
tömeg-mértékegységben adják meg, azaz fél liter, negyed liter, de a tized liter az már 100 gramm. Pl.
bolgár kocsmában a kis adag az 50 g, a nagy adag pedig 100 g, a "fél deci" és "egy deci" mondást meg se
értik.

Bolgár - s egyben balkáni és közel-keleti - sajátosság, hogy nagyobb területeket dekárban adnak meg,
nem hektárban. A dekárt viszont az átlag magyar nem ismeri, pedig ez egyszer?en 1000 m2, tehát 0,1
hektár.

AXGJXF Alien Encounter 

_______________________________________________
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Sajátos struktúrák

by maxval bircaman - szombat, december 17, 2022

https://bircahang.org/sajatos-strukturak/

Azt lehetne hinni, egy centralizált, különvéleményt nem enged? rendszerben képtelenség a bels? viszály,
hisz mindenki csak a "központ" ukázait teljesíti. Pedig az mindig kialakul. Csak a keretek mérete más.

Keret mindig van, a mai nyugati liberális demokráciákban is van számtalan tabu, s sok olyan dolog, mely
vitán kívül áll - ennek a hivatalos liberális magyarázása kb. "demokratikus alapelvek", "elidegeníthetetlen
jogok", "emberi jogok", "a szabadpiac miatt", "békefenntartás", "biztonság", s más zagyva b?vészszavak.

A kommunizmus tök ugyanez volt, csak keskenyebb volt a mozgástér, ott több volt a vitathatlan alapelv.

De ahol emberek vannak, ott kialakulnak csoportok, s aztán ellentétek is lesznek.

Ez még egy szereteten alapuló közösségben is elkerülhetetlen, hát még inkább egy politikai
közösségben.

A klasszikus példa a szovjet titkosszolgálatok. Még az is megesett, hogy a GRU és a KGB inkább
segítettek a közös ellenségnek, a nyugati szolgálatoknak, csak hogy egymást ne segítsék. (A GRU volt a
szovjet hadsereg titkosszolgálata, ez máig létezik. A KGB pedig önálló szerv volt, ez ma nem létezik, mai
utódai az FSZB és az SZVR.)

De ez minden kisebb szinten is megjelent.

Aki fiatal, annak elmondom: a Kádár-rendszerben nem a kormány volt a legfels?bb irányító szerv. Akkor
a kormány csak egyfajta igazgatási központ volt, mely önmaga nem hozhatott fontos döntéseket, hanem
máshol meghozott döntéseket ültetett át a gyakorlatba.
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A döntések megszületésének helye a Pártközpont volt, legfelül a Politikai Bizottság és a Titkárság, ez
összesen 10-15 embert jelentett, akik között ki voltak osztva az egyes területek, legfelül pedig Kádár volt,
aki azonban nem rendelkezett diktátori hatalommal, inkább amolyan els? az egyenl?ek között funkciója
volt. Ezeknek az embereknek a munkáját segítette a Központi Bizottság szervezete, hierarchikusan
megszervezve, osztályvezet?k, helyetteseik, stb.

A miniszterség semmiképpen se volt tehát a karrier csúcsa. Az igazi csúcs a PB-be vagy a Titkárságba
való bekerülés volt.

A kés?kádári korban a "bal" és a "jobb" így jelent meg a rendszeren belül.

_______________________________________________
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Schengen

by maxval bircaman - péntek, december 16, 2022

https://bircahang.org/schengen/

Ahogy erre számítani lehetett: Horvátországot bevették a Schengen-térségbe, míg Bulgáriát nem.
Abszolút politikai okokból.

A valóságban a horvát-boszniai és a horvát-szerb határ sokkal kevésbé biztonságos, mint pl. a bolgár-
török. A horvát-szerb zöldhatáron pl. csak az nem megy át, aki nem akar rajta átmenni.

Eleve abszurd a nyugati médiák szövege. Ezek gyakorlatilag átverik a helyi nyilvánosságot. Úgy
tesznek, mintha a schengeni-tagság nemmegadása nehezítené a bolgárok – s románok – bevándorlását.

Miközben a mozgás szabadságának semmi köze a schengeni egyezményhez.

A bolgár állampolgárok szabadon utazhatnak be az EU bármely tagállamába, ott engedély nélkül
telepedhetnek le, s?t engedély nélkül dolgozhatnak, korlátlanul. Erre az EU-tagség ad lehet?séget,
semmilyen Schengen nem kell hozzá.

A Schengen-tagság annyi változást jelentene bolgár szemszögb?l, hogy megsz?nne a határellenörzés a
bolgár-görög határon.

Bolgár szemmel az ügy vicces és szánalmas. A kommunizmus bukása utáni els? nagy észheztérés
pillanata volt a nyugati vízumpolitika annak idején, Miután évtizedekig harsogta a Szabad Európa Rádió
és a többi nyugati propagandamédia, hogy micsoda jogtiprás, hogy a szemét komcsik nem engedik a
szabad utazást, 1990-t?l egymás után az összes nyugati állam vízumkötelezettséget vezetett be
Bulgáriával szemben.
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Velem simán megesett: 1992-ben a múzsámat nem tudtam magammal vinni Bécsbe, mert az osztrákok
nem adtak neki vízumot. Hiába volt nemcsak vízummentes státuszú férje, de vízummentes gyereke is,
akkor se kapott vízumot. Indoklás mint Kádár alatt az útlevél nem megadásakor: beutazása közérdeket
sértene.

Aztán sok hasonlót éltünk át még. 1993-1997 között egy spanyol cég számára dolgoztunk, a cél
ingatlanok értékesítése volt Alicante környékén. A spanyol követség annyi papírt követelt meg
vízumkiadéshoz, mintha a Szovjetunióban adtunk volna be útlevélkérelmet Brezsnyev idején. Minket már
nem érintett - nekem eleve volt magyar útlevelem, a múzsám meg ekkor már privilegizált státuszt kapott,
mert a spanyol ingatlancég f?tulaja az akkori spanyol király haverja volt, s így csak le kellett szólnia a
spanyol Külügybe, hogy az ? "problémás" állampolgárságú alkalmazottai esetében legyen azonnal vízum,
"formalitások" nélkül -, de sokszor végig néztük az ügyfelekkel való packázást.

Az egyik kedves emlék, amikor egy bolgár újgazdag - aki végül 2 házat is vett Spanyolországban -
képtelen volt vízumot kapni. Folyamatosan szórakoztak vele, mint amikor a közlekedési rend?r büntetni
akar és már a pótég?k pótég?it keresi az autóson. El?ször a fényképe nem tetszett a követségnek, aztán
miért nincs pecsét ott, ahol nem is kellene pecsét, a végén meg miért nem igazolta, hogy képes eltartani
magát 15-napos tartózkodása alatt. Ez az ember az egyik rablóprivatizált bolgár alkoholgyártó cég tulaja
volt, Egy akkoriban 200 ezer márkába kerül? BMW7-essel járt és állandó test?re volt, mellesleg egy volt
olimpiai birkózó bajnok.

Mondjuk neki viccesen "a spanyolok azt hiszik, nincs pénzed". Ezen jót mulattunk. S az emberke meg is
trollkodta a helyzetet, hozott egy bankszámlakivonatot a teljes számlájáról, kb. "igazoljuk, hogy
ügyfelünk egyenlege a következ?" szöveggel, aztán a szám:15,5 millió dollár. Másnap mutattuk a
követségen "reméljük, elég lesz 15 napra". Nagyot néztek, ez tény, de lett vízum.

Elképzelhet? mit csináltak átlagemberekkel a nyugati követségek, ha az elit egy tagjával így bántak. A
követségi épületekben fegyveres ?rök, a vízumkérelmez?ket meg b?nöz?kként kezelték.

Örök élményem: a szófiai német követségen farkaskutyás, géppisztolyos ?rök. Mondtam is a
múzsámnak: régi emlékek jönnek vissza, ugyanilyet már láttam 1984-ben a Berlini Falnál, a
friedrichstrassei átkel?nél, a keleti oldalon, de ki sejtette volna, hogy az NDK-s határszakembereket az
újraegyesítés után alkalmazza a demokratikus német Külügy mint követségi ?röket...
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Berlin, 1984. 
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Seggrázás

by maxval bircaman - csütörtök, október 06, 2022

https://bircahang.org/seggrazas/

Az utóbbi 10-15 év egyik legidiótább divatja a seggrázás, eredeti nevén twerking.

Akik m?velik, azt hiszik, ez valamiféle szexis, kellemes, izgató dolog.

Én egyébként fenékpárti vagyok, a n?kön mindig a bokát, a feneket, s az arcot nézem meg legel?ször, a
mellet csak kés?bb.

Ennek ellenére nem látom, mi a jó a seggrázásban. Nem erotikus, nem izgató, nem érdekes, s?t
kifejezetten n?ietlen.

A spanyolok okosak, "kutyázásnak" fordítják a seggrázást.

_______________________________________________

                         1.172 / 1.347



BircaHang - 01-01-2023
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

Segítségkérés

by maxval bircaman - szombat, július 30, 2022

https://bircahang.org/segitsegkeres/

Ez most nem egy normál cikk, segítséget kérek. Tudom, van az olvasók között IT-szakember is b?ven.

Szóval pár napja nem tudok a Windows 10 rendszer? számítógépr?l Android eszközre fájlokat másolni!
Másolás elindul, aztán megszakad.

További infók:

igen, próbáltam más kábellel is,
nem, nincs levédve a telefon, nem használok automatikus zárást,
igen, van antivírus alkalmazásom, s azt kikapcsolva se megy a másolás,
az USB-csatlakozó jó, azon pl. simán megy adatforgalom mondjuk egy bedugott flash drive-ra,
minden drájver friss,
a Windows 10 legális, s frissítve van mindig.

A legfurcsább: fordított irányban semmi gond, azaz Android eszközr?l a számítógépre simán
lehet másolni. Ugyanazzal a kábellel, ugyanazon az USB-n.

Persze, megoldható a probléma, kiveszem a kártyát a telefonból/tabletb?l, beleteszem egy közvetlenül
bedugható USB-kártyaolvasóba. De ez így nekem sok id?vesztés.

Mi lehet a megoldás?
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Sikertelen hecckampány

by maxval bircaman - vasárnap, július 03, 2022

https://bircahang.org/sikertelen-hecckampany/

Hosszú évek óta keményen dolgoznak Sorosék, hogy a "pedofil katolikusok" cím? nemzetközi
konteó bekerüljön a magyar közéletbe is.

Egyrészt Magyarország nem vallásos ország, a téma keveseket érdekel. Másrészt a legtöbb magyar ember
átlát a liberális manipuláción. Az egész csak ellenhatást vált tehát ki.

De a munkatársak nen lazítanak New Yorkban. Most Böjte Csaba került a célkeresztbe.

Amikor a hír megjelent el?ször, még attól féltem, lesz valamilyen hatása. A második napon
megnyugodtam: csak a ballib törzsszavazók vannak "felháborodva", dehát ?k már azért is mélyen fel
vannak dúlva, hogy egyáltalán léteznek keresztények.

Ezek után kifejezetten mókás olvasni a m?felháborodott megszólalásokat. Az eddigi kedencem: "(Böjte)
alávaló, képmutató, aljas gazember és szélhámos, ájtatoskodása mögött egy pitiáner farizeus áll, aki a
széls?jobboldallal, a Magyar Gárdával, antiszemita politikusokkal kampányol, politikai haszonszerzésre
használja az ártatlan gyerekeket, d?zsöl a gyerekek nevében összegy?jtött pénzb?l, s a gyerekeket
bokszoltatja és szétvereti a fejüket", csak az maradt ki bel?le, hogy Böjte reggelente ukrán árvák vérét
issza, f?nöke pedig Putyin, aki ?t Zorbánon keresztül látja el ukázokkal. 

De mi is történt valójában, a konkrét esetben? Böjte csapatába beférk?zött egy liberális, szivárványos, s
kiélte másságát, annak ellenére, hogy Böjte értékrendje elutasítja ezt a másságot.

_______________________________________________
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Sokat akart a NATO-csicskás

by maxval bircaman - csütörtök, február 24, 2022

https://bircahang.org/sokat-akart-a-nato-csicskas/

Az ukrán hunta annyira elbízta magát, hogy képesek voltak még az ukrán alkotmányba is beleírni a
NATO-tagságot. Aki nem hiszi, íme az alkotmány hiteles szövege.

A vonatkozó részek:

ünnepélyes preambulum: "(...) ?????????? ??? ????????? ????????????? ??????? ?? ?????
??????? ?? ????????????? ??????????? ???????????? ???????????? ?????? ?
????????????? ????????????? ?? ???????????????? ????? ???????, (...)" - "Gondoskodva a
polgári egység er?södésér?l Ukrajna földjén, s meger?sítve az ukrán nép európai identitását,
valamint Ukrajna európai és euroatlanti irányvonalának visszafordíthatatlanságát";
85. cikk, 5. pont: "?? ??????????? ????????? ???? ??????? ????????: (...) ?????????? ?????
??????????? ? ?????????? ????????, ?????????? ????????????? ????? ??????? ?? ???????
????????????? ???????? ??????? ? ????????????? ????? ?? ? ???????????
???????????????????? ????????;" - "Ukrajna Legfels?bb Tanácsának hatáskörébe tartozik: a
bel- és külpolitikai elvek meghatározása, az állam stratégiai irányvonalának megvalósítása
Ukrajna teljes jogú tagságáért az Európai Unióban és az Észak-Atlanti Szerz?dés Szervezetében";
102. cikk: "(...) ????????? ??????? ? ???????? ?????????? ????????????? ????? ??????? ??
??????? ????????????? ???????? ??????? ? ????????????? ????? ?? ? ???????????
???????????????????? ????????." - "Ukrajna elnöke kezeskedik az állam stratégiai
irányvonalának megvalósításáért Ukrajna teljes jogú tagsága felé az Európai Unióban és az Észak-
Atlanti Szerz?dés Szervezetében";
116. cikk, 1.1. pont: "?????????? ?????????? ????????????? ????? ??????? ?? ???????
????????????? ???????? ??????? ? ????????????? ????? ?? ? ???????????
???????????????????? ????????;" - "biztosítja az állam stratégiai irányvonalának
megvalósítását Ukrajna teljes jogú tagságának elérésére az Európai Unióban és az Észak-Atlanti
Szerz?dés Szervezetében".

A mágikus politika gyerekes példái: csak ki kell mondani, le kell írni, s valóság lesz.

Már biztosan leírható: ahogy megbukott a 2004-es narancsos "forradalom", úgy megbukott a 2014-es
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"euromajdan" is.

Oroszország kivárt majdnem 8 évet, a kelet-ukrajnai szakadár államokat nem csatlakoztatta, pedig azok a
kezdetekt?l ezt akarták. De Moszkva kivárt, hátra észre térnek, s rájönnek Kijevben, nem ukrán érdek
Ukrajna nyugat általi kifosztása, s ezzel párhuzamosan oroszellenes felvonulási területté válása.

Hát, nem jöttek rá...

_______________________________________________

                         1.177 / 1.347



BircaHang - 01-01-2023
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

Soros és Kissinger

by maxval bircaman - szerda, június 01, 2022

https://bircahang.org/soros-es-kissinger/

A halál el?tti években az öregemberre két dolog valamelyike jellemz?:

bölcs lesz, hagyni akar maga után valami értéket,
megkereseredik, s kegyetlen lesz.

A nyitott társadalom gonosz eszméjének neves hívét?l persze nem is volt semmi más várható, mint az
utóbbi.

Soros azt mondja: ha nem az lesz, amit ? akar, akkor inkább ne legyen semmi. Ha nem lehet mindenhol a
legalapvet?bb emberi értékeket tagadó nyílt világtársadalom, akkor ne legyen emberiség - vallja Soros
gazda, a rabló oligarcha.

Sorosék egyébként már az id?sebb Bush és Clinton alatt kárhoztatták az amerikai vezetést, miért nem
használja ki a nagy lehet?séget Oroszország megsemmisítésére.

Ugyanis 1991 augusztusa és 1994 augusztusa között Oroszországnak volt 5 teljesen védtelen éve. 

1991 augusztusában volt a puccskísérlet Gorbacsov ellen, melynek hatására Gorbacsov minden befolyását
elvesztette. S jött 5 év káosz, csak 1996 augusztusában a csecsen háború ébresztette fel az orosz elitet
milyen a valós helyzet.

Aztán az amerikai Külügy vezérkara nemet mondott mindkét elnök alatt. Az ok nem az persze, hogy
oroszpártiak lettek volna, hanem az, hogy abban hittek, egy szétszakított Oroszország nagyobb veszély,
mint egy gyenge Oroszország.
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Aztán persze Jelcinék lassan kezdtek távolodni a nyugattól, majd jött Putyin, aki 2007-ben nyíltan
felmondta Oroszország félgyarmati státuszát.

2008-ban próbált a nyugat korrigálni: az amerikai csatlós Grúzia feluszításával. Totális kudarc lett.
2013-2014-ben jött a Majdan-puccs, aztán puccskísérlet Belaruszban is. 

Most is totális kudarc ígérkezik. A zsidónáci kijevi NATO-alkirályság seregei folyamatosan szorulnak
vissza, A kezdeti fejetlenség után ugyanis az orosz hadvezetés megtalálni látszik a helyes taktikát és
stratégiát.

Kissinger mint reálpolitikus egyszer?en menteni akarja a nyugat számára azt ami menthet?.
Gyakorlatilag egyfajta finnlandizációt javasol: Ukrajna folytathasson szabadon kulturális éa gazdasági
kapcsolatokat a nyugattal, de kül- és hadpolitikai téren legyen szigorúan semleges.

Számítása jó: Putyinék ezt elfogadnák. Hiszen az orosz vezetésnek is jobb megállapodni és nem
elveszteni még pár tízezer katonát a harctéren, ami pedig szükséges lenne a teljes ukrán ellenállás
leveréséhez.

Én úgy láttam a Soros és Kissinger által képviselt háttérhatalmista frakciók harca következik. Egyre
inkább úgy t?nik, nem zárható ki egy er?szakos hatalomátvétel Kijevben, mégpedig nem Oroszország,
hanem Amerika szervezésében.

_______________________________________________
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Soros-kormányzat

by maxval bircaman - péntek, július 08, 2022

https://bircahang.org/soros-kormanyzat/

Sorsdönt? hét Bulgáriában.

Most derül ki, sikerült-e a f? kormánypártnak bevásárolnia elegend? képvisel?t az új
kormányalakításhoz.

Képzelem, mit mondanának a nyugati mértékadó médiák, ha ez más tenné. De így, hogy az ? emberük
teszi ezt, teljes kuss van. Meg is lep?dtem, hogy a 24.hu egyáltalán beszámolt az ügyr?l, s még nyíltan is
megírtak pár valós adatot!

Ami nincs benne a cikkben, azt most megírom. Ez pedig a nagy nyugati nyomás. Nyugatról ugyanis a cél
stabil nyugatpárti bolgár kormány megalakítása a háborús helyzetben. A nyugatot nem érdekli a bolgár 
belpolitika. 

Ha minden egyértelm?en nyugatpárti - akár er?sen nyugatpártia, akár vonakodóan nyugatpárti - párt
összeállna, lehetne akár 60 % feletti többség is. A gond az, hogy a PP és a DB egész létezése azon
alapszik, hogy ellenzik a GERB és a török párt "korrupt" modelljét, plusz a GERB is ellenzi a török párt
"korrupt" modelljét, miközben mind a 4 párt magát kategórikusan euroatlantistának nevezi. Szóval a PP
és a DB minden hitelességét elvesztené, ha összeállna a GERB-bel, míg a GERB számára ugyanez nem
jelentene presztízsveszteséget.

Hiszen az egész 2020 arról szólt, a "korrupt" GERB-et le kell váltani bármi áron! Most meg kiderül:
nélküle nincs stabilitás? S még a nyugat is a GERB mellé állt?

A PP és a DB - jogosan - rámutat arra is, hogy ha ?k most elvesztik hitelüket, az az oroszpárti ellentábort
fogja segíteni már középtávon is.
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Csak hát a nyugatot egyedül a rövidtáv izgatja. 

Minden pénz most arra megy, legyenek megvéve még képvisel?k, vagy valahogy legyen koalíció a
GERB és a PP között. Ha nem, októberben választások lesznek, melyen a mostani kormányzat 2 f?
nyugatpárti pártja biztosan jóval rosszabb eredményt fognak elérni, mint amilyen pozíciójuk most van. A
mostani 7-párti parlament helyett 8-párti várható, a plusz 1 párt is oroszpárti lesz.

A mostani kormány sikeresen elérte, hogy a bolgár-orosz viszony rosszabb legyen, mint ami a II. vh.
alatt volt, ez pedig még a nyugatpárti szavazók nagy részének se tetszik.
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Sorosék harca a kereszténység ellen

by maxval bircaman - szombat, május 14, 2022

https://bircahang.org/sorosek-harca-a-keresztenyseg-ellen/

A háttérhatalmista er?k ellenében a kereszténység az egyik nagy akadály.

A betiltás túl durva lenne. A protestantizmus esetéban a beférk?zés a f? módszer, ma már nem kis
arányban m?ködnek úgynevezett "befogadó" - értsd: a keresztényellenességet hirdet? - protestáns
felekezetek, melyek keresztény álarcban hirdetnek ultraliberális-ateista nézeteket.

A katolicizmus pórázra fogása napjainkban halad: a vatikáni nagyf?nöki poszt immár évek óta
keresztényellenes kézben van. Nem mondanám, hogy ez a harc már eld?lt. Még akár vissza is fordulhat a
katolicizmus a kereszt útjától távolodás dübörg? autópályáján, ehhez az is elegend? lehet, ha a patagóniai
ördögfajzat, a mosolygó eretnek halála után egy normális ember kerülne a római pápai székbe: az én
katolikus kedvencem egyébként a ghánai Peter Turkson bíboros aki, minden fronton kiáll a
hagyományos katolikus értékek mellett, ráadásul szín néger, ami miatt eleve nem mernék ?t olyan
hevesen kritizálni a progresszívek. Ismerjük ugyanis be: ma a katolicizmusra a f? veszélyt a fehérek
jelentik, míg a négerek között sokkal ritkább a szekularista-progresszívista tombolás.

Az ortodoxia persze a kemény dió: képtelenség beférk?zni a sajátos struktúra és döntésmechanizmus
miatt. Most Orbán biztosította az ortodoxokat, vétót emel a Kirill moszkvai pátriárka elleni szankciókra.
Ez fontos tett, le a kalappal: Kirill a messze legnagyobb ortodox egyház feje.

Egyébként nekem személyében Kirill nem a kedvencem. Szerintem túl sokat politizál, napi szinten, s ez
semmiképpen se szerencsés.
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Svéd nemnépszavazás

by maxval bircaman - csütörtök, május 05, 2022

https://bircahang.org/sved-nemnepszavazas/

Azt mondja a svéd kormány, Svédország parlamenti szavazással lesz NATO-tag, mert a kérdés túl
bonyolult, az átlagember eleve nem is juthat hozzá minden szükséges információhoz. Szóval nem szabad
a kisembert megterhelni a döntéssel, ez a szakemberek, a politikusok dolga, az ? felel?sségük dönteni.

Szép demagóg érvelés. 

Ahogy a NATO megalapítása népszavazás nélkül történt, azaz az eredeti 12 tag parlamenti döntéssel lett
tag, úgy a kés?bbi b?vítések (ma a tagok száma 30) nagyobb része is népszavazás nélkül zajlott.

Ahol nem volt népszavazás:

1952: Görögország és Törökország - Görögország esetében nem lehetett volna népszavazni, a
többség nemmel szavazott volna,
1955: Németország - a német alkotmány tiltja az országos népszavazás intézményét, ez alól csak
az alkotmányozás kivétel, de ilyen népszavazás se volt soha,
1999: a 3 belép? kelet-európai országból csak Magyarországon volt népszavazás,
a 2004-es nagy b?vítéskor a 7 új tagállamból csak Szlovákiában és Szlovéniában volt
népszavazás,
2009: Albánia és Horvátország,
2017: Montenegró.

Azaz a 18 új tagállamból alig 5-ben volt népszavazás: Észak-Macedónia (2020), Magyarország (1999),
Spanyolország (1986), Szlovákia (2004), Szlovénia (2004).

Ebben az értelemben tehát a svéd érvelés annyiban igaz: valóban nem szokás a népszavazás.
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Tartalmilag viszont abszurd, hiszen ezen az alapon semmir?l se lenne szabad szavaznia az
átlagembernek, mivel nagyon kevés ember képes átlátni saját szavazását, annak körülményeit és
következményeit. Az átlagember jellemz?en különösebb gondolkodás nélkül szavaz, figyelembe vesz 1-2
személyes szempontot, s még ezekbe is els?sorban irracionális érzelmet fektet. Aztán nyer az a
politikus/párt, mely jobban képes kitalálni az átlagemberek többségének pillanatnyi hangulatát, majd
ennek megfelel? üzenetet kommunikálni.

Ha a platóni-arisztotelészi államtipológiát vesszük figyelembe (azaz monarchia, diktatúra, arisztokrácia,
oligarchia, politeia, demokrácia), akkor a modern liberális demokrácia nem demokrácia, hanem
oligarchia. A liberalizmus két f? kritikája erre hivatkozva akarta a rendszert leváltani:

a nacionalista kritika alapvet?en modern monarchiát akart helyette, lásd pl. a náci vezérkultuszt,
a marxista kritika pedig egyfajta modern, tudományos alapú arisztokráciát akart.

Az el?bbi logikája: a önz? oligarchák helyett legyen egy a közjóért tevékenyked? egyszemélyi vezet?. Az
utóbbié pedig: a marxizmus meghatározta a társadalom törvényeit, így ezekr?l vitázni felesleges, ehelyett
az eszmét jól ismer? kevesek vezetnek majd mindenki érdekében.

Most abba nem mennék bele, hogy a kett? valóban az-e, aminek mondja magát, de már Platón
elmagyarázta mi a veszélye mindkett?nek.

Ami most lényeges: magának a liberális demokráciának a fejl?dési útja. Ez egyre inkább a demokratikus
elemek csökkentése és az oligarchizmus növekedése, a szakértelemre való hivatkozással.

Ez egyébként örök kérdés. Már az ókori görögöknél kérdés volt a népszuverenitás és a szakértelem helyes
aránya. A legszéls?gesebb demokratikus verzióban még azt is sorsolással döntötték el, kik legyenek
tábornokok, azaz katonai vezet?k. Id?vel persze rájöttek, mégiscsak kell szaktudás a hadügyhöz, így
érdemes ezeket a pozíciókat nem választással, hanem kinevezéssel eldönteni a hozzáért?k közül. 

Azonban ilyenkor felmerül: létezik egyáltalán olyan része a társadalmi életnek, ahol ne lenne szükség
szakértelemre. A válasz: nem létezik. Ha viszont nem létezik, akkor miért kellene bármir?l is szavazni, az
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ideális megoldás megtalálni mindenre a legjobb szakembert, s ?t kinevezni. Végs?soron az állam fels?
vezetése is egy szakma, ahhoz is szekértelem kell, azaz ott is csak meg kell találni a legmegfelel?bb
szakembereket. Pontosan ezen érvelés mentén volt Platón a demokrácia ellensége.

Szóval a modern liberális demokrácia nev? oligarchikus rend egyre jobban bezárkózik, amibek oka a
választók feletti befolyásolás lehet?ségének folyamatos csökkenése. 

Ha nem így lenne, simán lenne Svédországban most népszavazás, hiszen a hatalom biztos lenne
sikerében: abban, hogy a hatalom médiái eleve képesek lesznek mindenkit rávenni a "helyes" szavazásra.
Számomra tehát ez a helyzet azt jelzi: a svédek többsége nem akar NATO-tagságot. Ami teljesen logikus,
hiszen miért akarna egy normális ember az agresszív militarista tömb részévé válni?

_______________________________________________
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Szabad akarat

by maxval bircaman - szombat, október 15, 2022

https://bircahang.org/szabad-akarat/

Nemrég írtam a középkor 3 f? szellemi kérdésér?l. Volt azonban még egy, bár arra már az ókor végén
választ adtak, viszont mégis folyamatosan felmerül, s?t manapság ismét megjelenik.

Ez a szabad akarat és az isteni mindentudás látszólagos ütközésének kérdése.

Hiszen ha Isten mindent tud, akkor ez magában foglalja a jöv?t is, azaz tudja, hogy az egyén mit fog
tenni. Ha pedig ez így van, akkor az egyén csak azt teheti, amit Isten el?re tud, azaz a szabad akarat csak
látszat. 

Látszólag csak 2 megoldás van:

Isten nem mindentudó, a jöv?t ? se tudja - ez azonban ellentmond a keresztény eszmének, ez az
álláspont egyszer?en nem lehetséges a kereszténység teljes elvetése nélkül,
tényleg nincs szabad akarat - ez is ellentmond a keresztény eszmének, bár akadt olyan irányzat,
mely ezt mégis elfogadta (a korai reformációban létezett ilyen elmélet, bár kés?bb elvetették ?k
is), viszont ez még abszurdabbnak hangzik, hiszen ezek szerint Isten csak egy bábjátékos, ráadásul
igazságtalan bábjátékos: teremtményei vagy jót vagy rosszat tesznek, egyiket se saját akaratukból,
Isten meg az el?bbieket megdicséri, az utóbbiakat meg megbünteti - ezek szerint Isten valamiféle
unatkozó kisgyerek, aki a játszótéren m?anyag alakokat mozgat.

Az ókor végén megtalált keresztény megoldás, amit aztán máig hirdet a kereszténység szinte kivétel
nélkül, hogy Isten a világon kívül van, nem hat rá se a tér, se az id?, így számára a múlt és a jöv? azonos
a jelennel. Szóval amolyan isteni módon tud mindent, azaz képes tudni az egyének szabad akaratának
eredményét is. Ez a tudás pedig már nem befolyásolja a szabad akaratot, hiszen ha a szomszédom tudja,
hogy minden nap kimegyek a lakásból reggelente - mert ez a szokásom -, az még nem jelenti azt, hogy
holnap nem tudok másképp tenni, mint kimenni.
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Persze ezt akár el is lehetne fogadni. A gond az, hogy általában - Istent kihagyva - is létezik a kérdés. A
jellemz? trükk: a "szabad akarat" szó tartalmával játszani. Van pl. olyan népszer? nézet, mely annyira
sz?ken értelmezi a szabad akaratot, hogy az nem is lehetséges, lásd csak az a szabad akarat, ami nem függ
semmi el?z? dolog hatásától, márpedig ez képtelenség, hiszen maga az ember döntési mechanizmusa is
egy lánc, azaz minden függ valami el?z?t?l. (Legutoljára Pogátsától hallottam nagy lekesen tagadni a
szabad akaratot ilyen alapon.)

A f? gond a szabad akarat tagadásával persze az erkölcs. Hiszen ha a cselekedet el?re meghatározott,
akkor nyilvánvalóan igazságtalan büntetni a rossz cselekedetet, hiszen elkövet?je nem tehetett mást.
Persze el lehet menni ebbe az irányba is, s el is mentek pl. egyes magyar liberálisok, akik szerint a
társadalom a hibás mindenért, így maga az elkövet? valójában áldozat. De ez a társadalom teljes
összeomlásához vezetne, azaz mindig ki kell találni más érvet. Jellemz?en az érv az szokott lenni, hogy a
büntetés akkor se igazságtalan, ha a b?nös nem szabad akaratából cselekedett, mert a büntetés társadalmi,
oktató hatása a lényeg.

Viszont mindent megold a legmodernebb magyarázat, mely XVI. századi, ez egyenesen arra mutat rá,
hogy a kérdésfelvetés egyszer?en hibás. Az egész egy logikai paradoxon és nincs megoldása, mert eleve
nem is lehet, amolyan "ha Isten mindenható, akkor miért nem képes négyoldalú háromszöget teremteni"
típusú álkérdés.

Ez rámutat arra, amit már jeleztem: ha a szomszédom tudja, hogy holnap reggel kimegyek a lakásomból
reggel, az nem jelenti azt, hogy kénytelen vagyok holnap reggel kimenni, s amikor kimegyek, azt
szabadon teszem, bármiféle kapcsolat nélkül a szomszéd tudásával - nyilvánvalóan én nem is tudok az ?
tudásáról, az sehogy se hat rám. S lám, ez még a szomszédra is igaz, aki nem mindentudó és mindenható
lény, s nincs kívül a téren és id?n.

Egyszer?en az emberi nyelv trükközik itt velünk. Nem képes a nyelv helyesen kifejezni ilyen ritka, a
hétköznapi élett?l távoli eseteket. Az emberi nyelv ugyanis ösztönösen oksági kapcsolatot alakít ki két
egymás utáni esemény között, akkor is, ha nincs ilyen kapcsolat. Egyszer?en az emberi agy nem tesz
különbséget az "X azt mondta Y-nak menjen el"/"Y elment" és "X tudta, hogy Y el fog menni"/"Y
elment" között, pedig a kett? két egészen más típusú állítás: az el?bbi ok/okozat, az utóbbi meg ugyannak
az eseménynek a leírása kétféle módon - az utóbbi esetben pedig semmilyen ellentmondás eleve fel se
merülhet.
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Szabad-e bármire költeni pénzt?

by maxval bircaman - kedd, május 24, 2022

https://bircahang.org/szabad-e-barmire-kolteni-penzt/

A liberális nézet szerint a pénz szabadon felhasználható jogos tulajdonosa által. S?t bármilyen költés, a
legabszurdabb is, hasznos, hiszen mozgatja a gazdaságot. 

A liberálisok még a Bibliára is szoktak hivatkozni e tekintetben. A tálentumos Jézus-példabeszédre.
Ennek lényege: egy gazdag ember 3 szolgájára pénzt bízott, míg ? távol van, gazdálkodjanak jól, aztán
amikor visszatért, elszámoltatta a szolgákat. 2 szolga befektette a pénzt, nyert is, a gazdag ember
megdicsérte ?ket, s részt adott nekik a nyereségb?l. 1 szolga azonban szimplán visszaadta a pénzt, arra
hivatkozva, félt a veszteségt?l,. ezért inkább elásta a pénzt. Rá a gazdag ember nagyon dühös lett,
keményen meg is büntette ezt a haszontalan szolgát.

Persze még ha el is fogadjuk, hogy lám Jézus pozitívan értékeli a pénzcsinálást, ebb?l még nem
következik bármilyen pénzköltés igenlése.

Még a klasszikus liberálisok se gondolták a pénzt öncélnak. Akkor még hatott a premodern elképzelés,
hogy az elit lekötelezettje a társadalomnak, s nem lehetséges parazita típusú gazdaság, hanem a gazdag
ember örüljön annak, hogy szemben a társadalom 99 %-ával nem kell dolgoznia, megélhetése
maximálisan biztosított, így cserébe szabad idejét köteles hasznosan tölteni: vagy ? maga csináljon
valami értelmeset vagy legalább finanszírozzon meg tehetséges embereket, akik képtelenek piaci értéket
létrehozni, azaz megélni, de társadalmilag hasznos dolgot csinálnak. Azt hirdették, a gazdagságnak igenis
van társadalmi oldala is, azaz a gazdag nem lehet fügetlen a társadalomtól, melyb?l gazdag lett.

Ma már persze mindez elavultnak számít. A mai ideál a pénzszóró milliomos celeb, aki semmi
értelmeset nem csinál, gyakorlatilag egész évben nyaral és drogozik.

A konkrét vitám kb. 30 éve volt, egy kommunistával. Hozzáteszem: én akkor még liberális voltam, azaz
akkori nézeteimmel messze nem értek már egyet. A konkrét vitatéma: egy pezsg?gyártó cég reklámja,
melyben egy fürd?kádat megtöltenek pezsg?vel, majd belefekszik egy csinos n?. Utalás az ókori Rómára,
ahol a szuoergazdag n?k tejjel töltöttek meg fürd?kádat, s ebben hevertek - a tej állítólagos kozmetikai
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hatása miatt. 

Én elmondtam a liberális mantrát, hogy mindezzel semmi gond, hiszen ki van minden fizetve, stb. Még ki
is számoltam, ez kb. 60-80 liter pezsg?, s nyilván nem a legdrágábbat használták fel. A kommunista
ismer?s viszont azt, ez erkölcstelen. Mármint nem maga a reklám, nem maga a szituáció, hiszen nem volt
benne semmi pornográf, a n? estélyi ruhában ült a kádban, normál pózban. ? azt mondta, azért
erkölcstelen, mert egyszer?en a pezsg? nem erre való, hanem megivásra. Ez olyan, mint finom ebédet
készíteni, majd azt kidobni a szemetesbe.

Bár még nem értettem egyet, mindenesetre elgondolkoztam. Amint kigyógyultam a liberalizmusból pár
évvel kés?bb, magam is így kezdtem látni. Hiszen a szabad piacgazdaság egyik erkölcsi b?ne a pazarlás,
márpedig ez a reklám éppen a pazarlást magasztalta.

ez nem az a kép, ez a fiatal Brigitte Bardot egy filmjében, de csak ezt találtam ami hasonlít 

Amiben egyetértettünk: a reklámfilm jó mint ötlet, mármint finoman erotikus. Kés?bb el is készítettem
az amat?r verzióját, csak fényképben, mert videókamerám nem volt, amikor lett kádam 1997-ben: félig
megtöltöttem vízzel, a múzsám meg bevállalós típus, szóval vállalta a 10-perces üldögélést benne mint
modell.  

_______________________________________________
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Szabadnak lenni polgárság nélkül

by maxval bircaman - vasárnap, május 15, 2022

https://bircahang.org/szabadnak-lenni-polgarsag-nelkul/

A legnagyobb kihívás szabadnak lenni polgári státusz nélkül.

Természetesen nem szellemi értelemben vett szabadságra gondolok - az nyilván lehetséges minden
társadalmi státuszban -, hanem minden szempontból vett szabadságra, azaz mely tartalmazza az 
anyagi szabadságot is.

Manapság extrém eseteket leszámítva képtelenség ez a polgárság nélküli szabadság, lásd hatalmas
örökség, kincstalálás, s társai.

Maradva tehát a normál eseteknél, képtelenség a szabadság polgári státusz nélkül. Viszont ebben az
esetben mi a megoldás, vállalva annak negatívumát polgárrá válni a szabadság érdekében? Úgy hiszem,
nem lehet szabadnak lenni ily módon, mert ez azonnal befolyásolja a szabadság szellemi oldalát, azaz
anyagilag szabadok leszünk, de szellemileg nem.

Ezek szerint viszont a szellemi szabadság és az anyagi szabadság kizárják egymást. Azaz a pronbléma
meg van oldva, hisz nem is létezik.

_______________________________________________
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Szabadság Isten ellen

by maxval bircaman - szombat, június 18, 2022

https://bircahang.org/szabadsag-isten-ellen/

Megalakult a Perinta Szekta. Íme teljes videóval, itt látható.

El?re szólok: sok sületlenség hangzik el. De íme a f?bb marhaságok.

Amiker ?k támadnak, az a szabadság, míg akkor ?ket támadják az karaktergyilkosság. Azaz a
szabadság egyetlen lehetséges megnyilvánulása a velük való egyetértés. Nem viccelek, tényleg ezt
mondják.
Minden rend, s?t a nevelés manipuláció, hipnotizálás, s ez ellen fel kell nyitni a szemünket. A
szemfelnyitás f? jele: velük kezdünk egyetérteni. Aki másképp gondolja, az Stockholm-
szindrómás.
A szabad ember köteles másokat is szabaddá tenni, akaratuk ellenére is.
S végül a legkeresztényellenesebb gondolat: az igaz ember szabad Istennel szemben is.

Még jó, hogy csak 80 ember ment el. Azok se azért, mert szektatagok akarnak lenni, hanem csak
fanatikus ballibek. Azért meg kell jegyezni: az átlag fanatikus ballib Iványit is kiröhögi a lelke mélyén,
csak az orbánozását tapsolja.

_______________________________________________
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Szaharov

by maxval bircaman - péntek, november 04, 2022

https://bircahang.org/szaharov/

Az értéktelen díjak nagy sorozatában egyik a Szaharov-díj. Jelent?sége kb. mint az Oszkár-díjé vagy az
irodalmi és béke Nobel-díjé: semmi.

Aki nem hiszi, az mondjuk nézze végig az 1901-t?l kiadott irodalmi Nobel-díjasok listáját. A lista kb.
15-20 %-a olyan ember, akit ténylegesen is ismer egy irodalomkedvel? ember, a maradékot vagy csak
irodalomtörténészek ismerik vagy ?k se. A békedíjasok listája ennél is nevetségesebb, a díjazottak 90
%-áróol senki sose hallott a téma kutatóit leszámítva.

Ami éppen divat, annak találnak egy képvisel?t, s azt jól megdíjazzák. Ha senkit se találnak, akkor
valami sóhivatalt illetnek díjjal. 

Néha az egész annyira izzadságszagú, hogy magukat se veszik komolyan a szivárványos skandináv
zs?riz?k. Lásd Barack Obama díját a semmiért 2009-ben.

Az egész kb. olyan mint a magyar "rangos" ballib díjak rendszere. Ballibbantak mindenféle nemlétez?
fantomegyletekbe tömörülnek, aztén ezek egymást megdíjazzák évente párszor, magukat megtapsolva.
Amolyan "Gömbölyös Pulicer" típusú marháskodások.

Kb. mint amikor Brezsnyev elvtárs négyszer is megítélte saját magának a Szovjetunió H?se díjat. A
korabeli szovjet vicc szerint ezt azzal érdemelte ki Brezsnyev elvtárs a negyedik alkalommal, hogy kis
gyakorlás után, de képes volt hibátlanul kimondani a "Szovjetunió H?se" szóösszetételt (Brezsnyev már
nagyon beteg volt, közismerten hibásan beszélt, gyakorlatilag alig lehetett érteni beszédeit).

Idén nagy volt a baj a Szaharov-díj bizottságában. Nyilván ukránnak kellett adni a díjat, hisz még az
Eurovízió vezet?sége is ukránt nevezett ki gy?ztesnek az idei évre. Dehát kinek? Az azért mégse szokás,
hogy háború alatt díjaznak. Meg csak nem adhatják a díjat az Azov Ezrednek vagy a CIA kijevi
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kirendeltségének. De még az Ukrán Hadseregnek se. Szóval Zelenszkij a CIA szupermene kiesett.
Akkor a fejére csapott a Bizottság "kapja az ukrán nép!".

Így is lett, bármennyire is bizarr.

_______________________________________________
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Szakma vagy demokrácia

by maxval bircaman - csütörtök, november 03, 2022

https://bircahang.org/szakma-vagy-demokracia/

A világ legels? demokráciáiban merült fel el?ször: ha demokrácia van - a szó eredeti jelentése az: a
polgárok többsége dönt -, akkor lehetséges-e ez alól kivételt tenni. A korai athéni rendszerben a
végletekig vitték a demokratikus elvet: még a hadvezéreket is demokratikusan választották, s?t id?nként
nem is szavaztak, hanem sorsoltak - az összes teljes jogú athéni polgár közül megnézték ki megfelel?
egészségügyi és életkori szemszögb?l, majd közülük sorsoltak kik legyenek most éppen a tábornokok.

Persze hamarosan ezen változtattak, mert felismerték a "tábornok" az olyan, mint az "asztalos", azaz nem
pusztán egy tisztség, hanem szaktudás is kell hozzá. Azaz nem választani kell, hanem kinevezni: onnantól
persze megint a többség döntött, de immár nem lehetett bárkib?l tábornok, csak a közismerten
alkalmas emberekb?l lett kiválasztva kik legyenek azok.

A modern polgári demokráciában - mely egyébként a klasszikus görög rendszerosztályozás szerint nem
demokrácia, hanem oligarchia - a kép sokkal egyszer?bb. Ha a liberális elit képes uralni a közvéleményt,
akkor legyen demokratikus elv, ha viszont ez az elit nem képes éppen akaratát rákényszeríteni a
társadalmi, akkor a "szakmaiság" lesz azonnal a vezérl?elv.

Err?l mondta Csurka "a szakmaiság bolsevista trükk", persze "bolsevik" helyett "liberális" lett volna a 
helyes szó.

Ugyanez egyébként az alapelvek kérdése is a liberalizmusban. Minden a népakarat döntése, ha az elit
képes a népakaratot irányítani, de ha éppen nem, akkor hirtelen "elidegeníthetetlen alapelv" lesz az adott
kérdésb?l, melyr?l nemhogy szavazni, de még gondolkodni se szabad.

_______________________________________________
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Szankciók

by maxval bircaman - péntek, március 11, 2022

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

Csatlakozom az oroszellenes szankciókhoz!

Ezentúl ha bárhol szibériai höszkit látok, lefoglalom a nyakörvét.

_______________________________________________

                         1.196 / 1.347



BircaHang - 01-01-2023
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

Szankciók

by maxval bircaman - péntek, március 04, 2022

https://bircahang.org/szankciok/

Az oroszellenes szankciók kapcsán eszembe jutott egy apróság.

Pontosabban pár apróság csak a XXI. századból:

2001: Afganisztán megtámadása
2003: Irak megtámadása
2011: Líbia megtámadása
folyamatos katonai hadm?veletek Pakisztánban, Szíriában, Szomáliában

Vajon ezek során hány amerikai bank le lekapcsolva a SWIFT-b?l? Meg lett-e tiltva a klégtárhasználat
amerikai repül?knek? Ki lettek-e zárva amerikai sportolók nemzetközi versenyekb?l? Hány amerikai
politikus és nagyt?kés lett kitiltva az EU-ból? Államosították amerikaiak külföldi vagyonát?

Err?l valahogy mindenki megfeledkezik.

_______________________________________________
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Szaravány Gyuri nem bírta ki

by maxval bircaman - vasárnap, január 09, 2022

https://bircahang.org/szaravany-gyuri-nem-birta-ki/

Szaravány Gyuri fanatikus ballib aktivista igyekszik megszolgálni új gazdáit. Gyurika ugyanis pár éve
még fanatikus fideszes volt, s leveg?t se tudott venni olyan hévvel nyalta éjjel-nappal Orbán seggét. 

Szóval a derék Szaravány tavaly kihagyta a Húsvétot, nem gyalázott kereszténységet (valószín?leg éppen
súlyos beteg volt, más okot nem tudok elképzelni). De amint közeledett az év vége, észbe kapott: hol az
idei krisztusgyalázó cikkem? Így gyorsan csak összedobott egy röpiratot az év utolsó el?tti napjára.

Cikkjében felsorol pár szabványos krisztusgyalázást, de igyekszik újakat is hallucinálni.

Persze hazudik is rendületlenül, pl. "a nyugati civilizációhoz tartozó államokban változatlanul garantálja
az alaptörvény a vallási és lelkiismereti szabadságot". Közben magának is ellentmond: "a nyugati
kultúrkör országaiban hagyományosan az alkotmányos rendhez tartozik, ez pedig a gy?löletkeltés és
uszítás tilalma a kisebbségek ellen". 

Mert hiszen pont ez a módszer! Egyes magartások m?vel?it elnevezik kisebbségnek, majd az új
"kisebbség" elleni minden kritikát meg egyszer?en betesznek a "gy?löletkeltés és uszítás" kategóriájába.

Azt meg, hogy ki kisebbség és ki nem, az ?k döntik el. Ez ellen nincs apelláta.

A demagógia f? eleme a csúsztatás itt: "az élet alapértelmezetten heteronormatív, messze nem jelenti,
hogy az alapértelmezett beállítástól való eltérésekt?l irtózni kell" - ez alapvet?en még igaz is lehet, de
bújtatott üzenet hazug, hiszen az irtózás és a megtapsolás nem az egyedüli lehet?ségek. Szaravány talán
mindent megtapsol, amit?l nem irtózik? - kétlem.
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Azt is írja: "Még hogy be kéne engedni a melegeket az iskolákba, az óvodákba, meg az egyházakba? Nem,
nem, dehogyis. Nem beengedni, hanem behívni kell ?ket, tisztelettel és szeretettel." - ezen az alapon
minden b?nöz?t, aszociális elemet is be kell hívni.

Aztán persze a szerz? eljut odáig, hogy Jézus homokos volt, ami teljesen antibiblikus és antikeresztény
nézet. Ezen az alapon Jézus pedofil volt, hiszen dokumentáltan azt mondja "engedjétek hozzám jönni a
kisgyermekeket" - de err?l majd csak 20 év múlva fog cikkezni Szaravány, amikor a liberálisok már a
pedójogokért fognak küzdeni.

A szerz? nem ismeri a Bibliát se: "a közhiedelemmel ellentétben egyetlen, ismétlem, egyetlen utalás nincs
a Bibliában arra, hogy önmagában a homoerotikus irányultság b?n volna". Ezzel ellentétben több bibliai 
elítél? szakasz is van a homoszex ellen. Azaz b?n. Azaz Jézus nem lehet homokos, hiszen b?ntelen volt.

Pár bibliai szakasz a homoszexualitás ellen, a következ? 3 szakasz nyíltan említi a kérdést (ezek mellett
vannak közvetett utalások):

"Ne hálj férfival, úgy, ahogy asszonnyal szokás hálni, ez gyalázatos dolog." - Leviták 18:22.,
"Ha valaki férfival hál együtt, úgy, ahogy asszonnyal szoktak együtt hálni, ez utálatosság,
amelyben mindketten részesek, ezért meg kell halniuk, vérük visszahull rájuk." - Leviták 20:13.,
"Ezért szolgáltatta ki ?ket Isten a saját gyalázatos szenvedélyeiknek. Asszonyaik a természetes
szokást természetellenessel váltották fel. A férfiak hasonlóképpen abbahagyták az asszonnyal való
természetes életet, egymás iránt gerjedtek vágyra, vagyis férfi férfival ?zött ocsmányságot. De meg
is kapták tévelygésük megszolgált bérét." - Rómaiak 1:26-27.

Eleve az az érv, hogy "a Biblia nem tiltja szó szerint, tehát engedett" abszurd. A Biblia sehol se ítéli el
nyíltan, közvetlen módon a pedofíliát vagy az állatkínzást. Ebb?l következik az, hogy a kereszténységnek
kötelessége tisztelettel és szeretettel viszonyulnia a pedofíiához és az állatkínzáshoz? 

A szerz? szerint eleve nem baj a b?n, hanem az az egyetlen baj, ha nem vagyunk megért?ek és
befogadóak a b?n iránt. Szaravány, te mocskos állat, van valami fény perverz agyadban még?

Nyilván az igaz, hogy Isten azonosul a b?nössel, de nem a b?nével. Isten szereti a homokosokat,
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pedofileket, gyilkosokat, állatkínzókat, de vajon azért szereti ?ket, hogy meger?sítse ?ket b?nükben, vagy
azért hogy megszabadítsa ?let b?nükt?l? A megveszekedett ateista harcos szerz? is tudja persze a választ,
de úgy tesz, mintha nem tudná. Isten nem azonosult sosem a b?nösök sorsával abban az értelemben, hogy
támogatta b?nüket!

Az egyetlen pozitívum a cikkben, a szerz? szerint is van homoklobbi. Ez nagy baj, ezért a
homoklobbisták támadni fogják, ezt ugyanis tilos bevallani a liberális katekézis szerint.

Szaravány persze igyekszik megcsillogtatni "m?veltségét", egy hatalmas leleplezést is közzétesz,
mégpedig azt, hogy Jézus nem azonos Mikulással. Ha ez a hír nem omlasztja össze a kereszténységet,
akkor semmi se fogja!

_______________________________________________
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Személyes találkozás a netes csalóval

by maxval bircaman - hétf?, augusztus 22, 2022

https://bircahang.org/szemelyes-talalkozas-a-netes-csaloval/

Bár netes csalásokról hosszú évek óta tudok, személyesen ritkán találkozpm ilyesmivel. Persze
leszámítva a napi átlag 10-15 lánclevelet mesés örökségekr?l, hatalmas lottónyereményekr?l, elutalt
milliókról, meg hasonlókról. De ezek nem nekem szólnak személyesen, ezeket elküldik egyszerre több
ezer embernek.

Id?nként egyébként szoktam válaszolni az ilyeneknek, mert sokszor marha vicces az eredmény. Egyszer
hetekig leveleztem egy elefántcsontparti "üzletemberrel", nagyon lassan forgott az agya, s id? kellett,
hogy rájöjjön, hogy szórakozok vele. 

Néha a kamu honlapokra is rákattintok. A gépem védve van, a Kaspersky fizet?s verzióját használom, s
jó mulatság kitölteni kamu adatokkal az ilyen adathalász honlapokat. Mindig valós ímélt adok meg
viszont, hogy értesülhessek a fejleményekr?l. Akad ugyanis olyan csaló, aki képes felháborodni, hogy
hamis adatokat adtam meg. 

A teljesen abszurd neveken és címeken sose döbbennek meg a csalók, de a kamu bankszámlasz?ámot és
kártyaszámot persze kiszúrják. 

Most azonban eljött többször is a személyre szabott csaló.

A nem használt m?szaki tárgyakat meg szoktam hirdetni. általában sikeresen. 

A legújabb csalási módszer a különböz? netes hirdetésekre való válasz. Az ember hirdet valamit, mire
jelentkezik a vev?, meg akarja venni a terméket, de nem a szokott módon, azaz utólagos fizetéssel, hanem
- valami zavaros okra hivatkozva - szeretne el?re fizetni, majd elmondja, hogy a hirdetési honlapnak vagy
valamilyen ismert futárcégnek van szállítási-fizetési szolgáltatása, azon keresztül fog fizetni. Ezután, azt
mondja, mindjárt intézi is, majd fél óra múlva küld egy linket, egy kamuhonlapra, mely az eredetivel 99
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%-ban azonos, ott szerepel az összeg is, meg a kitöltend? bankkártya-adatok (a magyarázat: a kártyára
utal a rendszer), majd van egy gomb "összeg megkapása" felirattal. 

Ha valaki kitölti az ?rlapot a valós adataival, majd megnyomja a gombot, akkor természetesen
fizetni fogja a jelölt összeget, nem megkapni azt. (Nálam mondjuk ez se m?ködne, mert kb. 10 ezer Ft
felett minden kártyás m?velethez kell másodlagos azonosítás is, ami nem lehetséges a telefonom fizikai
birtoklása nélkül.) Már hallottam viszont emberr?l, akit sikeresen átvertek ezzel.

A csalók magyarázata: megkapod az összeget, ezt visszaigazolod, majd küld futárt a termékért.

Egyébként a módszer profi. Ha a link gyökerét beírod egy böngész?be, azonnal átirányul a valós
honlapra. Aki nem ismeri jól a netet és nem ismeri a valódi cég tevékenységét, az akár könnyen meg is
lehet zavarni ezzel.

A legújabb trükk: a csaló megadja a saját fényképét is, ezzel további bizalmat generálva. Lásd, Viberen ír,
nyitott profillal. Persze nyilván ez nem valós fénykép, valószín?leggel valaki másnak a valódi képe a
netr?l. De elég profi: 30 éves körüli ártatlan lányka, valószín?leg bizalomgerjeszt?bb, mintha mondjuk az
én képemmel próbálna csalni.

Most a következ? módszert alkalmaztam. Vártam 2 napot, majd írtam a "lánynak", hogy megkaptam a
pénzt, küldheti a futárt. Döbbent csend, majd pár órával kés?bb csak azt válaszolta, hogy "?".

_______________________________________________
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Szikráznak

by maxval bircaman - szombat, június 11, 2022

https://bircahang.org/szikraznak/

A cím direkt manipulatív, mert a szerz? nem a Szikra Mozgalom tagja, hanem a baloldal és a
liberalizmus között verg?d? egykori blogger (természetesen engem ktiltott a kommentelésb?l évek óta,
dehát ez jó is így). Amolyan tipikus ballibbantka, de mégis az értelmesebb fajtából. Mégis amiról ír, az a 
leginkább a szikrás minipártra igaz mint utalás. 

A szerz? korrekten leírja mi is az igazi választóvonal a magyar politikában:

van egyrészt a rendszerpártiság, ez "a magyar progresszió nagy hagyománya", amit képviselt a
2010 el?tti Fidesz, s amit ma is képviselel MZP és más "kiábrándult fideszesek", az MSZP, a DK,
a Momentum - ennek lényege a szerz? szavaival az a hit, hogy a Nyugatot univerzális érvény?
értékközösségnek, egyúttal történelmileg példátlanul sikeres társadalmi-gazdasági-politikai
modell, amihez képest Magyarország egy alapvet?en a Nyugathoz tartozó, de fejl?désében
megrekedt ország, melynek történelmi hivatása a felzárkózás a Nyugathoz,
s van a rendszerkrtikusság, ezek az eredeti LMP és Jobbik, a 2010 utáni Fidesz, most meg még a
Mi Hazánk és a Szikra - ennek lényege a zel?bbi teljes tagasása, azaz nincs Nyugat, s ha van is, az
nem értékközösség, az általa kínált társadalmi modell pedig semmiképpen sem a történelem
betet?zése, hanem ennek a modellnek a lényege az elnyomás, az egyenl?tlenség, a kizsákmányol -
tehát Magyarország jelenlegi helyzete nem egy átmeneti fejl?dési fázis, hanem funkcionálisan
rögzített szerep, s a progresszió elfogadása így nem más mint önbecsapás, öngyarmatosítás, az
ország kizsákmányolásának ideológiai megalapozása.

Mindebb?l következ?en, az egyik narratíva szerint a 2010 óta regnáló Orbán-rendszer "árulás,
Magyarország történelmi küldetésének szabotálása, egy fontos pillanat elmulasztása, egy talán soha
vissza nem tér? alkalom elvesztegetése", míg a másik szerint "az ország tényleges helyzetére adott
adekvát válasz, a félperifériás helyzetb?l való menekülés, az ország önrendelkezésének visszaszerzése
irányába tett lépéssorozat".

Ez így egy teljesen korrekt elemzés. Persze ezt egyik oldal törzsszavazója se fogadja el, a fideszes
törzszavazó szerint az ellenoldal "hazaáruló, idegenszív?", míg az ellenzéki törzszavazó szerint meg a
Fidesz m?ködése leírtható a "korrupció, lopás" szavakkal. Miközben mind a kett? marhaság. Az igazi
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alap az, amit a szerz? is leír: két teljesen eltér? világnézet, világértelmezés.

A szerz? is gyorsan bekerülhet a "fideszes ügynök" szerepébe ezzel a szövegével, mely elutasítja a
szabványos ballib kánont. Ezt érzékelteti is: "Innen adódhatnak azok a zavarbaejt? és dühít? élmények a
nagy hagyomány hívei számára, amikor azt látják, hogy Orbán hívei és a progresszív nagy hagyományt
elutasító ellenzékiek nagy egyetértésben kritizálják a számukra legszentebb értékeket.". Persze ez a
fideszes táborban is el?fordul, ellenkez? el?jellel, bár tény: ott ennek ereje gyengébb.

Az amit én azonban sose értek meg - s ezért is ez a címe írásomban -, hogy milyen mágikus er? készteti a
rendszerkritikusokat a rendszerh?ekkel való összefogásra. S itt nyilván nem a rendszerh?vé lett Jobbikról
és LMP-r?l van szó, hanem mondjuk a Szikra mikropártról. Hanem mondjuk a Szikráról.

_______________________________________________
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Szláv átírás

by maxval bircaman - szombat, április 30, 2022

https://bircahang.org/szlav-atiras/

A szláv népek között van egy sajátos névátírási szokás, mely részben máig használatos.

Általában az az alapszabály minden idegen név átírásakor másik nyelvre, hogy azt igyekszünk fonéma
vagy bet? szinten az eredetihez legközelebbi módon átírni a célnyelvre. Lásd mondjuk erre példának az
orosz-magyar átírási hagyományt, ahol minden orosz bet?nek volt egy magyar megfelel?je: ez elég
m?köd?képes rendszer, bár a visszafordítás a magyar verzióról az oroszra már nehézkes, hiszen több eset
is van, ahol két orosz bet?jelet csak egy magyar bet?jellel adtak vissza. Lásd erre példának: a magyar
átírás szerint az orosz "?" és "?" egyformán "i", ahogy az orosz "?" és "?" is "e" magyarul. Egyébként volt
négy szó, mely kivételt képezett az átírási szabályok alól a magyar kommunista renszer alatt: "Lenin",
"Sztálin", "Pobjeda" (mint autómárka), "szovjet" - az áírási szabályok szerint ezeknek "Lenyin",
"Sztalin", "szovet", "Pobeda" kellett volna lenniük.

Tehát ezt az átírási módot - azaz azt, hogy igyekszünk fonéma szinten az eredetihez legközelebbi módon
átírni a célnyelvre - nevezzük alaphelyzetnek. Nemzetközileg ez a legelterjedtebb.

Sajátos eset persze a nem-átírás. Azaz meghagyjuk az eredeti nevet abban az alakban, amiben eredeti
alakjában van. A legtöbb latinbet?s nyelv ma ezt alkalmazza egymás közt. A magyarban ez abszolút
kizárólagos szokás nagyjából a XIX. sz. vége óta. Korábban ez a szokás a magyarban sem létezett, a
latinbet?s nevek egy részét is átírták magyarra, pl. a horvát neveket. Lásd "fut Bécs felé Jellacsics, a
gyáva" és nem "fut Bécs felé Jela?i?, a gyáva". 

A magyarból tudatosan ki lett irtva az magyarosított átírás szokása, legkés?bb a klasszikus latin neveknél,
s ezzel együtt a görög nevek átírása is igazítva lett a klasszikus ejtéshez. Ez utóbbiban két praktikus
kivétel van: a görög "?" a magyarben "e", míg a görög "?" pedig "é" lett, pedig valójában éppen az "?"
egy röviden ejtett magyar "é", míg az "?" meg hosszan ejtett "e" - de az átírás alapja, hogy inkább a
rövidség/hosszúság legyen visszaadva, s ne a zártság/nyíltság foka. Továbbá a görög "?" maradt "z" -
pedig biztosan nem így ejtették eredetileg, csak a kérdés vitás máig, mi a helyes ejtés "dz" vagy "zd".
Valamint két helyes leírás, de helytelen ejtés "ph" és "th", ezek általános magyar ejtése "f" és "t",
miközben az eredeti nem ez.
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A klasszikus latin írás nemátírásának az oka persze az volt Magyarországon, hogy mindenki tudott
latinul, legalább valamilyen szinten, azok között, aki végzett magasabb iskolát, lásd érettségizett. S a
görög se volt probléma, ez egészen az I. vh-ig kötelez? tárgy volt minden magyar középiskolában (a latin
meg egészen a II. vh-ig). Egyébként Bulgáriában is hasonló helyzet volt: az I. vh. után sz?nt csak meg a
kötelez? ógörög tárgy a középiskolákban - a latin nyilván sose volt szokásban az eltér? kultúrkör miatt,
azt csak a fels?fokú papképzésben tanították - a héberrel együtt - mint második nyelvet a görög mellett,
meg persze az orvosoknak, gyógyszerészeknek, jogászoknak.

Sok nyelvben ma is az igazított átírás szokása van érvényben a klasszikus neveknél. Pl. az oroszban
Zeusz az "Zevsz", Athén meg "Afina". De a spanyolok is sok ilyen nevet átírnak spanyolosra, pl.
Aiszkhülosz az Esquilo.

Személyes elem. Nekem ez elég nagy bajt okoz rendszeresen ma is, mert míg magyarul szinte teljesen a
klasszicizált átírás van hatályban, addig a bolgárban az igazított alak, így megesett velem párszor, hogy
nem ismertem fel, hogy ugyanarról a névr?l van szó, csak az átírt alak más. Lásd pl.: a lírikus költészet
múzsája magyarul Euterpé, bolgárul meg Evterpa. S még nehezebb amikor az igazított ejtés leveszi az
eredeti végz?dést, lásd Dionüsziosz és Dioniszij, meg Thuküdidész és Tukidid. Az igazi röhej akkor van,
amikor az enber nem tudja a bolgár verziót, s tippelni igyekszik, egyszer megesett velem ez Áresszel -
gondolkodtam, akkor ez mi lehet, esetleg "Ar" vagy "Arij" vagy "Arid", aztán kiderült, pont ott simán
"Aresz", az emberek meg csak ámulva néznek, ki ez a bunkó, aki még a háborúisten nevét se volt képes
megjegyezni!

Ugyanez persze fennáll a XIX. vége el?tt kiadott magyar fordításokkal is, amikor még az igazított átírás
volt szokásban a magyarban. Ráadásul a magyarban volt egy harmadik szokás is: amikor a görög neveket
latinul írták át. Aki nem ismeri a témát rendesen, az esetleg nem is veszi észre, hogy Aiszkhülosz, Észhil,
Aeschylus az ugyanaz a szerz?.

A magyarban is maradt persze pár rögzült igazított alak, de ez elég ritka. Most hirtelen csak a magyar
bolygónevek jutnak eszembe, melyek annyira megvoltak már a hagyományban, hogy nem hatott rájuk a
klasszicizált átírás eleterjedése: a Merkúr maradt így, nem lett Mercurius, az Uránusz nem lett Uranosz, a
Plútó nem lett Plutón, s a többi esetben is mindenhol maradt a magyaros átírás és ejtés (cseh haverom
annak idején hosszasan röhögött azon, hogy a magyarok a Marsot "s" hanggal ejtik).

A fentebb említett nem-átírás egyébként csakis latinbet?s nyelvek között létezik. Más írásrendszerek
között ilyen nincs, lásd orosz-belarusz-ukrán-szerb-bolgár vonalon minden esetben átírás van. Az egymás
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nyelvében nem létez?, vagy egészen más hangértéket jelz? bet?ket átírják minden esetben. Pl. Sztálin -
oroszul: ?????? - az ukránul ??????, szerbül meg ??????. S ez teljesen politikafüggetlen: a maximálisan
szovjeth? kommunista Bulgáriában is átírták az orosz neveket. Lásd Gorbacsov bolgárul ???????? lett az
orosz ???????? eredeti helyett, Koszigin ??????? lett az eredeti ??????? helyett, ahogy monjuk ma is
így van, a volt ukrán elnök Juscsenko ??????? lett az eredeti orosz/ukrán ?????? helyett.

Ami kivétel: a "je" hang nagyon furcsa bolgárul, ahogy az "ij" végz?dés is, ezeket ezért ritkán használják
átíráskor. Az ezeket tartalmazó orosz/ukrán neveket "e" ill. "i" alakban írják át. Ez a szokás megvan a
legtöbb további szlávoknál is egyébként, ?k se szoktak "je" és "ij" kapcsolatokat írni sok átírásban.
Zelenszkij ukrán elnök nevének végz?dése mind bolgárul, mind szerbül, mind lengyelül (s?t belaruszul
is!) "szki" és nem "szkij" - egyedül a csehek és a szlovákok alkalmazzák az eredeti ukrán "szkij" alakot
átíráskor (meg persze az oroszok is, de ez érthet?, hiszen ez oroszul is így van).

Van egy kérdés, ami rejtély számomra. Hátha valaki tudja a választ. A lengyelek miért Ze?enski és nem
Zelenski alakot használnak?

_______________________________________________

                         1.207 / 1.347



BircaHang - 01-01-2023
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

Szocreál m?vészet

by maxval bircaman - vasárnap, szeptember 11, 2022

https://bircahang.org/szocreal-muveszet/

Bulgáriában a kommunizmus - ellentétben a magyar verzióval - sose szelídült meg, a legvégéig 
k?kemény volt, s?t még keményedett is az utolsó éveiben, err?l már sokszor írtam.

De most ez m?vészetileg. Amikor valami középületre belül vagy kívül kellett valami dísz, mindig pártos
m?vészet került oda. Pl. valami ilyen röhejes darab:

Volt persze rendesen megcsinált szocrealista m?vészet is, de a nagy többség olyan volt, mintha az alkotó
parodizálná a m?fajt.

Magyarországon a kés?kádári id?szakban már nem is volt igazi szocrealizmus, helyette valamilyen
"polgári" m?fajt alkottak jellemz?en.

A napokban kórházba mentem. Leültem várakozni, s meglátom, a lépcs?ház falán friss alkotás. A volt
szocrealista röhej helyén. 

Ma ha valami semlegeset akarnak alkotni, absztrakt alkotás az eredmény. Ez a kor szelleme. Ez a darab
nem is rossz. Örüljünk neki, mert az alternatíva, hogy büszkén gyereket kúró szivárványos
progresszíveket festenek a falakra, meg más liberális jelszavakat.

_______________________________________________
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Szovjet adás Bulgáriában

by maxval bircaman - hétf?, február 07, 2022

https://bircahang.org/szovjet-adas-bulgariaban/

Amikor 1986-ban kikerültem el?ször Bulgáriába, több dolog is meglepett. Ezek egyike a "szovjet péntek"
nev? sajátos dolog volt.

A bolgár televíziózás kicsit el volt maradva a magyartól. A rendes, állandó sugárzás is kés?bb indult,
1959-ben, egyetlen csatornával, s nem állandó m?sorral, a sugárzás kora reggel kez?dött és éjfélig tartott.
Viszont a tv nem sugárzott saját m?sort péntekenként, ilyenkor egy az egyben a szovjet tv els?
csatornája volt sugározva.

1975-t?l lett kettes bolgár csatorna is, de csak hetente 3 napon sugárzott, s pénteken pont nem, azaz
pénteken csak szovjet tv-t lehetett nézni az országban. Bármilyen m?holdas vev?eszköz be volt tiltva, így
mást csak olyanok nézhettek, akik valamely határmenti régióban éltek. Szófia a szerb határhoz van közel
(kb. 60 km), de ahhoz túl messze - s a terület dombos -, hogy elérjen a szerb (jugoszláv) tv sugara, de pl. a
Fekete-tenger déli bolgár partvidékén simán bejöttek az er?sebben sugárzó török csatornák.

1986-ban a bolgár vezetés úgy döntött, a tervezett harmadik bolgár tv-csatorna nem lesz megvalósítva, a
már kész kiépített infrastruktúrán pedig a szovjet egyes csatorna lesz adva. (S egészen 1997-ig ez így is
maradt.) Így tehát pénteken csak a szovjet tv-t lehetett továbbra is nézni, míg a többi napon lehetett
választani az 1-2 bolgár csatorna és a szovjet adás között.

Az eredeti cél persze ideológiai volt: a kommunista eszme terjesztése a f? helyr?l. meg az orosz nyelv
népszer?sítése.

Utóbbihoz hozzá kell tenni, a bolgár és az orosz közeli nyelvek, egy átlagos bolgár nulla orosz tudással is
megérti az orosz beszéd kb. 30-40 %-át. Kis tanulással pedig ez 70 %-ra emelkedik, márpedig 1990-ig a
bolgár oktatási rendszer minden szintjén kötelez? tárgy volt az orosz nyelv. Szóval a legid?sebbeket és a
kisgyerekeket leszámítva a lakosság 100 %-a képes volt nézni az orosz adást, élvezhet? szinten.
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A "baj" akkor jött, amikor Gorbacsov meghirdette 1987-ben az új irányt: azaz átépítés, nyíltság, s
gyorsítás (igen, ez a harmadik is volt, bár ma már mindenki csak az el?bbi 2-re emlékszik), oroszul
peresztrojka, glasznoszty, uszkorenyije (???????????, ?????????, ?????????) - visszatérve a bolgár-
orosz hasonlóságra, ugyanez bolgárul preusztrojsztvo, glasznoszt, uszkorenie (?????????????,
????????, ?????????), a 3 szóból 2 ugyanaz, csak kicsit más a kiejtés, az egyik pedig nem azonos
ugyan, de ugyanazokból a szógyökökb?l áll.

Persze kezdtben senki se vette komolyan a gorbacsovi új irányt, addig is sokszor voltak új irányok
meghirdetva. 

A korabeli szovjet vicc szerint:

- Miért tart ilyen sokáig a kommunizmus építése?

- Mert minden pártkongressztus teljes megújulást hoz.

Csak ezúttal kiderült: ez tényleg új irány. Én 1988-ban kezdtem észlelni a szovjet tv m?sorában, hogy az
addig szabványos, papírról párthatározatokat felolvasó öltönyös 60-éves bácsik és nagyestélyis 50-éves
nénik dögunalmas "m?sora" mellett valódi események kezdenek zajlani: pl. magyarázó m?sorok, sajátos
vélemény? dokumentumfilmek, s?t viták. 

A helyzet egyre fokozódott. Az ember eleinte azon gondolkodott egyes szövegek után, vajon nem lesz-e
hamarosan leváltva a tv egész vezet?sége, s m?sorban szerepl?k meg azonnal letartóztatva.

Én akkor lettem teljesen biztos, hogy mindez teljesen komoly, amikor az 1988. november 7-i ünneplés
keretein belül volt egy olyan m?sor, melyben az egyik résztvev? szidta Lenint. Lenin a szentek szentje
tabu volt a szovjet közéletben, a hatalom elleni kritikai hozzáállás bevett módja is az volt, hogy "letértünk
a lenini útról, vissza kell térni rá". De nyíltan elvetni Lenint kb. olyan volt, mint zsidó közösségben
tagadni a holokausztot.

Közben a szovjet tv egyre népszer?bb lett Bulgáriában. Ott egyre inkább olyan dolgokat lehetett hallani,
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amiket korébban csak a SZER, a BBC, s a DW bolgár adásaiban. A bolgár vezetés pedig nem tehetett
semmit, elképzelhetetlen lett volna a szovjet tv elleni bármilyen intézkedés.

Elterel? trükkök persz lettek. Pl. javítva lett a bolgár tv minsége, jövel több nyugati zene, nyugati filmek
lettek leadva. A bolgár zenéb?l pedig a diszkó és rocj átkerült a t?rt kategóriébül a támogatottba.

A szovjet péntek 1990 elején sz?nt meg Bulgáriában, pár hónappal a rendszer bukása után. Ma is
népszer?ek az orosz csatornák egyébként, de persze ma már más ennek a környezete. Mindenesetre még
az legolcsóbb kábeltévés csomagokban is van orosz csatorna.

_______________________________________________

                         1.211 / 1.347



BircaHang - 01-01-2023
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

Szovjet divat

by maxval bircaman - kedd, február 08, 2022

https://bircahang.org/szovjet-divat/

Életkorom miatt természetesen csak a Brezsnyev-korról vannak intenzív tapasztalataim. Amikor
megszülettem, már Brezsnyev volt a f?nök, s Gorbacsov pedig akkor, abban az évben került hatalomra,
amikor érettségiztem. A kett?jük közti 3-éves intermezzóról meg nincs mit mondani, az a Brezsnyev-kor
folytatása volt Brezsnyev nélkül.

A férfiak öltözködése sose érdekelt, így komoly emlékeim sincsenek err?l. A n?ket viszont mindig
szerettem tanulmányozni.

Én persze az igazi szovjet divatról beszélek, nem arról ahogy azt Hollywoodban elképzelték. Szóval nem
ilyen torzonborz, katonakabátba öltözött n?k, akik az utcasarkon tisztelegnek.

A szovjet n?i divat kb. olyan volt a 80-as évek elején, mint az amerikai 30 évvel korábban, persze
szerényebb és olcsóbb kivitelben. Az alapvonal a hétköznapiasított nagyestélyi ruha volt, testalkattól
teljesen függetlenül. Az átlag szovjet n? túlsúlyos volt, ennek mértéke az életkorral növekedett: a
huszonéveseken még kicsi volt a többlet, az ötvenesek már hordóknak néztek ki. Visszaemlékezve kb. 50
szovjet volt tanárn?mre 2 volt többletsúly-mentes, s ez is volt az átlagos arány: volt egy rendkívül csinos
matektanárn?m és egy hasonló, bár kissé szerényebb kinézet? orosztanárn?m. A nagyestélyi mérsékelt
változata volt a hosszú szoknya és valami hosszúujjas fels?. 

Ami már akkor is szinte kötelez? volt: a magassarkú cip? és a smink. A legrondább tanárn?k is
sminkeltek, s igyekeztek egyensúlyozni a magassarkú cip?jükben, még a 100-kilós kategóriájúak is, ami
valóban nagy teljesítmény. S még egy kötelez? elem: a kölni. Mindenki használt kölnit - a módosabbak
nyugati márkát, a többség szovjetet -, s mindenki jelent?sen eltúlzott mértékben. A szovjet és a nem-
szovjet n?ket szagról is meg lehetett különböztetni: ahol nem volt kölnifelh?, az nem volt szovjet n?.

Ami ellenzéki ruhának számított: a nadrág. Az egyik orosz osztálytársam anyukája valami m?vészlélek
volt, ezt azzal is kifejezte, hogy nem tartotta be a szovjet divatszabványt - el?ször is olyan amerikai
tengerészgyalogos frizurája volt, majdnem gyurcsánynés hajstílus, továbbá rendszeresen ezüstös vagy
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aranyos vagy m?b?r stílusú sz?k nadrágban járt (szinte leggings, de akkor az még nem létezett), csillogó
fels?kkel, de lapos cip?t viselt - a háta mögött "kozmikus kurvának" becézték, de nyíltan kedvesek voltak
vele, mert a férje ezredes vagy alezredes volt.

Mivel egyébként mindenki szinte azonosan volt öltözve, a cip?b?l lehetett megállapítani ki gazdagabb.
Máig igaz ez Oroszországra: hihetetlen mérték? cip?fetisizmus van. Még a fegyveres és rend?ri er?k n?i
tagjainál is fontos kérdés, milyen cip? van az egyenruhához.

A gorbacsovi reformkor egyik fontos jele volt a divat drasztikus megváltozása volt. El?ször a
huszonévesek, majd az id?sebbek is elkezdtek másképp öltözködni. S mivel a kommunista rendszer
legnagyobb ellenségének a farmernadrág volt korábban kikiáltva, hirtelen mindenki farmert akart
viselni. Néha komikus is volt, amikor pl. 100-kilós n?k is farmert próbáltak magukra húzni, persze azt is
magassarkú cip?vel.

Nagyjából a 90-es évek végére mindez lecsengett. Azóta csak a magassarkú cip? dominanciája az, ami
jelent?s eltérés a nyugathoz képest.

ilyen csak a volt Szovjetunióban létezik: terepszín? egyenruha magassarkúval (az ukrán hadsereg n?i
kommandós egysége) 
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Sztálin elvtárs

by maxval bircaman - péntek, december 30, 2022

https://bircahang.org/sztalin-elvtars/

Perinta új fényképe láttán (ezen a saját könyvét olvassa) eszembe villant az egyik klasszikus orosz
Sztálin vicc.

Új Puskin-szobrot terveznek Moszkvába. A zs?ri átnézi a terveket:

Els? pályázat: Puskin 1-méteres alakja, kezében Sztálin-kötet. Ideológialag kiváló, de
történelmileg kissé problémás - szól a zs?ri ítélete.
Második pályázat: Sztálin elvtárs 3-méteres alakja, kezében Puskin-kötet. Történelmileg rendben
van, de az ideológiai üzenet nem megfelel?.
Szerencsére van még egy pályázó: Sztálin elvtárs 5-méteres alakja, kezében Sztálin-kötet. Ez
nyeri a pályázatot.
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Szupersztár

by maxval bircaman - péntek, június 24, 2022

https://bircahang.org/szupersztar/

Apám hobbija a színház volt. 

Gyerekkorom egyik emléke a 70-es évekb?l, hogy szüleim hetente átlag 3-szor nem voltak otthon este,
mert színházba mentek. Aztán amikor kezdett apám nyugatra járni - s ez évente megesett 15-20
alkalommal -, amikor olyan országban járt, melynek értette a nyelvét, mindig ott is elment legalább 1
színházi el?adásra. Meg folyamatosan hozott lemezeket, zenés színházi darabokról.

Csakis azért nem ment érettségi után - 1958-ban - valamilyen bölcsészeti, m?vészeti szakra, mert abból
nem tudott volna megélni. Így közgazdász lett, külkereskedelem profillal. Az volt Kádár alatt az a
terület, mely egyrészt jól fizetett, másrészt lehet?vé tette a gyakori külföldi utazást.

S tényleg gazdagok voltunk, persze nem mai mércével, de akkorival mindenképpen. 

Szóval a lakás tele volt könyvekkel, irodalmi folyóiratokkal, meg lemezekkel. 

Már 1973-ban megvolt a Jézus Krisztus Szupersztár lemez, pedig ez Magyarországon akkor éppen
tiltott volt. Egyébként annak idején a Jézus Krisztus Szupersztár mjuzikelt Magyarországon is
bemutatták, mégpedig magyar nyelven, de pár el?adás után arra jutott Aczél elvtárs, hogy ez vallási
propaganda és nem egyeztethet? össze az ország eszméivel, így betiltották az egész m?vet minden
alakjában. Az 1973-as filmverziót pl. Magyarországon csak a rendszerváltozás után vetítették el?ször.

A Jézus Krisztus Szupersztár persze nem vallási propaganda, s?t sok keresztény nem kedvelte a m?vet. A
m? alapkoncepciója kb. "Jézus-barát ateista", ami ma is még a f? narratíva liberális körökben, azaz:
hülyeség a vallás, káros fanatizmus, de Jézus egy kissé habókos, viszont jóakaratú ember volt, akinek
tanítása annak erkölcsi részében üdvözlend?, az Egyház viszont marhaság, hisz lám, már Jézus idejében is
félreértették Jézus mondandóját. 
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Az üzenete tehát egyáltalán nem keresztény. Dehát abban a rendszerben már az is kereszténynek t?nt,
hogy valaki azt mondja, hogy Jézus nem kitalált személy.

A körülmények tényleg ilyenek voltak. Íme egy híres eset. Volt egy kifejezetten jó szovjet-zsidó sci-fi író,
Ilja Varsavszkij, magyarul is kiadták pár m?vet, a Szovjetúnióban pedig népszer?sége hatalmas volt. Volt
egy Hiszterézis hurok cím? novellája, 1968-ban írta - magyarul a Molekuláris kávéház cím? 1976-os
Kozmosz Fantasztikus Könyvek sorozat elbeszéléskötetben jelent meg. 

A novella röviden. Egy szovjet történész-filológus, a már alig létez? kereszténység kutatója, Leontyij
Kurocskin végleg le akar csapni a vallásos hiedelmekre, ezért id?géppel visszamegy az I. századi
Palesztínába - persze a szovjet bürökrácia minden szabálya mellett, pl. különböz? ?rlapokat kell kitölteni
az Id?hivatalban az utazáshoz. Ott aztán kutatni kezd Jézus után, s legnagyobb örömére nem találja ?t.
Azonban mint becsületes kutató, hosszasan és alaposan kutat, felkeresi az ismert újszövetségi helyeket,
sikerül beszélnie pár ismert újszövetségi személlyel, az apostolok egy részével még össze is haverkodik.
S folyamatosan kérdez idézve az Újszövetségb?l "nem hallottatok valakir?l, aki ezt és ezt mondta?"
alapon. A sok érdekes idézet hatására egyre népszer?bb lesz, az apostolok egyre biztosabbak benne,
hogy ? nem egy idegen kutató, hanem prédikátor, s?t talán ? lehet maga a várt messiás. Közben
Kurocskin gyakolatilag végig megy az egész jézusi élet utolsó napjain, minden szinte ugyanúgy zajlik,
ahogy az Újszövetségben le van írva. A lényeg: a végén halálra ítélik, keresztre feszítik. Félholtan aztán
hívei leveszik a keresztr?l, ami után éppen lejár az id?utazás, a szerkezet visszarepíti ?t a XXI. századi
Moszkvába. Szóval létezett Jézus, s Kurocskin volt az.

Annak idején ez az írás a Szovjetúnióban kb. mint vallási irodalom hírbe került. Hiszen nem csak, hogy
azt állítja, hogy nem volt Jézus - ez volt a hivtalos álláspont -, de még a Bibliát is valósnak,
megbízhatónak mondja!

Az persze sose derült ki mi volt Varsavszkij célja, vajon meg akarta er?síteni a hivatalos ateista
álláspontot tudományos magyarázattal, vagy csak ennek keretében, kihasználva ezt a küls? burkot Jézus
valóságosságáról akart írni, hogy ez így átmehessen a cenzúrán. A szovjet olvasók hozzá voltak szokva a
"vörös farokhoz" - fiatalabbaknak mondom, ezt azt jelentette, hogy beleteszek a m?be 5 % marxista
propagandát, hogy mellette mehessen a maradék 95 % is. S a rendszer abszurditása olyan szintre jutott
már a Sztálin utáni id?kben, hogy az olvasó azt is vörös faroknak és rejtett üzenetnek hitte, ami nem is
volt az. Ez Magyarországon is így volt, néha még értelmetlen diszkószámok szövegébe is bele volt
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képzelve valami "mélyebb mondanivaló".

Varsavszkij meghalt még a rendszerváltozás el?tt, szóval senki se tudta t?le megkérdezni mi is volt a
valódi célja, de akkoriban a szovjet olvasók egyértelm?en keresztény novellának értelmezték az írást,
mely ügyesen kijátszotta a cenzúrát: lám, az író egy valós Jézust írt le, annak életét, dics?ítése ez az igazi
Jézusnak.

De e hosszú kitér? után vissza a Szupersztárra. A napokban eszembe jutott, ismét meghallgattam. Most
már a szöveget is értem, ami azért nagy plusz. Persze ma már nem tetszik nyilván, bár pár szám azért
értékes.

Azóta eltelt kb. 50 év, az én els? meghallgatásom óta pontosan 48. Most egy ilyen alkotás
elképzelhetetlen lenne. Persze, annak idején is megjelent az antiszemitizmus vád, de csak marginálisan.
Ma már ezek a hangok olyanok lennének, hogy a legelején már leállítanák a projektet. Aztán az
alkotásban vannak homokosok, csak éppen mind a rossz oldalon - vagy perverzek vagy aljasok. Ez még
az antiszemitizmusnál is nagyobb baj lenne. Arról nem is beszélve, hogy egyetlen néger színész van a
filmben, s ? is pont Júdást játssza. Ma már ilyet csak Szibériában lehetne forgatni.

https://www.youtube.com/watch?v=9NlhdcmkNH8 
a legjobb szám: Péter 3-szor tagadja meg Jézust 
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Szép a természet

by maxval bircaman - csütörtök, március 17, 2022

https://bircahang.org/szep-a-termeszet/

Kamaszkorom nagy problémája volt a hazugság és az igazmondás megfelel? arányának megtalálása.
Sokat vívódtam ezzel a kérdéssel.

A kereszténység nem ad megfelel? útmutatást, a 10-parancsolat pl. kifejezetten nem a hazugságot,
hanem a hamis tanúskodást tiltja. A másik félreétett idézet újszövetségi "Így beszéljetek inkább: az igen
igen, a nem nem." (Máté 5:37), ami szintén nem a hazugságról szól általában, hanem konkrétan az
eskütételr?l, azaz ismét a tanúskodásról.

A mindig minden körülmények között való igazmondás, a soha sem hazudás nyilvánvalóan farizeus
magatartás. Farizeusság = a szót nézni, nem annak tartalmát. Az erkölcsös ember igenis köteles hazudni,
amikor a hazugság növeli a jót, míg az adott esetben az igazság csökkentené.

Nyilván a határesetek okoznak gondot. 

De a vicces az, amikor az udvariassági hazugságnak kialakul egy sablona. Annak idején Kubában a
magyarok között is kialakult egy ilyen. A "hogy tetszik az élet Kubában?" kérdésre ugyanis nem lehetett
igazat válaszolni. Politikai okokból éljenezni kellett a rendszert, az életet Kubában, csak jó ismer?snek
lehetett elmondani a valós negatív véleményt. De nyíltan hazudni se akart az átlagember, azaz nem akarta
a szar kubai életszínvonalat jónak hazudni, meg a nyilvánvalóan rossz politikai rendszert dicsérni, így a
szokásos válasz a téma elterelése volt. Lassan megszületett a "gyönyör? szép a természet Kubában"
sablonválasz. Olyan szinten elterjedt, hogy immár nem is lehetett tényleg dicsérni a természetet, mert
immár mást kezdett jelenteni.

ez nem a kubai természet 

_______________________________________________

                         1.218 / 1.347



BircaHang - 01-01-2023
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

Szörny? halálbüntetés

by maxval bircaman - péntek, október 28, 2022

https://bircahang.org/szornyu-halalbuntetes/

Az Index pár napja cikket írt a poena cullei - zsákbüntetés - nev? ókori kivégzési módról, azt a
legszörny?bbnbek nevezve.

Ez egyrészt nyilván nem igaz. A kivégzések szörny?ségének fokmér?je az id?tartam és a fájdalom. A
megfulladás általi halál pedig nyilvánvalóan egyik tekintetben se rekorder.

Másrészt az ilyen cikkek sose térnek ki a miértre. A modern korban a halálbüntetés egyetlen célja az
elítélt likvidálésa, s ez minél gyorsabb, annál hatásosabbnak számít. Ahol ma is van halálbüntetés, a
kivégzend? ember jellemz?en másodpercek alatt meghal. 

Az eredeti verzióban az elítéltet bevarrták egy zsákba 4 él? állattal együtt: majom, kutya, kígyó, kakas. A
középkorban az állatokat már inkább kihagyták, az emberek ugyanis visszásnak érezték az ártatlan állatok
büntetését.

Az ok valójában a halálhoz való viszony. Szadisták voltak akkoriban az emberek?

Nem. Abban a korban a természetes halál rendkívül gyakori volt, így az emberek nem érezték
büntetésnek azt, aki valaki csak úgy meghal. A hangsúly így nem az élet elvesztésére, hanem annak
módjára irányult: a b?nh?dés a szenvedés, nem maga a halál.

Pl. manapság a világ legsötétebb helyein is 10 % alatti a csecsem?halálozás, míg az ókorban az akkori
fejlett társadalmakban is 30-35 % körüli volt. Akkor egy sor betegség halállal járt, ma ezek száma
nagyságrenddel kevesebb. Ma egyszer?en a halál sokkal ritkább. A hatalmas afrikai népességnövekedés
f? oka is ez: az emberek még úgy szaporodnak, mintha nagy lenne a halálozás, miközben ma már a
legrosszabb helyeken is életben marad a született gyerekek 90 %-a.
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Szürkehályog

by maxval bircaman - csütörtök, október 27, 2022

https://bircahang.org/szurkehalyog/

Na, túlestem rajta, legalábbis félig. 

Megvolt a m?tétem.

Sokat olvastam róla el?z?leg, s minden szöveg azt mondta, hogy gyors és fájdalommentes. Nos, ezt
túlzásnak tartottam, míg át nem éltem, de tényleg igaznak bizonyult.

A m?t?asztalra lefekvést?l az onnan felállásig 6 - hat - perc telt el. S egyetlen egyszer éreztem, kb. fél
másodpercig így kis nyomást, fájdalom egy szál se.

A dolog menete a m?t?asztalon kb. ez:

szem kipöckölése valami gumi karikával (hogy ne lehessen pislogni), de abszolút nem kellemetlen
érzés, nem szorít, az érzés kb. mintha odatartanám a szememet valamihez,
cseppentés a szembe (érzéstelenít?),
cs? ráirányítása a szemre (lézer - ez részekre töri az eredeti szemlencsét) - na, innent?l teljesen
megsz?nik a normál látás, csak 3 forgó színes gömböt láttam homályosan, mintha diszkóban
lennék,
folyadék a szembe (a szemlencsedarabok lemosása),
robotkar odanyúl a szemhez és rányom (ez a mesterséges szemlencse betétele) - ez a pillanat,
amikor nyomás érzés van, de nem er?sebb, mint amikor az ember kézzel megtörli a szemét,
szemtapasz feltétele (1 napig kell hordani) - mivel ez 3-4 másodperc, tudtam már látni, s azonnal
észrevettem: minden homály elt?nt.

Új világ nyílt ki el?ttem, pl. eddig azt hittem, a kdvenc kutyám szürkés-bézs szín?. Kiderült, a szürke
árnyalat az én rossz szemem eredménye, aranybarna-bézs valójában. Ja, s már látom, hogy a közlekedési
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lámpa mikor zöld és mikor piros, eddig mindkett? szürkésnek látszott.

Most meg kell szokni a normális látást újra, most hogy írok, pl. még kicsit remegnek a bet?k. De a
legfontosabb: képes vagyok fehér alapon fekete bet?ket olvasni, ez eddig meghaladta a képességeimet:
fehér köd volt csak el?ttem ilyen esetekben.

1680 leva (= 862 euró) volt egyébként a költség. Itt sajnos nincs erre állami finanszírozás, szóval 
zsebb?l megy. Magyarországon ingyenes, csak persze van másfél éves várólista.

Hanarosan - pár hónapon belül - a másik szememet is megcsináltatom, mert most látom milyen jó ez így.
A bal szememen "csak" olyan 20 %-os a hályog, dehát jobb, ha 0. (A jobb szememen 80 % volt.)

Az egyetlen fájdalom a m?tét el?tt volt. Meg kell ugyanis keresni a vénát, beleszúrnak t?t, hátha szükség
lesz rá - ez nálam rendkívül bonyolult feladat, mert egyrészt vastag a b?röm, másrészt enyhe
vérszegénységben szenvedek (tudom, hogy viccesen hangzik, hogy egy 120 kilós ember vérszegény, de
van ilyen), így most is 15 percig tartott a vénám megtalálása, persze 4-5 szúrás után.

A mesterséges szemlencse azonosan viselkedik az eredetivel, azaz nem okoz se viszketést, se idegentest-
érzést.

Közben vicces volt a "kommentelés", mert két sebész volt jelen, az id?sebb kb. velem egykorú láthatóan
betanította a fiatalabbat, s magyarázott neki, ami nekem is hasznos volt, pl. "látod, tipikus cukorbeteg-
hályog, nem olyan, mint az öregkori". A plusz vicces elem: az id?sebb orvos neve Dr. Marinov volt.

Szóval mindenkinek ajánlom, akinek hasonló baja van.
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Tajtékzanak a klubrádiósok

by maxval bircaman - szombat, július 30, 2022

https://bircahang.org/tajtekzanak-a-klubradiosok/

Szeretem a ballib megmondóemberek tombolását. Mulatságos, de egyben épít? dolog is.

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

Az ilyen típusú primitív inkoherenciát persze sose értem.

Lássuk csak! Ezek az emberek ugyanazt a ballib konszenzust képviselik, melyek szerint pl. Horthy -
direkt Horthyt választottam, aki egyáltalán nem a kedvenvem - hatalmas b?nt követett el, mikor egy káros
szövetségbe lépett be, mármint a tengelyhatalmi koalícióba, majd pedig még nagyobb b?nt követett el,
mikor ezt a szövetséget nem árulta el jó id?ben.

Pedig az akkori helyzet azonos a maival. Horthy nem azért lett Hitler szövetségese, mert idióta, hanem
mert a korabeli geopolitikai helyzet más lehet?séget nem adott. S azért nem lépett ki ebb?l a szövetségb?l
id?ben, mert nem volt meg hozzá a megfelel? ereje, miközben folyamatosan tervezte ezt, s?t a végén még
meg is próbálta, csak nem jött össze, mert még akkor se volt meg ehhez a szükséges er?.

Akkor az volt a baj a ballib megmondóemberek szerint, hogy Horthy nem lett id?ben "áruló", most meg
az, hogy a magyar vezetés nem áll ki teljes lélekkel a geopolitikai kényszer mellett, hanem megpróbálja
biztosítani a jöv?t?

Miféle abszurd erkölcs ez?

Eleve mi a helye az erkölcsnek a külpolitikában? Itt az ország érdekeinek képviselete a lényeg, nem
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valamiféle múló, sose örök szövetségek betartása. A szövetségek arra vannak ugyanis, hogy id? után
szétessenek. Minden szövetség szétesik, melynek alapja megsz?nik: ez lehet a kényszert adó er?
gyengülése vagy a közös érdek elt?nése.

Magyarország euroatlantista elkötelez?dése teljesen abszurd, semmi közünk az euroatlantista
értékrendhez. Azért vagyunk ott, mert rá lettünk kényszerítve, ennyi az egész. S nagyon helyes, hogy a
magyar kormányzat készül aktívan az euroatlanti diktátum utáni id?kre.

Az euroatlantista hatalom szerencsére folyamatosan gyengül. Még nem elég gyenge ahhoz, hogy nyíltan
kilépjünk, de már van olyan gyenge, hogy belülr?l bomlaszthassuk. S egy nap - a közeli jöv?ben - eljön a
kiugrás ideje is. Amire most - tanulva éppen Horthy 44-es kudarcából - fel kell készülni.

Nekem sokáig nem volt a kedvencem Szíjjártó. Külseje alapján ítéltem meg egyrészt. Másrészt
emlékeztem korábbi szereplésére még mint Fidelitasz-vezet?, s az nekem sehogy se tetszett. Kiderült
azóta: talán a legjobb külügyminisztere Magyarországnak évtizedek óta. S pontosan ezért is szidják ?t a
ballib megmondók.
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Tajvan

by maxval bircaman - péntek, augusztus 12, 2022

https://bircahang.org/tajvan/

A világon van jelenleg 15 olyan terület, melynek ország-státusza nem általánosan elismert, ezek oka
jellemz?en:

kiszakadás más államból, melyet azonban nem ismer el mindenki: Észak-Ciprus, Koszovó,
Szomáliföld, ill. most már a Donyecki NK és a Luganszki NK is,
a Szovjetunió szétesését követ? káosz eredménye: Abházia, Dél-Oszétia, Hegyi Karabah,
Transznisztria,
a dekolonizációs folyamat rendezetlen maradványa: Nyugat-Szahara,
az arab-izraeli viszály eredménye: Palesztína,
szimplán a nem egyértelm? nemzetközi státusz miatt: Cook-szigetek, Máltai Lovagrend, Niue. 

Ezek közül a gyakorlatban nyilvánvalóan nem ország Nyugat-Szahara, a Máltai Lovagrend, s Palesztína
- ezek egyike se rendelkezik az ország státusz gyakorlati ismérveivel. Nyugat-Szahara a valóságban egy
menekülttábor, a Máltai Lovagrend egy sajátos nemzetközi szervezet, Palesztína meg egy autonóm körzet
Izraelben.

A sajátos eset Tajvan, mely valójában saját magát nem is tekinti önálló országnak. Csakhát gyakorlati
szempontból mégis az. 

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

Így két kínai kormány m?ködött 1949-t?l, mindegyik magát az egyetlen legitím kínai kormánynak tartva.
A kommunista államok természetesen a pekingi népköztársasági kormányt ismerték, a nyugati hatalmak
meg általában a tajvani köztársaságit. Az ENSZ-ben Kínát a tajpeji kormány képviselte.
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Miután nyilvánvalóvá vált, hogy a helyzet nem tartható, hiszen az ENSZ-szempontból legitím
köztársasági kormány Kína területének 99 %-át ténylegesen nem tartotta ellen?rzése alatt, 1971-ben az
ENSZ közgy?lése átadta Kína ENSZ-képviseleti jogát a pekingi kormánynak.

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

Valójában tehát senki sem ismeri el Tajvant államként, mivel Tajvan sem tartja magát önálló államnak. A
Tajvant elismer?k listáján szerepl? országok is valójában Kínát ismerik el, csak nem a pekingi, hanem a
tajvani kormányt. 

A világ egyetlen városa, ahol egyszerre van a pekingi és a tajvani kormánynak is követsége Róma. A
megoldás: Olaszország Pekoinget ismeri el, míg a Vatikán Takpejt.

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

Kiribati is vicces eset: 2003-ban átállt Pekingt?l Tajpejhez. A tajvaniak hoztak is több milliós segélyt.
Többek között segítették a kiribati futballt. A kiribatiak ?si vágya, hogy a FIFA tagjai lehessenek, mert az
ország legnépszer?bb sportja a foci. A FIFA szabályzatában azonban követelmény, hogy a tagországban
legyen legalább egy darab FIFA-szabványnak megfelel? stadion. Kiribatiban azonban egy ilyen stadion
sincs, a f?városban lév? egy darab stadion homokos talajú, márpedig gyepnek kellene lennie. A tajvaniak
tehát belekezdtek a nagylépték? stadionfelújításba. Aztán 2019-ben amikor Peking sokkal több segélyt
ajánlott, ha az ország visszáll Pekinghez, fontos tárgyalási pont lett a stadionkérdés. A kiribatiak azt
mondták "szívesen átállunk, de akkor mi lesz a tajvani stadionépítéssel". A válasz gyorsan meglett,
Peking kötelezte magát, hogy folytatja a tajvani stadionépítési terveket. Ezután a kiribati kormány immár
tényleg átállt, s megszakította diplomáciai kapcsolatait Tajpejjel.
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a jelenlegi egy darab lelátó is túl kevés a FIFA szerint 

_______________________________________________
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Te is utálod a munkádat?

by maxval bircaman - szombat, március 12, 2022

https://bircahang.org/te-is-utalod-a-munkadat/

Els? meghatározó élményem a munkautálatról 1983-as decemberi. Mexikói élmény.

Karácsonyi 5-napos kiránduláson voltam szüleimmel Mexikóban, csak a f?városban és az attól nem
messze lév? Teotihuacánban.

Akkoriban kezdték feltárni a a f?város központjában a Nagytemplomot, csak csoportok mehettek be a
területre. Így befizettünk egy 2-órás csoportos nézésre. Az idegenvezet? 50-55 év körüli színfehér férfi
volt, aki mindent elismételt spanyolul és angolul. Unott faarccal mindig. Egyedül akkor mutatott valami
mást is magából, amikor elmondta, ? egyébként a Mexikói Egyetemen (UNAM) történelemtanár. Na
most, az UNAM Mexikóban kb. olyan presztízs?, mint Magyarországon az ELTE, szóval az ország egyik
csúcsegyeteme. Mit is akart az emberke érzékeltetni: azt, hogy olyan szar a bérezés az ország egyik
csúcsegyetemén, hogy ? kénytelen másodállásban idegenvezet?i munkát is vállalni.

Egyrészt volt benne egy értelmiségi g?g, hogy "hiába is magyarázok nektek, idióta turisták, úgyse értitek
a negyedét se". Ez még szimpatikus is volt valamennyire. Másrészt azonban undort sugárzott: "szar az
életszínvonalam, ti vagytok a hibásak!", nyilván itt nem ránk utalva, hanem a csoport 90 %-át kitev?
amerikai turistákra.

Akkor 16 éves voltam, az els? pillanatban még megsajnáltam, de aztán ez elmúlt: rájöttem, ez az ember
egyrészt nem azokat bünteti, akik hibásak, másrészt saját helyzetét rontja ezzel a folyamatos
rosszkedvvel.

Belegondolva, most éppen vele egyid?s vagyok, majdnem 40 évvel kés?bb. Az én helyzetem az övénél is
rosszabb: még presztízsérték? munkahelyem sincs, csak "másodállásom". Bár valószín?leg több a
pénzem, mint neki, arányosan számolva.
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Nem azt akarom mondani, hogy az amerikai keep smiling a megoldás, mert az meg a másik abszurd
véglet. De önsorsromboló, ha az ember nemcsak utálja a munkáját, de még folyamatosan emlékezteti is
magát erre. Az meg, hogy ezt megpróbáljuk megbosszúlni ártatlanokon az egyenes gyerekes.

_______________________________________________
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Terv és valóság

by maxval bircaman - vasárnap, július 10, 2022

https://bircahang.org/terv-es-valosag/

A tervek és a valóság gyakran elválnak egymástól.

Egész kamaszkoromban azt terveztem, sose lesz családom. Úgy gondoltam, egy feleség nagy teher lenne
minden szempontból.

Amikor 1985. augusztus 8-án nagykorú lettem - ez Budapesten zajlott -, megelégedetten konstatáltam,
most már majdnem szabad vagyok, s íme milyen jó is a tervem. Tulajdonképpen csak gyereket akartam
volna valamikor a távoli jöv?ben, de szerettem volna valahogy úgy megoldani ezt, hogy a gyerek anyja
valahogy t?njön el.

Egyébként a lányok érdekeltek mindig, szexuális értelemben. Már általános els? osztályban, amikor
pedig a legtöbb fiút nem érdekli az ilyesmi.

13 évesen még azt terveztem még, feleségül veszem Sz?cs Juditot. Aztán azonban utána számoltam, hogy
a csaj 14 évvel id?sebb nálam, azaz semmi esélyem - akkor még nem tudhattam Emmanuel Micronról.
Szóval volt azért józan eszem, s arra jutottam, ez így abszurd, s eleve hülyeség lenne bárkivel is
megházasodni.

Aztán ez meger?södött bennem. Egyrészt rosszak voltak a tapasztalataim a lányokkal. Alapvet?en 2
típusú lánnyal találkoztam: okos és csúnya, meg buta és szép, azonban mindkét típus közös jellemz?je
volt, hogy nagykép?ek, plusz sose olyan típusú fiút kerestek, amilyen én vagyok. Minden ismer?s lány
sportos, kemény srácot akart, aki nappal verekszik és focizik, este meg táncol mint a Travolta. A 
Grease cím? 1978-as film is meggy?zött err?l. Én meg pont az ellenkez?je voltam a kívánt típusnak: nem
tudtam verekedni, utáltam minden labdajátékot, s totális antitehetség voltam a táncolásban, oilyan
szintem, hogy ha fogorvosi kezelés és táncolás között kellett választani, habozás nélkül az el?bbit
választottam volna.
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Összesen egy darab komolyabb barátn?m akadt kamaszkoromban - nem komoly meg akadt sok, de
minden eset katasztrofális volt számomra -, aki nagyon szép volt, picit butácska, de érdekl?d? típus,
szóval valahogy vonzotta, hogy képes vagyok fejb?l reprodukálni felesleges adatokat, pl. hogy az exa az
10 a 18. hatványon, meg mi Egyenlít?i Guinea f?városa, meg még hogy mi történt a Holland Antillákon
és mely 5 f? sziget alkotja (most nagyon remélem, hogy ezt a cikket nem fogja olvasni, a "picit butácska"
kitétel miatt, mert máig barátom a FB-on az illet?, de ha olvassa is, talán most már 50+ évesen humorral
fogja fogadni ezt a jellemzést és a "nagyon szép" részre összpontosít).

(Az a röhej, hogy most elgondolkodtam tényleg mely 5 f? sziget alkotta a Holland Antillákat, s 3
másodperc alatt felsoroltam. Hiába, a felesleges adatok megjegyzésében máig bajnok vagyok.) 

Szóval minden kész volt. Elkezdtem aztán egyetemre járni. S a szeptember 2-án megismert egyetemi
társamról lassan felfedeztem: szép és okos. Meglep?: lány, akivel lehet úgy beszélgetni, hogy nem kell
mindent megmagyarázni. S még inkább meglep? volt, hogy nem szereti a vereked? és táncoló focistákat.

Szóval így lett a múzsám.

S én házasodtam meg legkorábban összes ismer?söm közül.

https://www.youtube.com/watch?v=7oKPYe53h78 
a Travolta 

_______________________________________________
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Tipikusan ballibbant

by maxval bircaman - szerda, december 28, 2022

https://bircahang.org/tipikusan-ballibbant/

Egy egyébként teljesen jelentéktelen interjú, de korábbi Tölgyessy-cikkemhez kapcsolódik.

Szóval adott egy ember, aki alapjaiban a ballib értékrendet vallja, semmilyen alapkérdésben nem
renitenskedik. Viszont nem csatlakozik a ballib hergeléshez, nem mondja vissza a legbutább ballib
sablonokat.

https://www.youtube.com/watch?v=on18kZtIAHE 

Mit csinál tulajdonképpen Júlia? Semmi mást, csak egy hisztériamentes kritikát ad el? Orbánról,
magyarázva a gyökereket. 

De a magyar ballib törzsmag ezt nem akarja. ? a gonosz, csúnya, cigány, tolvaj Zorbán és a jóságos
nyugat közti gigantikus háború koordinátarendszerében hajlandó csak mozogni. Bármi, ami kimutatna
valami mást is Zorbán mögött mint a gonosz lopási vágyat, s bármi, ami a legenyhébben is krizálná a
nyugatot az nem más mint aljas árulás. Júlia tehát nyilván Zorbán aljas ügynöke! Ballibnak mondja
magát, de nem hajlandó visszamondani a kötelez?t - kriptozorbánista tehát!

Mi is történik? A hallgatók, a kommentel?k, s persze a neves ballib megmondóemer m?sorvezet? is fel
vannak dúlva. Nagyon mélyen. Tölgyessy pont err?l beszél Partizán-interjújában, bár pont ezt a részt nem
említettem cikkemben. Azt mondja: van egy vérig sért?dött ballib bels? mag, mely képtelen máig
feldolgozni, hogy félre lett téve: nekik már az is személyes sértés volt, hogy 1990-ban nem az SZDSZ
nyerte a választást, de a 2010-es Orbán-gy?zelem meg véghisztériát okozott, s ennek a sértett körnek van
egy párszázezres tábora, az ellenzék meg csak ezeknek az embereknek dolgozik.

Szerintem nem is lesz Júlia hónapokig meginterjúvolva a Klub Rádióban.
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Na, pont ebben sokkal okosabb a Fidesz. Simán elfogadja a nem-fideszes ballibelleneseket.

_______________________________________________
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Tisztul a magyar katolikus egyház

by maxval bircaman - szombat, április 09, 2022

https://bircahang.org/tisztul-a-magyar-katolikus-egyhaz/

Az eretnek Perinta önálló szektát alapít, ami rendkívül jó hír.

Fontos tisztulási folyamat ez a magyar katolicizmusban.

Már csak az kellene, hogy Lukácsi Kati és MZP is csatlakozzon az új ateista szektához.

_______________________________________________

                         1.234 / 1.347



BircaHang - 01-01-2023
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

Toroczkai

by maxval bircaman - péntek, december 02, 2022

https://bircahang.org/toroczkai/

Vita Puzsér és Toroczkai között. ?szintén: komolyan megemelkedett szememben Toroczkai.

Puzsér nyomta a rögeszméjét, az "István a nyugatot választotta, tehát mindenki aki a nyugatot kritizálja,
az magyarellenes" cím? lemezt. Ezzel nem is foglalkozom, mert egyrészt marhaság, másrészt már
részletesen cáfoltam, lásd itt.

Puzsér persze se nem vak, se nem ballib, azaz világosan látja mi a probléma a mai nyugattal. Szóval mint
hajótörött a deszkába kapaszkodik az egyetlen kimagyarázó érvbe: igen, a mai nyugat nem az, amit István
"választott", ez igaz, bajok vannak, de a nyugati "alapértékek" olyanok, hogy kitermelik id?vel a
gyógyszert.

Puzsér kb. olyan, mint amilyenek a nyugati ?szinte kommunisták voltak a szovjet id?kben, akik
szembesültek azzal, hogy a marxista elmélet által ígértek nemigen vannak kapcsolatban a kelet-európai
valósággal, de se azt nem akarta mondani, hogy baj van a marxizmussal, se azt, hogy a kelet-európai
valóság rossz. Maradt az a ködös érv, hogy igen, sok a baj, de még így is jobb, mint a kapitalizmus, s
aztán majd a rendszer "kigyógyulja" ezeket a hibákat. Itt aztán jöhetett még egy Marx-idézet is, mert
Marx okos ember volt, s ezt még el?re is látta, lásd "ez természetesen eleinte csak a tulajdonjogba és a
polgári termelési viszonyokba való zsarnoki beavatkozások útján történhetik, tehát olyan rendszabályok
útján, amelyek gazdasági szempontból elégteleneknek és tarthatatlanoknak látszanak, amelyek azonban a
mozgalom folyamán túlhajtanak önmagukon" (Kommunista Kiáltvány).

A gond csak az, hogy se a szovjet rendszer nem tisztult ki, se a nyugati nem fog. S ezt nem is teheti meg.
A mai liberalizmus nem tévút, hanem a rendszer egyenes f?útvonala.

https://www.youtube.com/watch?v=d-3rO47hznE 
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Tuaregisták

by maxval bircaman - vasárnap, május 08, 2022

https://bircahang.org/tuaregistak/

A Tuareg nev? fanatikus fideszesb?l fanatikus ballibbé változott emberke tevékenységét hosszú évek óta
figyelem. Talán a 3 legröhejesebb magyar közszerepl? egyike. Írtam róla máskor is.

Formailag Tuareg egy Puzsér, de míg Puzsér alapjában értelmes dolgokat mond, persze nyilván sok
tévedéssel, addig Tuareg mindenben hozza a puzséres formát, de a puzséres tartalom teljesen hiányzik.

Tuareg annyira ballib, hogy hozzá képest a ballib megmondóemberek is fasiszták. A múlt kedves
pillanata volt, amikor maga a Göncz-család küldte el ?t a kurva anyjába, annak kapcsán, hogy Tuareg
blokádot tervezett Göncz Árpád temetésén.

Röviden: a szakmájára nézve fogorvos Tuareg az égvilágon mindenhez ért (legalábbis ? err?l meg van
gy?z?dve), s?t mindenhez mindenkinél jobban. Ezt el is hitte neki kb. 150 ember, ezek minden szövegét
megtapsolják. Ez a csoport tevékenysége.

A legutóbbi el?adása vidám pillanatokat hozott nekem ismét. 

Akkor nyugodtam meg igazán, amikor Tuareg megszakértette az ukrajnai háborút, s kb. Oroszország
feltétel nélküli kapitulációját elemezte ki mint kimenetet. Ez ugyanaz a Tuareg egyébként, aki még április
3-án este is kétharmados ballib gy?zelmet vizionált.

Közben el?ad egy teljesen vad rasszista szöveget, mely szerint a nyugaton kívül minden
alacsonyrend? és vacak. 

Olyan az egész, mint egy hosszú komment videóverziója. Szeretek ballib kommenteket olvasgatni, mert
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az egyszer? anoním kommentel?k kimondják azt is nyíltan, amit a profi megmondóemberek nem mernek
kimondani. 

Ez az a csoport, melynek tevékenységét én rendkívül pozitívan értékelem. ?k Vásárhelyi Mária, 6házi
Mákos, Falkasházi Tivadal, Perinta, Lukácsi-Vetk?z? Kati, Sándor Zsuzsa, Juszt László, s még pár
hasonló megmondóember népi verziója. A jó bennük, hogy minden normális embert elriasztanak a saját
oldaluktól. 

A hét népi kommentje: "Hülye ez az EU, hogy t?ri a légypiszok magyarok pocakos cigányvajdájának a
packázását", nem tisztelem meg az írót azzal, hogy megnevezem - a komment egyébként az orosz
olajembargó vitája kapcsán született. 

Egyébként remélem, Tuarag nem váltja be ígéretét és nem menekül el Zorbán diktatúrájából, hanem csak 
bels? emigrációba vonul, s így folytatja Facebook-szónoklatait. Ezek nélkül ugyanis mindenképpen
csökkenne a humor.

_______________________________________________
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Tölgyessy

by maxval bircaman - vasárnap, december 25, 2022

https://bircahang.org/tolgyessy/

Kissé megkésve a témáról.

https://www.youtube.com/watch?v=RLOnVJz0zcY 

De valójában nem is, mert maga amit elmond Tölgyessy, az banális. Mert mi az. amit elmond? Kb. ez f?
pontokban, nem mindent írok le - tessék megnézni az egészet, érdemes -, de mondjuk ez a 8 f?
mondandó:

önmagában egy válság se eredményezi az ellenzék sikerét,
eleve Orbán képes jól kezelni a válságot,
Orbán sikeresen harcolt a nyugati nagyt?kével, azt kompromisszumra késztette, mára a nyugati
nagyt?kések elfogadták ezt az alkut és nem harcolnak Orbán ellen,
ezzel párhuzamosan Orbán sikeresen kiépített egy hozzá h? hazai nagyt?kés réteget, ezzel
szétzúzva a magyar nagyt?kében a korábbi szinte teljes ballib súlyt,
Orbán rájött, a gazdasági háttér mellett médiaháttér is kell, ezt is sikeresen kiépítette, itt is
megtörve a ballib dominanciát,
Orbán külpolitikája sikeres, ellenségei is tisztelik határozottsága miatt, míg a reflexb?l hajbókoló
ballibeket senki se veszi komolyan, Orbán egyszer?en nemzetközi tényez? lett, amilyen senki se
volt a magyar vezet?k közül Kádár óta,
a ballibek nyugatimádata zsákutca, a külföld nem fogja soha elvégezni a piszkos munkát, akkor
se, ha szimpatizál a ballibekkel, ehhez Orbánnak nagy hibát kellene elkövetnie, de ilyet nem tesz,
emellett a nyugat maga is hatalmas válságban van, ami tovább könnyíti Orbán dolgát,
az ukrán ügyben Orbán elszámolta magát, de itt is sikeresen kezeli a helyzetet, ráadásul a ballib
szavazók zöme is egyetért vele, s az adatok szerint a nyugat is lassan elfordul az ukrán kérdést?l

Tulajdonképpen ez a helyzet semleges leírása.
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Ami igazán érdekes az a ballib düh. Meg általában a reakció.

Nagyjából 3 szint tapasztalható a ballib kommentel?k között:

a teljesen hülye szint: ? lelkendezik, hiszen Tölgyessy válságról beszél, kritizál, orbánozik,
a félm?velt típus: ? érzi, hogy valami nincs rendben, de maga se tudja pontosan mi, így
személyeskedik, megállapítja, hogy Tölgyessy szava értéktelen, hiszen ex-fideszes,
az értelmiségi ballib: ? érti, Tölgyessy még ott is a Fideszt er?síti, ahol kritizál, emiatt dührohamot
kap.

Ha mondjuk a Gulyás Marci helyett egy ostobább újságíró csinálta volna az interjút, mondjuk a névrokon
Gulyás Balázs, már rángatózott volna az adás felét?l az interjúvoló feje. Marci profi, csak pár alkalommal
látszik a fején, hogy rádöbben: elvesztette az irányítást az interjú felett.

_______________________________________________
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Törleszkedés a hatalomhoz

by maxval bircaman - szombat, december 24, 2022

https://bircahang.org/torleszkedes-a-hatalomhoz/

Ballib m?botrány: a Deutsche Telekom reklámja úgy lett lokalizálva Magyarorországon, hogy a
pedagógus szerepl?b?l buszsof?r szerepl? lett.

A ballib agytröszt ítélete: a német multi letérdelt Zorbán el?tt.

Képzeljük csak el, mi lett volna fordított esetben! A multicég mondjuk szivárványos értékrendet támogat
reklámjában. Mi lett volna az ítélet a lelkendezés mellett: az, hogy ez a szabad piac dolga, senki se
pofázzon bele, akinek meg nem tetszik, az ne használja a cég termékeit.

Mellesleg: a lokalizáció hiánya volt a 90-es évek nagy marketinghibája. Leadtak egy az egyben nyugati
reklámokat, majd csodálkoztak, miért nem hatnak. A legjobb példa egy német kávémárka bukása
Magyarországon. A reklámban vidám család boldogan issza nagy bögrékben a kávét, a magyar vásárló
meg következtet "ez nem igazi kávé", hiszen a magyarok er?s kávét isznak jellemz?en, kis csészékben.

_______________________________________________
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Történelemoktatás Kubában

by maxval bircaman - szerda, március 09, 2022

https://bircahang.org/tortenelemoktatas-kubaban/

Minden országban alapvet?en politikai döntés kérdése mit oktatnak az iskolákban. A történelem
rendkívül fontos része ennek, hiszen meghatározza a nemzeti identitást.

Kubában a helyzet különlegessége szemben a legtöbb amerikai országgal, hogy a lakosság kb. 100 %-a
bevándorló származású. Az eredeti kubai ?slakosság a felfedezés utáni 3-5 évtizedben ki lett irtva, csak
nyomaik maradtak: lásd, spanyol hódítók és indián n?k kapcsolatából született gyerekek, de ez se nagy
számban.

Egyébként Kuba a XII. sz. el?tt lakatlan volt, akkor települtek be indiánok a közeli szigetekr?l. Ez az
"?slakosság" tehát, de bel?lük szinte semmi se maradt. A legújabb genetikai kutatások szerint a mai
kubaiak kb. 1 %-ának vannak részben indián ?sei is. 

Míg az afrikai ?sök elterjedtsége 20 %, az európai ?söké pedig 80 %. 

A mai kubaiak megoszlása kb.: 65 % fehér, 10 % néger, s 25 % mulatt (fehér-néger keverék). Az
országon belül a nyugati és a középs? rész 80-90 %-ban fehér, a keleti rész pedig alig 40 %-ban fehér
(ennek f? oka: a rabszolgákat használó ültetvények els?sorban keleten voltak), egyetlen kivétel maga a
Havanna, ahol a bels? migráció miatt csak 60 % a fehér arány.

Bár ez nagyon nem reprentatív, nekem 7 kubai osztálytársam volt annak idején: 1 néger, 2 mulatt, 4
fehér.

A lényeg: nehezen lehetne az ?slakosokra mint "mi" hivatkozni.
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A történelemoktatás abszolút európacentrikus tehát: az ókori rész ugyanaz, mint Magyarországon, talán
kicsit több van benne a majákról, aztékokról és inkákról, de a f? rész a mezopotámiai-egyiptomi-görög-
római vonal. Aztán jön a középkor, megint európacentrikusan. S mindvégig ez világtörténelem.

Természetesen a kubai ?slakosoknak semmi közük se az inkákhoz, se az aztékokhoz, se a majákhoz, ?k
ugyanis karibok voltak, ezek ugyanannyira távol vannak az indiánokon belül egymástól, mint egy norvég
és egy görög.

S 1492-ben mintha mindent elvágták volna, hirtelen megjelenik a "mi". A spanyolok pedig "?k". De ez
még így is el?történet. Egészen a XIX. sz. 60-as éveiig, amikor az els? jele van a kubai függetlenségi
mozgalomnak. Ezt a sztorit már röviden megírtam.

S emiatt furcsa aránytalanság van: a kubai iskolai történelem anyagának 80+ %-a az 1860-as évek utáni
rész. Persze ez végülis indokolható, ez az id?szak, amikor már egyértelm?en létezik kubai nemzeti
identitás.

Azt természetesen mondanom se kell, hogy az egész tananyag agyon van ideologizálva az elnyomás-
felszabadulás vonalon, azaz minden múltbéli esemény egyetlen irányba mutat, s minden múlt a ma
egyetlen szempontjából van értékelve. Magyarországon ez a módi már a 70-es években kezdett
megsz?nni, de addig a magyar tankönyvek is pont ilyenek voltak, lásd már Kossuth a szocializmusért
küzdött, bár ezt még ? maga se tudta.

_______________________________________________
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Törzsgágogók mondták

by maxval bircaman - kedd, szeptember 20, 2022

https://bircahang.org/torzsgagogok-mondtak/

A leghumorosabb dolog a világon liberális magyar kommentel?ket olvasni.

Mostanában 3 csúcspont is volt: Gyurcsányék árnyékszék-kormányzósága, az EU döntése a
kifizetésekr?l, s a Fidesz gy?zelme 3 budapesti önkormányzati körzetb?l 2-ben, Csupa megosztó,
ballibbantakat heves érzelmekre késztet? téma.

Az DK-árnyékszék kapcsán a vélemények 3 részre oszlanak:

végre megmozdult valami!, Zorbánnak már vacognak is a fogai, mert a Nemzetközi Tekintély?,
Okos, Intelligens, Diplomata, Szakember, Demokrata, Európai, Többnyelvetbeszél? N? szakért?i
kormányával most elsöpri a diktatúrát,
Gyurcsány már megint Zorbánt segíti, elvéve minden esélyt a változástól, pedig forró tél lesz, s a
zemberek elsöpörnék a rendszert, de most nem söprik el, mert utálják ugyanúgy Gyurcsányt, mint
Zorbánt,
ez az ország reménytelen, "nekem már 10 ismer?sömb?l átlag 11 kivándorolt", teljesen felesleges
az egésszel foglalkozni, mindenki menjen el, az utolsó oltsa le a villanyt, illetve utolsó esélyként a
jöv? hétvégén menjen ki egymillió embert a Kossuth térre forradalmat csinálni, s akassza
lámpavasra a fideszeseket.

Aztán vidám harc indul, az els? két csoport egymást lefideszbérencezi. 

Ami az EU-t illeti, itt a nagy többség megállapítja: az EU hülye, mert Zorbán már megint sikeresen
átverte Brüsszelt. Csak egy kisebbség viszi a hivatalos ballib narratívát, mely szerint Zorbán kénytelen
volt behúzva a farkát kapitulálni, s hatalmasat gy?zött az EU. Ez azért jó jel, már a legfanatikusabb
ballibek zöme se hiszi el a kiemelt ballib marhaságokat.
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A választások kérdése érdekes. Egyrészt kiderül: a ballib "szakkomentel?k" nagyjából 90 %-a nem
ismeri a magyar választási rendszert. Pl. szinte senki se tudja, hogy Magyarországon egészen más az
önkormányzati választás kisebb és nagyobb településeken.

A kisebbeken ugyanis az önkormányzatokban kislistás választás van, míg a nagyobbakon egyéni
körzetes. Na most, az egyéni körzet pedig azt jelenti, hogy annak területileg meghatározott jellege van,
Pl. Óbudán - azért ezt hozom fel, mert papír szerint ottani lakos vagyok - 16 egyéni körzet van. Ha most
ha az egyikben megsz?nik a képvisel? mandátuma, akkor természetesen csak abban a körzetben van
rendkívüli választás. Szóval az "óbudai lakos vagyok, baszdmeg, engem nem engedett szavazni a
diktatúra" típusú kommentek csak a hozzászóló ismerethiányát jelzik.

Itt a vélemények három részre oszlanak:

a buta mucsai magyarok immár Budapesten is többségbe kerültek,
az ellenzéki szavazók így jeleznek az ellenzéknek, hogy negatívra értékelik teljesítményüket, s
mást várnak t?lük,
Zorbán elcsalta a választást, románokat és fidelitaszásokat költöztetett be.

Szóval jó szórakozás a kommentolvasás.

_______________________________________________
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Törzsi logika

by maxval bircaman - szerda, június 08, 2022

https://bircahang.org/torzsi-logika/

Vicces élményem 20 évvel ezel?ttr?l, pontosabban 19 évvel ezel?ttr?l.

Magyarországon élve az általam leghallgatottabb rádió a Tilos Rádió és a Pannon Rádió volt, ez utóbbi
alig 3 évig m?ködött. Csak ez a 2 rádió volt akkoriban olyan, mely eltért a f?sodortól. Az egyik
széls?balosnak volt elkönyvelve, a másik széls?jobbosnak - az el?bbi esetében ez teljesen abszurd
meghatározás volt persze, de az utóbbi esetében is csak részben igaz. 

A Tilos nagy érdeme még az is volt, hogy olyan zenéket sugárzott, melyeket senki más. Akkoriban
minden nap kocsival kellett vinnem a gyerekeimet iskolába, ez sokszor másfél órás út volt a
csúcsforgalomban, ami kibírhatatlan lett volna a normál kereskedelmi rádiók debil zenéivel.

S a közéleti m?sorok is jók voltak, szabadon engedtek ellenvéleményt. Szóval érdemes volt követni,
annak ellenére, hogy a rádió 2 f? rögeszméjének egyikével se értettem egyet: ezek a homoklobbizmus és
a drogliberalizáció. A Tilos érdekessége az volt, hogy nem tartották be a ballib szalon szabályait: erre egy
példa, hogy amikor a Jobbik megalakult, azt minden ballib média bojkottálta, de a Tilos meg meghívta
adásba beszélgetni Novák El?döt.

2003 decemberében kitört a nagy Tilos-botrány. Az egyik - részeg - m?sorvezet? azt mondta adásban
"kiirtanám a keresztényeket". Lett hatalmas tiltakozás. Mivel a tiltakozók "jobboldaliak" voltak, az összes
törzs "baloldali" elkezdte védeni a rádiót. Csak volt egy kis baj: a Tilost az ?t megvéd?k 99 %-a nem is
ismerte, csak annyit tudott róla "valami balos rádió, amit a jobboldal el akar tiporni". Aztán ebb?l sok
mulatságos jelenet lett, olyan is felszólalt, aki még a rádió nevét se tudta, az egyik gyöngszemet saját
fülemmel hallottam 2004 elején: egy középkorú ballib hölgy akciózott "a Piros Rádió szabadsága
érdekében".

Most ugyanez van fordítva. A Magyarságkutató Intézet közzétett egy érdekes dolgozatot, melyet persze a
nagy többség el se olvasott, csak értesült róla félig-meddig, els?sorban a tv-b?l:

                         1.246 / 1.347



BircaHang - 01-01-2023
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

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

- de még a tv-adást se sikerült sokaknak értelmezni. 

S jönnek a buta vélemények, hogy "gy?zelem a finnugrok felett", meg hasonlók.

Valójában a kutatás éppenhogy meger?síti a finnugor kapcsolódást, csak azt nagyobb keretbe helyezi el.
A f? megállapítások:

az európai hunok és az ázsiai hunok (hsziungnuk) között nem pusztán névegyezés van, hanem
azonosság,
az avarok hun leszármazottak,
a magyar honfoglaló elit származásilag hun, szarmata és ugor,
létezett ugor ?snép, ezekkel a homfoglaló magyarok rokonságban álltak, ezek északra tolódott mai
maradványai a mai obi-ugorok,
a magyar nép mint olyan az i. sz. III-IV. században jött létre mint egység, amikor a hunok egy
csoortja - a mai Mongóliából történt i. sz. II. századi ki?zésük után nyugatra vándorolva - egyesült
a dél-uráli kevert szarmata-ugor népességgel.

Egyébként érdemes elolvasni a teljes anyagot.

ábra a cikkb?l 

_______________________________________________
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Török

by maxval bircaman - kedd, január 18, 2022

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

Amikor a Szovjetúnió felbomlott, az egyik fontos török várakozás az volt, hogy egyfajta új török
befolyási övezet alakulhat ki a térségben, legalábbis a türk ex-szovjet köztársaságokban. 

A Szovjetunió megsz?nésekor 15 tagköztársasága volt (korábban számuk 4 és 16 között mozgott), ebb?l
5 volt türk: 1 a Kaukázusban és 4 Közép-Ázsiában.

A török tervek sose valósultak meg, az új államok nem akartak elkötelez?dni Törökország mellett, sokkal
inkább sokoldalú kapcsolatokat akartak a világgal. Törökország persze baráti országnak számít, de az
országok politikája sokkal inkább egyfajta egyensúly keresése Kína, Oroszország és a nyugat között, s
Törökország csak az egyik hivatkozási pont.

Valójában a török hatás még a kulturális szférában se tudott érvényesülni. Ma a diákok ezekben az
országokban idegen nyelvként oroszt és angolt tanulnak, nem törököt. (Leszámítva itt Azerbajdzsánt, az
azerieknek eleve nem kell tanulniuk a törököt, az azeri és a török viszonya kb. mint a cseh-szlovák
viszony, kölcsönösen értik egymást gond nélkül.)

Még az a török cél se érvényesült, hogy mindenki térjen át a cirill ábécér?l a török latin abécére. A
kirgizek máig a cirillt használják, a türkmének áttértek a latinra, de nem vették át annak török verzióját. A
kazahok és az üzbégek egyszerre használják a cirillt és saját verziójú latint, a cél a cirill lassú kivezetése a
használatból. Egyedül az azeriek vették át a török ábécét.

Mi ennek az oka:

az egyes új államok célja nem a közös identitás er?sítése, hanem éppen ellenkez?leg: a
nemzetépítés volt, azaz minél jobban kell különbözni a rokonnépekt?l, még az írásban is,
mint ahogy máshol a világon, az etnikai és nyelvi rokonság nem hoz magával 
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automatikusan baráti viszonyt is, az üzbég-kirgiz viszony pl. nem hogy nem baráti, de egyenesen
ellenséges.

Az egyes írások tanulmányozásához javaslom a omniglot.com honlapot. De azért pár érdekesség magyar
szemszögb?l:

ahogy a törökben is, az azeriben a nagy I bet? kötelez?en ponttal írandó: ? -ennek oka, hogy az ?
és az i az 2 külön bet?, az el?bbi a magyar ü-höz hasonlít, de ajakkerekítés nélküli, az utóbbi a
magyar i-vel azonos, lásd Azerbajdzsán f?városa Bak?, ejtése kb. "bacsü" (magyarul a város neve
Baku, ez az orosz verzió átvétele),
a ? bet? a törökben jellemz?en nem jelez hangot (lásd Erdo?an nevében nincs "g" hang), de az
azeriben igen: "lazán" ejtett g-nek felel meg, ugyanaz szinte mint a spanyol g ("magyaros" g hang
a spanyolban csak orrhang és szünet után van, s?t gyors beszédben szünet után se).
a türkmének - a régióban meglehet?sen szokatlan módon - a hacseket használják mellékjelként
több esetben is: ž = zs, ? = veláris n - továbbá az azeri/török ?-t y-nal írják, ezért viszont külön
bet?t találtak ki a "j" hangra, ez a ý,
az üzbégek a gyakorlatiasságot tartották szem el?tt, összes bet?jük leírható egy normál angol
billenty?zettel,
a kazah latin ábécé jelenleg még alig használatos, s?t folyamatosan változtatják. a jelenlegi
céldátum bevezetésére 2023.

_______________________________________________

                         1.249 / 1.347



BircaHang - 01-01-2023
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

Török idegenforgalom

by maxval bircaman - vasárnap, augusztus 14, 2022

https://bircahang.org/torok-idegenforgalom/

Megléptem azt, amit az alsó-középosztály nyaralás címszó alatt el szokott követni.

8 napot és 7 éjszakát töltöttem el a testvéri Törökországban, az égei-tengeri part legdélibb részén, ott
ahol álllítólag a határa van az Égei- és a Földközi-tengernek. Ez az ?si ógörög Ióniától közvetlenül délre
elterül? rész, ahol nem volt jelent?s görög lakosság azokban az id?kben, csak amolyan halász-telepek
léteztek Rodoszról létrehozva. 

Rodosz egyébként 40 km-re van az üdül?várostól. A település csak a török id?kben lett nagyobb
jelent?ség?, itt lett megépítve egy török er?dítmény a XV. században, ahonnan kiindulva meg lett hódítva
Rodosz és környéke 1522-ben.

A rodoszi szigetcsoport hivatalos neve Dodekanészosz-szigetcsoport. A régió tipikus görög történetét
osztja: azaz az ismeretlen eredet? ?slakosságot kiszorították, asszimilálták a bejöv? görögök, el?bb az
akhájok az i. e. XV. században, majd a dórok az i. e XI. században, aztán a görögök és a perzsák sokat
háborúztak a régióért, míg az i. e. V. századtól stabilan görög lett. Aztán jött Macedónia, majd Róma
uralma, mindkett? meger?sítette a régió görög jellegét. A régió görög maradt Konstantinápoly eleste
után még majdnem egy századig, s mint írtam, 1522-ben lett török.

Ami a nagy sajátosság, s ezt kevesen tudják: a két világháború között a terület olasz uralom alatt volt.
Ezzel lett ugyanis kompenzálva Olaszország, amiért az I. világháborút lezáró békeszerz?dések nem vették
figyelembe teljes mértékben az olasz igényeket az akkor létrehozott Jugoszlávia kárára. Az olasz uralom
persze nem tartott sokáig, a II. világháború után a terület át lett adva Görögországnak, ami etnikailag
teljesen indokolt is volt.

Szóval amikor a területen megsz?nt a török uralom az I. vh. után, olasz lett 25 évre.
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A mai görög-török határ kb. úgy néz ki, hogy a teljes ázsiai szárazföld török, míg a mellette lév? szigetek
meg mind görögök (van kivétel: pár kisebb török sziget). Az eredeti "török Trianon" szerint az ázsiai
szárazföld egy része is görög lett volna, plusz szinte a teljes európai Törökország (továbbá a szovjet-török
határ is nyugatabbra húzódott volna, meg lett volna a mai Délkelet-Törökországban egy kurd állam is), de
a török vezetés sikeresen fellázadt a békeszerz?dés ellen, s 1923-ben új béke lett kötve, melynek
eredménye a mai görög-török határ is.

Egyébként Marmarisból van rendszeresen közlekedés Rodoszra, mi is mentünk volna, de végül a magas
ár (60 euró személyenként) elriasztott minket.

Az utóbbi 15 évben rendkívül népszer? lett Bulgáriában a "török Riviéra". Egyrészt olcsóbb Bulgáriánál,
másrészt változatosabb, meg hát jobb is: a bolgár tengerparti idegenforgalom f? célcsoportja a nyugati
lumpenek és alkoholisták, ami viszont mindenkit mást elriaszt.

Az olcsóság tény. Marmaris árszintje Szófiának kb. a 70-80 %-a (s Szófia meg Budapestnek a 80 %-a).
Tulajdonképpen egyedül a taxizás, a kávé és az alkohol drágább, mint Bulgáriában.

A "török Riviéra" 3 repül?tere küzül 2-re rendszeres járatok vannak Szófiából és Várnából. De egész
Kelet-Európában népszer? ez a helyszín.

A helyszínen kiderült: az Oroszország elleni szankciók egyik nagy nyertese a török idegenforgalom. Már
érkezéskor, a Milas–Bodrum repül?téren felt?nt, több orosz gép van a parkoló repül?k között, mint
török. Magában Marmarisban úgy átlag minden harmadik ember orosz, a boltokban mindenhol angol és
orosz feliratok vannak, s?t az eladók igyekeznek oroszul gagyogni az orosznak vélt kinézet? emberekkel.
Ami viszont engem is meglepett: pár boltban láttam "fizethet rubelben" orosz nyelv? szöveget.

Holnap még folytatom a témát. Van mit hozzátenni.

az er?dítményb?l fényképezve az öböl 
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Túl sokat akar a szarka

by maxval bircaman - szombat, május 21, 2022

https://bircahang.org/tul-sokat-akar-a-szarka/

A túlzott er?szakosság ritkán sikeres. S még ha sikeres is, a siker ideiglenes.

A mostni bolgár kormányzat helyzete pontosan ez most.

Emlékeztetnék a mostani bolgár kormánykoalíció összetételére:

PP - a f? párt a "korrupcióellenes" párt, népszer?sége már a felére esett a választások óta, ez egy
ideológiailag zavaros párt, de feltétlenül nyugatbarát,
BSZP - a szocialista, posztkommunista párt, mely szemben történelmi magyar testvérpártjával, az
MSZP-vel ellentétben, enyhén nacionalista, s mérsékelten nyugatszkeptikus, a hagyományos
értékek kérdésében er?sen nyugatellenes,
ITN - teljesen zavaros identitású párt, enyhén nacionalista és nyugatszkeptikus.
DB - liberális-konzervatív, nyugatpárti.

Tulajdonképpen a 4 pártot csak a korábbi kormánypárt utálata hozta össze. Bármelyik párt kiesése a
kormánytöbbség megsz?nését jelentené.

Amerika viszont nem elégszik meg azzal, hogy a kormány h? hozzá. Teljes odaadást akar. Ennek eleme
a Macedónia-kérdés. Észak-Macedónia nem tudja megkezdeni az EU-csatlakozási tárgyalásokat a bolgár
vétó miatt. Amerika már többször szólt: ez elfogadhatatlan, s Észak-Macedónia kizárása a csatlakozási
folyamatból egyedül Putyin érdeke, azaz a bolgárok Putyint támogatják.

A bolgár kormányzatból azonban egyedül a PP hajlandó kompromisszumra, s feladni a vétót. Még a DB
is inkább vétópárti, nem beszélve a másik 2 kormánypártról. S itt az ukrán kérdés megoldási módszere se
jöhet szóba, mert mind a 3 ellenzéki párt is vétópárti.
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Ha tovább megy a nyomás, a kormány belebukik. Amerika meg fogja buktatni saját embereinek
kormányát. Mohóságból.

_______________________________________________
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Tüntetnek a polgárok

by maxval bircaman - szerda, július 06, 2022

https://bircahang.org/tuntetnek-a-polgarok/

El?re szólok: aki több mint 15 éve fideszes, annak ez nem fog tetszeni.

2006. október 23. volt. Akkor volt a Fidesz kés?bb híressé lett nagygy?lése, mely után a rend?rség ok
nélkül elverte a békés tüntet?ket, miközben az agresszív jobbikos tüntet?ket pedig nem bántotta. De ez
közismert, nem arról írok most, amit mindenki tud.

Akkoriban én a Keleti pályaudvarnál laktam, azaz 1,7 km távolságra (most direkt megmértem, nehogy
marhaságot írjak). Természetesen nem terveztem elmenni a Fidesz-gy?lésre, hiszen nemhogy nem voltam
fideszes szavazó, de még kifejezetten taszított is a Fidesz szövege. De kiváncsi voltam, így direkt a
gy?lés felé sétáltam a kutyáimmal, kb. másfél órával a kezdés el?tt. Így számtalan arra men? embert
láthattam, s megnézhettem milyen a tipikus fideszes keménymag. Hiszen tüntetésekre csak a keménymag
jár.

Úgy éreztem, mintha mlm-gy?lésre men?ket néznék. Mindenki tudja milyen egy mlm-gy?lés közönsége:
jól öltözött, er?sen lelkes, enyhén sugárzó emberek, akik együtt azt hiszik, hogy milliomosok lesznek.
Pedig minden épesz? ember tudja, az mlm-tagok minimálisan kis része lesz milliomos, s ?k mind a többi
tag kárán. Azaz együttesen ünnepelni a jövend? milliomosságot kb. olyan, mintha a lottózó játékosok
gy?lést tartanának, melyen arról beszélnének, hogy "mi mind megnyerjük a f?nyereményt". Gyerekes
marhaság.

Az akkori Fidesz ugyanis még liberális volt, kb. kereszténydemokrata alapon, azaz tipikus liberális-
konzervatív párt. A f? szólam pedig a "polgár" volt. Viszont mindenki együtt nem lehet polgár, pont
ugyanúgy, hogy a dzsekpotot se viheti el mindenki. 

A Fidesz akkori alapgondolatában súlyos inkoherenciát láttam, hiszen:
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vagy magyar utat akarunk, de akkor viszont nem akarhatunk polgárosodást, ez volt nagyjából az
akkori Jobbik megoldása,
ha pedig polgárosodást akarunk, akkor nem magyarkodhatunk, ez volt kb. az akkori MSZP útja;

vagy-vagy, de a kett? nem mehet egyszerre.

Persze tudom, a Fidesz akkor ezt hogyan magyarázta ki. Úgy, hogy a polgárosodás jó dolog, de a
"komcsik" rosszul csinálják, így meg kell buktatni ?ket, majd jól kell csinálni. Azaz létezik jó magyar
polgárosodás, kb. mint ahogy a szovjetellenes marxisták magyaráznak: Marx eszméje nagyszer? volt, de
Lenin és Sztálin elrontották.

Bevallom, magam se láttam ezt még tisztán akkor, de volt egy meghatározatlan érzésem, hogy marhaság
amit a Fidesz mond, bár nem tudtam volna akkor ezt így megmagyarázni, mint most. Én akkor azt a
megoldást választottam, hogy távol tartottam magamat mindkét tábortól. Mindegyik akkori párt olyan
távol állt t?lem, hogy még a kisebb rossz kiválasztása is nehezemre esett. 

Amiben biztos voltam: a Fidesz-MSZP harc marhaság, mert alapjaiban ugyanazt akarják, ugyanazt a
rossz célt t?zték ki. Kulturálisan persze a Fidesz azért jobban tetszett, mert nyilván jobb egy kis
magyarkodás, mint egy kis szivárványoskodás, de ez még nem tett engem fideszes szavazóvá. 

Számomra abszolút váratlan meglepetés volt, hogy a 2010-es hatalomátvétel után kiderült, a Fidesz-
vezérkar is rájött: a polgárosodás fából vaskarika. Jelszóként persze maradt, nem lehetett már kidobni, de
tartalmilag ki lett dobva ahová való: az emészt?gödörbe.

S ezért is esélytelen a mai ellenzék (persze a nyíltan nem-polgári Mi Hazánkat leszámítva): polgárosodást
akarnak miközben a társadalom nagy többsége vesztes lenne egy igazi, fejlett, nyugatos polgári rendben.

Szóval a polgárok sose tüntetnek, mert minek tennék. Hiszen vagy hatalmon vannak vagy nem léteznek.
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Ukrán öngól

by maxval bircaman - szerda, november 16, 2022

https://bircahang.org/ukran-ongol/

Az USA lassan kezd kihátrálni Kijev és Varsó mögül.

Tegnap este nem er?sítették meg az ukrán-lengyel híreket. Aztán éjszaka elkezdték terjeszteni a híreket,
hogy a hibás Ukrajna: ukrán rakéták csapódtak Lengyelországban.

Azóta a lengyelek is kezdenek enyhülni. Óvatosan csökkentik a hanger?t, igazodnak Amerikához.

Kijev magára maradt. Ráégett a provokáció. Szóval nagy ukrán öngól volt.

Az ukrán hunta arra számított, képes lesz bevonni a NATO-t nyíltan a háborúba, de legalábbis 
megállítani a zajló titkos amerikai-orosz tárgyalásokat.  

Most viszont csak er?södni fognak a zajló titkos amerikai-orosz tárgyalások. 

_______________________________________________
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Ungváry megint tombol

by maxval bircaman - hétf?, november 28, 2022

https://bircahang.org/ungvary-megint-tombol/

Talán a legviccesebb ballib megmondóember az igazikonzervatív Ungváry Rudolf elvtárs. ?
tulajdonképpen a kiábrándultfideszes archetípusa, amolyan ?s-MZP, a Soros Magyar Hangja korai
verziója. Csak míg pl. Gulyás Balázs csak pár éve döbbent rá, hogy mindenben Gyurcsánynak van igaza,
Ungváry elvtárs erre már 25 éve rájött. Azóta folyamatosan mindig 100 %-ban egyetért az éppen aktuális
ballib direktívákkal. Szóval ballibül: Ungvári moderneurópaijobboldali, igazijobboldali,
igazikonzervatív, igazikeresztény.

Igyekszem ?t mindig követni, mert sokat lehet röhögni rajta. Ráadásul annyira fanatikus, hogy szinte
mindig sikeresen addig hergeli magát, hogy az már vígjátékszer?. Szóval mindig képes jó kedvet hozni.

Most is remekelt. A végefelé már az egyébként párth? neves ballib megmondóember Dési János is kissé
fideszesnek és fasisztagyanúsnak t?nik hozzá képest, ugyanis megpróbálja többször is a valóság talajához
közelíteni interjúalanyát - persze sikertelenül, Ungváryra ez úgy hat, mint testépít?re a bedurrantó szer.

Háromnegyed óra, de érdemes végighallgatni, mert gyöngyszem.

A f? témavonal: mi a megfejthetetlen rejtély magyarázata, hogy szinte a teljes magyar lakosság 
hozzáfér a Zorbán hatókörén kívül es? médiatartalmakhoz, lásd mindenkinek van valamilyen internet-
hozzáférése, mégis a csúnya magyarok nem olvassák, nézik, hallgatják a ballib tartalmakat. Az adás
persze nem fejti meg ezt, de Ungváry sikeresen eljut oda, hogy Szálasi jobb ember volt, mint Zorbán.

Van egy rossz hírem ungváryék számára: addig jó, míg a többség nem néz a neten ballib tartalmat, mert
ha ezt elkezdené, ezzel jelent?sen csökkenne a ballib szavazótábor.

Én pl. a ballib tartalmak fanatikus fogyasztója vagyok, valószín?leg pl. benne vagyok a Klub Rádió 100
legh?ebb hallgatóinak listáján is. Ennek hatása rám: mindig amikor valamilyen fideszes marhaság
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elkedvetlenít, gyorsan észhez térek, mert konstatálom: lám, ezek lennének hatalmon, ha nem lenne a
Fidesz. 

https://www.youtube.com/watch?v=MXqmqAKH9R8 

_______________________________________________
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Uráli, altáji, s minden más

by maxval bircaman - szerda, május 18, 2022

https://bircahang.org/urali-altaji-s-minden-mas/

Amikor - még kamaszkoromban - el?ször találkoztam a nyelvrokonsággal, még az volt a hivatalos -
értsd: általánosan elfogadott - elmélet, hogy a világ egyik nagy nyelvcsaládja az uráli-altáji.

Ez a nyelvcsalád így állt össze, igyekszem érzékeltetni a rokonsági szinteket:

uráli-altáji:
altáji:

mongol: összesen 6 millió anyanyelvi beszél? - Mongólia és környéke, távolra
szakadt ide tartozó európai nyelv a kalmük - a legnagyobb a mongol,
tunguz: összesen 100 ezer alatti anyanyelvi beszél? - több kis nyelv Kínában és
Szibériában - a legnagyobb a mandzsu,
türk:

karluk: összesen 50 millió anyanyelvi beszél? - Kelet-Közép-Ázsia, Kína -
a legnagyobb az üzbég,
kipcsák: összesen 30 millió anyanyelvi beszél? - Észak-Közép-Ázsia,
Oroszország Volga-vidéke, Észak-Kaukázus - a legnagyobb a kazah,
ogur (bolgár): mint neve mutatja, az ?sbolgár csoportja - ma egyetlen
képvisel?je a csuvas (Oroszország Volga-vidéke), 1 millió anyanyelvi
beszél?,
oguz: összesen 100 millió anyanyelvi beszél? - Törökország, Dél-
Kaukázus, Nyugat-Közép-Ázsia - a legnagyobb a török,
szibériai-türk: összesen 1 millió anyanyelvi beszél? - Szibéria - a
legnagyobb a jakut.

uráli:
finnugor:

finn-permi:
finn-volgai:

finn-lapp:
finnségi: összesen 7 millió anyanyelvi
beszél? - Észtország, Finnország - a
legnagyobb a finn,
lapp: összesen 30 ezer anyanyelvi beszél? -
Észak-Skandinávia - a legnagyobb az északi-
lapp,
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volgai: összesen 800 ezer anyanyelvi beszél? -
Ororszország Volga-vidéke - a legnagyobb a
mordvin,

permi: összesen 1 millió anyanyelvi beszél? - Ororszország
Volga-vidéke - a legnagyobb az udmurt,

ugor:
obi-ugor: összesen 10 ezer anyanyelvi beszél? - Nyugat-
Szibéria - a legnagyobb a hanti,
magyar: összesen 14 millió anyanyelvi beszél? -
Magyarország és környéke - az egyetlen nyelv itt a magyar,

szamojéd: összesen 30 ezer anyanyelvi beszél? - Észak-Szibéria - a
legnagyobb az észak-lapp.

Aztán megtudtam, hogy alig 30-40 évvel korábbam még nem 2, hanem 5 ága volt az uráli-altáji
nyelcsaládnak: az urálin és az altájin kívül még a japán, a jukagir, s a koreai ág is. 

S?t, még korábban az volt az elmélet, hogy az uráli és altáji része között a kapocs az ogur és az ugor
(szóval ez nem véletlen egyezés), azaz a finnugorhoz legközelebb álló türk csoport az ogur, míg a türkhöz
legközelebb álló finnugor csoport az ugor. S?t, ezeket bátran lehet tekinteni akár önálló
átmeneti csoportnak is a kett? között. 

Nekem ez nagyon tetszett, mert sokkal könnyebben megmagyarázható így a magyar hatalmas türk
szókincse, mint a kés?bbi szóátvétel elmélettel.

Még olyan német nyelv? XIX. sz. végi térképet is láttam, ahol ezt pontosan így jelölték: az ugor és az
ogur nyelveket kivették mind a finnugor, mind a türk alól, s külön csoportnak jelölték.

A témát még kutatták is a XX. sz. 50-es éveig, aztán az egész elmélet marginalizálva lett. Ami nekem
csalódás volt.

Aztán a 80-as években elkerültem Szergej Sztarosztyin szovjet-orosz nyelvész el?adására. ? az
ellenkez? irányban indult el, azaz nem sz?kített, hanem tágított. Szerintem nem csak a kib?vített uráli-
altáji egy nyelvcsalád, hanem ez csupán egy nagyobb nyelvcsalád egy része, a további része a dravida
nyelvek. a dél-kaukázusi nyelvek, a kihalt elámi és sumér, s a legfurcsább: az indo-európai nyelvek is.
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Az elmélet f? alakjai már halottak, de úgy tudom, még léteznek követ?k. Továbbit én se tudok. Nekem az
egész elmélet ösztönösen rokonszenvesnek t?nt.
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Utolsó napon

by maxval bircaman - vasárnap, október 16, 2022

https://bircahang.org/utolso-napon/

Most a héten volt az utolsó munkanapom jelenlegi munkahelyemen. Jogilag egyébként november 4. az
utolsó munkanapom, de ténylegesen most volt, a fennmarad? id?t sikeresen kitöltöm pár nap
szabadsággal és leginkább betegszabadsággal, legalábbis ez a tervem.

Már el?re dörzsölöm a tenyeremet, mert annyi felhasználatlan szabadságom maradt, hogy egy egész havi
bért fizetnek majd nekem pluszban.

Ez volt egyébként 2007-es Bulgáriába költözésem óta a 6. - nettó az 5. - munkahelyem. Teljesen átlagos
hely, se igazán jó, se igazán jó. Majd írok róla részletesebben 1 év múlva.

A búcsú érdekes dolog, minden megszépül.

Kb. mint amikor balatoni nyaralás után a Kádár-korban visszanéztünk az étkezdére. Amolyan kedves
érzés volt megnézni utoljára az épületet, ahová 2 héten át naponta 3-szor bementünk. Már maga ez a
bemenés marad csak az emlékezetben, a részletek elfelejt?dnek, hogy száraz volt a kenyér, undorítóan
lisztes a leves, mócsingos a hús, s minden egyéb sajátossága a nagyüzemi étkezésnek.

A nosztalgiát persze gyorsan megszakítja az a gondolatkísérlet, mi lenne, ha megint be kellene mennünk
enni oda. Erre megborzongunk, s gyorsan múlik a nosztalgikus hangulat.

Na, ez pont ugyanaz.

Kihasználni ezt azonban csúnya dolog. Ez a korábbi munkahelyére visszalátogató kolléga cím? jelenség.
Bejön valami átlátszó ürüggyel, de egész testtartásán és arckifejezésén látszik a "beee, én már nem
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vagyok itt!" mondás.

Ne tömjénezze magát! - mondaná erre Bástya elvtárs.

Természetesen készítettem videót utolsó napi munkába menetelemr?l, csak pár vágás van benne:

https://www.youtube.com/watch?v=KX5T4u7Z_ik 
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Utódlás az Angliai Köztársaságban

by maxval bircaman - csütörtök, szeptember 15, 2022

https://bircahang.org/utodlas-az-angliai-koztarsasagban/

Mindenképpen egyszer? az angol alkotmány, ezt el kell ismerni. Nem kell se választást tartani, se
összecs?dülni, de zászlót lobogtatni se, egyszer?en csak átszáll a mindenkori köztársasági elnöki tisztség
mindenkori visel?je halálakor. Elég praktikus megoldás egy teljesen hatalom- és értelemmentes
pozícióhoz, ezt mindenképpen érdemes beismerni.

Aztán persze vannak a díszletek, mind utólag, de ezek már turistalátványosságok csak. Maga a pozíció
átszáll el?z? visel?je halálakor. Az ágyúlövés, t?zijáték, ide-oda menés, zászlóhúzogatás csak a turista
kedvéért van: legyen mit bámulnia, hiszen magához az elhunythoz úgyse engedik oda, mégiscsak egy
ember volt, akit a sok bizeregtet? hülyeség ellenére megilletnek egyes kegyeleti jogok.

A magyar párhuzam mondjuk az lenne, ha a magyar alaptörvény kimondaná, az ország szellemi ura a
Munkás?rség országos parancsnoka, neki semmilyen feladata vagy szerepe nem lenne, még megszólalnia
se lenne szabad, csak id?nként felolvasná a kormányf? által kezébe adott rövid beszédet, olyan Biden
módon, azaz benne lenne az is, hogy "menj be", "nézz jobbra", "mosolyogj", "tapsolj". Eközben csinos
munkás?rlányok kezükben m?anyag gépfegyverekkel táncot lejtenének a "Nem vagyunk mi fényes úri
hadsereg" dalt el?adva.

A nép meg zokogna: meghalt az Országos Parancsnok, pedig milyen rendes ember volt, szerette
simogatni a kutyákat és rendszeresen locsolta kertjében a virágágyást!

Hogy érdekesebb legyen, mindenféle furcsa tisztségek is léteznének, s aztán ezekr?l lehetne hosszasan
vitázni. Pl. ha a Parancsnok n?, akkor a férjét Országos Parancsnok hitvese, a Tiszántúl Védnöke néven
emlegetnék, míg ha férfi, akkor a feleségét az Országos Parancsnok Asszonyság cím illetné meg. 

Az Angliai Köztársaság f?városában, Londonisztánban mindehhez nagyon értenek, aprólékosan
kidolgozott protokoll van még arra is, milyen szín? bugyiban kell sétálni holdtöltekor.
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Tulajdonképpen az egyetlen értékes elem: Händel német-angol zeneszerz? írt így darabot az alkalomra a
XVIII. sz. elején, s máig ezt játsszák.

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

Valójában csak ezért tervezem megnézni jöv?re az Országos Parancsnok beiktatási ünnepségének végs?
elemét.

_______________________________________________
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Vakhit és Fidesz-vallás

by maxval bircaman - hétf?, október 31, 2022

https://bircahang.org/vakhit-es-fidesz-vallas/

A Soros Magyar Hangja nev? média kezdi feleveníteni a legbutább ballib mítoszokat. Most a témájuk:
a fideszes tábor egy szekta, Orbán guru, s az egész valójában nem politikai, hanem vallásos hit. A témáról
cikkek és videók is születtek.

https://www.youtube.com/watch?v=ij4NloHSKoo 

A videó különösen érdekes, mert a meghívott szakember finoman ellentmond a prekoncepciónak, a
m?sorvezet? mégis köti az ebet a karóhoz, folyton nyomja a magáét. Már mondtam, Gulyás az új Kálmán
Olga, s ez csak egyre er?södik.

Pedig hát az egész olyan egyszer?, hogy a hülye is érti. S a meghívott szakért? is utalgat rá. De egy egész
másik m?sorban ?szinte ballib megmondóemberek nyíltan is kimondják mir?l van szó. Ezt tényleg
ajánlom:

https://www.youtube.com/watch?v=nWUIsv7pY-E 

A lényege teljesen sallangmentesen leírva, abszolút semleges néz?pontból:

a magyar emberek többsége baloldali, mármint a szó eredeti értelmében,
amíg az MSZP-t hitte a magyar többség ennek a baloldalnak a képvisel?séjének, addig rá
szavaztak, azonban Bokros, majd Gyurcsány, végül Bajnai után ugyanez a többség leírta az MSZP-
t, innent?l a kisember számára a hivatalos baloldal számára nem baloldali, hanem elitista,
ugyanezt a Fidesz ügyesen felismerte, s 2006-os bukása után az emberek felé fordult, egyesítve a
nemzeti érzést a baloldali értékekkel,
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nagyon kevés a fanatikus hív? bármely oldalon, persze vannak ilyenek is, de nem ?k döntik el a
választásokat, a Fidesz se nyerne, ha csak a fanatikusaira számíthatna,
az állami médiák fideszes dominanciája nem jelent?s tényez?, nem ezen múlik a választás,
a Fideszt nem kedvel? választók is kisebb rossznak tekintik a Fideszt.

_______________________________________________
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Valaki csináljon valamit!

by maxval bircaman - szerda, február 23, 2022

https://bircahang.org/valaki-csinaljon-valamit/

Valaki csináljon valamit! De ne én!

Az atomizált liberális társadalom alaptézise ez. 

A szervetlen társadalom jellemz?je, hogy tele van felesleges emberrel és kellemetlen feladattal, amit
senki se akar önként végezni.

Az egyéni életcél tehát tiszta: én ne tartozzak a feleslegesek közé, s nekem legyen lehet?ségem, hogy ne
végezzem a kellemetlen feladatok egyikét se. Majd amint ezt sikerült elérném, immár "fentr?l"
mondhatok beszédet a feleslegesek és a kellemetlen munkákat végz?k ellen.

_______________________________________________
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Vandalizmus?

by maxval bircaman - csütörtök, július 28, 2022

https://bircahang.org/vandalizmus/

Perintánál láttam - de a Mandiner is átvette -, hogy szivárványlobogó leng büszkén a katolikus
templomon.

A perintisták persze lelkendeznek. Nekem azonnal az villant be, hogy vandálok horogkeresztet festenek a
zsinagógára. Persze itt rosszabb a helyzet: a horogkeresztet nem a zsidók, hanem azok ellenségei festik a
zsinagógára, itt meg nem a keresztények ellenségei, hanem maguk a keresztények teszik ki a
szivárványosok keresztényellenes jelképét.

Persze, tudom, ez csak a látszat. A valóságban a 2 eset teljesen azonos: itt is a kereszténység
ellenségeinek m?ködése zajlik. Csak ?k sunyibbak: magukat keresztényeknek hazudják, míg az
antiszemiták legalább ?szintén vállalják magukat.

_______________________________________________
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Verg?dés

by maxval bircaman - szerda, július 27, 2022

https://bircahang.org/vergodes/

A jónak mindig örülni kell, bárhol is jelenik meg.

Perinta mára minden ellenz?jét letiltotta a kommentelést?l. Azaz aki kommentel nála, az minimum a
híve. Így aztán kellemes meglepetés, amikor immár egyes hívei is ellentmondanak neki.

Mert lehet valaki fanatikus antiorbánista, törzsszavazó ballib, attól még lehet keresztény. S
keresztényként szúrja a szemét ez meg az.

Öröm látni, hogy 3 ponton is megszorították Ritát, s teológus létére egyikre se tudott választ adni. Íme a
3 pont kommentár nélkül.

1. Miért nevezi álkeresztényeknek, fundamentalistáknak, képmutatóknak azokat, akik egyszer?en csak
mércének tekintik a krisztusi tanítást?

2. Miért nevezi magát katolikusnak, ha nem ért egyet a katolicizmussal?

3. Miért kellene haladni a korral, mikor ezt Jézus se tette?

A csúcs: egyik híve, nyilván ballib törzsszavazó megállapítja: "Egyik véglet a Fidesz, a másik véglet te és
Bartus." - Ritának még nem volt ideje moderálnia, szóval ezt sikeresen láttam. A lehet? legnagyobb sértés
ezekben a körökben az "olyan vagy, mint a Fidesz" megállapítás.
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Vicces sport

by maxval bircaman - szombat, február 19, 2022

https://bircahang.org/vicces-sport/

Nyilván minden sportban van zs?rizés. De minél nagyobb a szerepe a zs?rizésnek, annál viccesebb az
adott sport.

Ezért is a kedvencem a billiárd, ott a legkisebb a szerepe a zs?rinek. Nagyon-nagyon ritkán látni olyat
egy sznúker meccsen pl., hogy a bíró aktív f?szerepl?vé válik. 

Aztán az ellenkez? véglet a m?vészeti sportok, lásd ritmikus gimnasztika és m?korcsolya.

A Kamila Valijeva féle doppingügy megoldása frappáns lett, annyi pontszámot kapott a versenyz?, hogy
éppen lecsússzon a dobogóról. 

Ráadásul most semmi oroszellenesség nem volt, hiszen az arany- és ezüstérem így is orosz lett.

Bevallom, én csak azért nézem néha ezeket a versenyeket, hátha valaki seggre esik. A pontozásban
egyébként ez se számít: a "sztárnak" kikiáltott versenyz? akár seggre is eshet, akkor is több pontja lesz
végül, mint a csak "fejl?d?nek" kikiáltott versenyz?nek.

_______________________________________________
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Vicces troll módszer

by maxval bircaman - kedd, január 25, 2022

https://bircahang.org/vicces-troll-modszer/

A legviccesebb ballib vitataktika a következ? a Facebookon.

Ha a fanatikus ballib egy számára elfogadhatatlan kommentet talál egy cikk alatt, nem csak ott válaszol,
hanem felkeresi a kommentel? profilját, ott negatív lájkot tesz 10-15 fényképhez, majd kommentel is pár
posztnál. 

Eddig rendben, de most jön a trükk. Mindezek után az illet? blokolja a célszemélyt! A blokkolás egyik
mellélhatása pedig az, hogy blokkolt felhasználó kommentjére nem lehet válaszolni. Így akarja a "vitázó"
elérni, hogy az ? kommentje legyen az utolsó, mintha az ellenfél érv nélkül maradt volna.

Nekem a Facebookon se szokásom bárkit kitiltani, blokkolni, vagy kommentet törölni. De az ilyen
esetekben kivételt teszek: minden ilyen blokkolós-álvitázós ember utolsó kommentjét törlöm. Csak az
utolsót, így viccesebb.

Egyébként nem vagyok igazán aktív a Facebookon.
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Vigyázz, Fidesz!

by maxval bircaman - kedd, március 15, 2022

https://bircahang.org/vigyazz-fidesz/

Egy dolgot mindenképpen szeretnék leszögezni: 1999 óta nincs pártom, s amikor volt, akkor se voltam
soha egy pártnak se fanatikus híve. Mindig a saját elveim vezettek, bármilyen is voltak azok. Amikor
liberális voltam, akkor se voltam fanatikus SZDSZ-pártkatona.

S azt hiszem, ez nem az én egyéni sajátosságom, sokan vagyunk még így ezzel.

Ami biztos: nekem egy 2009 el?tti Fidesz semmilyen formában nem kell. Egy ismét euroatlantista
Fideszre én szavazni biztosan nem fogok.

Az euroatlantista értékek ugyanis teljesen idegenek számomra, azok terjeszt?ire nem szavazok ezért.
Kisebb rosszként se, "befogott orral" se. Az alapértékek esetében ugyanis nincs befogott orr, befogott orr
csak másodlagos ügyekben lehet. Ha pedig euroatlantista értékeket akarnék, azok következetes
képvisel?ire, Gyurcsányékra szavaznék. Szóval én fanatikusan euroatlantista ballibek és a szégyellve
euroatlantista Fidesz között nem választom egyik oldalt se.

Nyilván a taktikázást és a kényszert megértem, de sajnos egyre inkább olyan jeleket látok, melyek
ezeken túlmennek.

Remélem, tisztázni tudja még ezt a Fidesz április 3. el?tt. Mert ha nem, akkor ezzel vesztették az én
szavazatomat.
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Világmagyarázat

by maxval bircaman - csütörtök, augusztus 11, 2022

https://bircahang.org/vilagmagyarazat/

A tömegember mind negatív, mind pozitív módon félreérti az emberiséget.

A negatív mód még meg is magyarázható. Mindig könnyú magamnak megbocsátani, míg másnak nehéz.
Lásd, amikor én indokolatlanul goromba vagyok, azt mondom, a stressz miatt, meg mert korábban valami
más miatt megsértettek. Egyébként meg kedves ember vagyok, nem szokásom a gorombaság, de most így
alakult: tulajdonképpen én alig vagyok hibás. Ha viszont más goromba, ? azért az, mert ilyen a lelke: ?
egy goromba ember, aki ezért goromba, nincs mentsége a viselkedésére.

A pozitív oldal nevetségesebb, s ahogy hülyül a társadalom, egyre gyakoribb. Ez a pozitív tulajdonságok
téves halmozása jelenség. Ha én mondjuk ballib vagyok, szeretek síelni és bályeget gy?jteni, akkor
elhiszem, hogy ez a 3 jellemz? valahogy együtt ját, s mélyen megdöbbenek, hogy akad fideszes sí-
kedvel? is.

Két valós példa. 

Egy, Egy fideszes ismer?söm nudista volt. Nem értették, mert a nudizmus el lett könyvelve liberális
dolognak.

Kett?. Egy ballib ismer?söm meg azt hangoztatta, szerinte Wass Albert jó író volt. Hát neki meg még
nagyobb baja lett ezzel.
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Visszamen?legesen féltékenynek lenni

by maxval bircaman - vasárnap, január 09, 2022

https://bircahang.org/visszamenolegesen-feltekenynek-lenni/

Annak idején gyerekként legid?sebb él? rokonom a német nemzetiség? dédnagymamám volt, aki
egészen 92 éves koráig sikeresen átvészelt mindent. 1901-ben született a mai Csehország területén,
1993-ben halt meg Budapesten. 1938-ban özvegy lett (els? férje, a dédnagyapám I. vh-s sebesült volna,
48 évesen meghalt), 1939-ben újra házasodott. Második férjével haláláig együtt élt, ? 1994-ben halt meg.

Mivel hosszú évekig ugyanabban a hézban éltek, ahol anyai nagyszüleim, jól ismertem ?ket. S a második
férjet amolyan majdnem rokonnak kezeltem, bár nekem vele vérségi kapcsolatban nyilván nem volt.
"Dédnagypapának" sose neveztem, mert hát ? csak a dédnagymamám férje volt - ráadásul nagymamám
nem volt mostohaapjával sose jó viszonyban, meg is haragudott volna rám, ha így nevezem -, de mivel
nagymamám úgy nevezte kissé lekicsínyl?en, hogy "az öreg", én elkereszteltem ?t 4-5 éves koromban
"öregnagypapának".

Neki volt az a szokása, hogy elkezdett mesélni ?srégi sztorikat, teljesen beleélve magát. Pl. "bejött a Zoli
a kocsmába, s udvarolni próbált a Margitnak, de én észnél voltan, s leállítottam ?t", közben teljesen
beleremegve az érzelmekbe, mintha tegnap lett volna. Kérdésre, mikor történt és hol "a pályaudvari
kocsmában, otthon, pár hónappal azután, hogy magyarok lettünk".

Ez az "amikor magyarok lettünk" mindig furcsán hangzott nekem, különösen gyerekként. Kiderült aztán:
ez egy korabeli kárpátaljai szólás, arra utalt, amikor 1938-ban Magyarország visszakapta a Kárpátalja déli
sávját, ahol anyai nagyanyámék is éltek. S ezt az "amikor magyarok lettünk" szólást mondta színnémet
dédnagymamám is, de színmagyar második férje is. 

Szóval kiderült: a Zolival való kocsmai viszály 38-ban volt, aztán Zoli meghalt 42-ben a keleti fronton, de
ennek ellenére, 1978-ban a sztori úgy lett elmesélve, hogy érz?dött a harag a hangjából.

Életkori jelenség lehet. Tavaly ?sszel egy igaz esetr?l álmodtam. Egy 1985. október 26-i buliról. Én
éppen magyarázok valakinek valami hülyeséget az erkélyen, mikor benézek a szobába, s azt látom: a
múzsám - mármint a jövend? múzsám - egy srác ülében ül, csókolóznak, s a srác simogatja ?t. 
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A történet persze igaz, nem álombeli fantázia. Hozzá kell tenni, én 3 nappal kés?bb, 29-én jöttem rá,
hogy szeretem ?t, s november 1-jén már az én ülemben ült, csókolóztunk, simogattam. 

Szóval 2021 ?szén ezt álmodtam, ébredés után el is mondtam gyorsan a múzsámnak. ? azzal kezdte:

2021-ben ez jutott eszedbe, hogy mi volt 1985-ben?
Igen, mert zavar, fel is ébredtem aztán emiatt, s forgolódtam az ágyban.
De hát akkor miért nem szóltál a bulin?
Miért szóltam volna? Akkor még nem zavart. Honnan tudtam volna 26-án, hogy szeretni foglak
kés?bb?
Nekem bezzeg tudnom kellett volna, ugye?
Nyilván nem, de azért kicsit haragszom.
Nem vagy normális!

Ez volt egyébként az egyetlen buli, ahol együtt jelen voltunk, de még nem voltunk együtt.

valamikor a 90-es évek elején: az "öregnagypapa", a dédnagymamám, s a lánya az els? házasságából,
azaz a nagymamám 

_______________________________________________
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Viszony a múlthoz

by maxval bircaman - kedd, augusztus 16, 2022

https://bircahang.org/viszony-a-multhoz/

Sokan nem értik, hogyan lehetséges, hogy a törökök barátságként élik meg a volt meghódított népekhez
való viszonyt. Magyar turisták régen nagyon rácsodálkoztak erre, abban az id?ben, amikor még nem volt
se Orbán-Erdo?an barátság, se keleti nyitás, se kipcsák testvériség, se semmi más hasonló.

Meglep? volt, hogy míg a magyar kép a törökökr?l er?sen negatív, hiszen bejöttek Mohácsnál,
pusztítottak, megszálltak, míg a török kép ugyanerr?l valamiféle idilli szimbiózis.

Talán még meglep?bb, hogy a sokkal terheltebb bolgár-török viszony török megítélése ugyanaz, a
bolgárokat az átlag török barátoknak tekinti.

Még a leginkább terhelt - mert annak aktuálpolitikai jellege is van - görög-török viszony sem teszi a
görögöket személyükben ellenséggé.

A mai Törökország nagy része görög volt, vagy etnikailag - ez az európai rész és az ázsiai rész
tengerpartja -, vagy közvetve, kulturálisan a Macedóniai Birodalom általi hellenizálás következtében az
i. e. IV. századtól. S a görög etnikai jelenlét csak a XX. sz. 20-as éveiben sz?nt meg, amikor az új,
köztársasági törük hatalom gyakorlatilag a teljes görög lakosságot el?zte. A kb. 2 milliónyi ázsiai
görögség pár hónap alatt megsz?nt létezni: aki nem menekült el, azt szimplán megölték Atatürk katonái.
Kb. ugyanaz, ami az asszír és az örmény kisebbség ellen is végbement.

Ma mégis a görög örökséget a törökök büszkén mutatják, nem is próbálják annak görög jellegét
elhazudni. Mint bölcsész emberek sose voltunk mániákus strandolók, szóval természetesen felkerestük a
város egyetlen múzeumát, mely a volt katonai er?dítményben található. Ott teljesen korrekten be vannak
mutatva a régió török hódítás el?tti emlékei.

A török hozzáállás rendkívül pragmatikus, szinte cinikusan ?szinte: ti is jöttetek valahonnan, ti is
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el?ztetetek és asszimiláltatok másokat, mi se tettünk semmi mást, csak mi kés?bb tettük ugyanezt.

https://www.youtube.com/watch?v=nVywoNJ-rt8 
videóm, amit a jelenleg múzeumként m?köd? marmarisi er?dítményben készítettem 

büszke görög leletek 

_______________________________________________

                         1.281 / 1.347



BircaHang - 01-01-2023
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

Választás

by maxval bircaman - vasárnap, április 03, 2022

https://bircahang.org/valasztas/

Idén 74 ember volt a választói névjegyzékben. Ez hatalmas növekedés 2018-hoz képest.

Akkor dél körül mentem szavazni, s két magyar diplomata dologtalanul sütkérezett az épület el?tt. Amíg
ott voltam, az egyetlen szavazó voltam.

Most sorba kellett állni, szinte hihetetlen.

_______________________________________________
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Választási eredmény

by maxval bircaman - vasárnap, április 03, 2022

https://bircahang.org/valasztasi-eredmeny/

Íme választási el?rejelzésem.

A két nagyon kívül csak a Mi Hazánk fog bejutni, éppen 5 %-os eredménnyel.

A két nagy listás aránya ez lesz: Fidesz 50 % - ballibek 40 %.

Az egyéni választókerületejben az arány Fidesz 75 - ballibek 31 lesz.

Ennek következménye mandátumokban: Mi Hazánk - 5, ballibek - 66, Fidesz - 128.

_______________________________________________
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Változnak az emberek

by maxval bircaman - kedd, június 14, 2022

https://bircahang.org/valtoznak-az-emberek/

Alapvet?en nem hiszek a gyors jellem- és véleményváltozásban. Ez csak vallásosság terén szokott igaz
lenni, s?t még ott is sokszor hamisnak bizonyul utólag. Talán még valamilyen nagyon érzelmileg töltött
esemény is lehet alapja nagyon gyors változásnak. Már mondtam, nagyjából 11 éves koromig a sz?ke
lányokat kedveltem, aztán beleszerettem Sz?cs Juditba, s onnantól - máig - a sötéthajú lányokat szeretem.

De amikor nincs er?s érzelmi motívum, ritka az igazi és hirtelen változás. A világnézet, a politikai
álláspont pedig ilyen: a hirtelen változás jellemz?en nem igaz. Én legalábbis nem ismerek senkit, aki
hirtelen megváltozott volna, s ez igaz változás lenne.

Az igazi változáshoz gondolkodás kell ugyanis, ehhez pedig id? kell. Mondjuk Orbánéknak 15 év kellett
a nyugatpártiságból eljutni a nyugatszkepicizmusig, a liberalizmustól a populizmusig. Az viszont 
komolytalan volt, amikor az MSZMP hirtelen egy délután alatt 1989-ben kommunistából szocdem lett -
valójában egyik sem voltak soha, se korábban nem voltak komcsik, se aztán szocdemek.

Én mindig örülök az igaz pozitív változásnak.

Amikor 2015-2017 között a Coca-Colánál dolgoztam, volt egy érdekes kollégám. A Coca-Cola teljes
ügyfélközpontja Kelet-Európára ugyanis Szófiában van. A kolléga bolgár volt és nálam egy nemzedékkel
fiatalabb, ezért is szokatlan volt érdekl?dése a világ dolgai iránt. Valahogy megtaláltuk egymást, sokszor
együtt utaztunk tömegközlekedésen munka után, mindig átlag 20-25 percet beszélgetve.

Gyakorlatilag semmiben sem értettünk együtt. ? protestáns hív? volt (ez eleve sajátos dolog
Bulgáriában), plusz lelkes liberális, szinte már libertariánus. Tuajdonképpen az egyetlen közéleti téma,
melyeben hasonló volt a véleményünk a homokos kérdés volt: kálvinista hív?ként elítélte a
homoklobbit. 
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A srác a bolgár elithez tartozott származásilag. Vidéki volt, de amikor elment Szófiába egyetemre, nem
kellett lakást bérelnie, a szülei vettek neki egy lakást Szófiában. Aztán egyetem után elment Londonba
tanulni PhD-képzésre, maga a képzés ingyen ment, ösztöndíja volt, de maga a Londonban élés képessége
munka nélkül is már jelzi az anyagi helyzetet.

Valószín?leg az volt neki a legérdekesebb bennem, hogy okosnak tartott, miközben rácsodálkozott,
mennyire másképp látom ugyanazt, amit ?. Én meg részemr?l kedevelem a velem nem egyetért?, de
értelmes emberek társaságát.

Aztán 2017 után semmi kapcsolatom nem maradt vele. Csak követtem a Facebookon - nálam a Facebook
úgy van beállítva, hogy ki van iktatva a Facebook eredeti algoritmusa, így id?rendben minden ismer?s
aktivitását látom, viszont csak ?ket, oldalakat és reklámokat nem látok soha.

S hát adta a tipikus liberális értelmiségit. Azon persze sajnálkoztam, amikor buta liberális mémeket
osztott meg, ezek közül a legbutább talán az „A szocialistákkal az a baj, hogy el?bb-utóbb mindig
kifogynak a mások pénzéb?l.” - Margaret Thatcher nagy mondása, persze teljesen hamis és demagóg, de
rendkívül népszer?, Magyarországon is imádják ezt sokan, sajnos a fideszes tábor nagy része is. Ez még a
régi Fidesz öröksége: liberális álérvekkel hadakozni a baloldal ellen.

amikor ezt megosztotta Varga Judit az idei év elején, nagyot zuhant a szememben 

Aztán a haver elhallgatott. Hirtelen semmi jó 3 éven keresztül. 

A tavalyi év végén ismét aktív lett. El?ször azt hittem, ez valami tévedés. De nem, folyamatosan jött a
szöveg. 

A srác mindent másképp lát már. A londoni PhD, meg a szakmai gyakorlat az amerikai óriáscégnél
tényleg hasznos volt. Mint annak idején francia ismer?söm, aklnek 1 év kubai tartózkodás elég volt, hogy
lelkes kommunistából meggy?z?déses antikommunista legyen.
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Egyik múltkori posztján tíz percet röhögtem. Lefordítom:

Hogyan légy progresszív liberális - 12 pont:

- Növessz Trockij-szakállt, kösd kontyba szivárványszín?re festett hajad.

- Fogyassz kizárólag öko-bio-vegán ételeket, pl, kinoát rukkolával.

- Rendszeresen jógázz egy neves zen mesternél. 

- Járj munkába elektromos rollerrel.

- Légy csoportvezet? egy kólcenterben, miután kinyaltad f?nökeid seggét. Légy erre az
eredményre rendkívül büszke.

- Használj feleslegesen angol szavakat, pl. "holnap" helyett mondd azt, hogy "tomorrow". 

- Tegyél ukrán zászlót a Facebook-profilképedre. Tüntess a meghalt ukrán gyerekekért, a szír és
iraki gyerekeket viszont mondd sajnálatos, de elkerülhetetlen járulékos veszteségnek.

- Készíts listád ellenségeidr?l, s nevezd ?ket orosz trolloknak. Folyamatosan jelentsd fel ?ket a
Facebookon.

- Ha bárki nem ért egyet veled, mondd azt 5G-összeesküvéshív?nek, laposföldesnek, gyíkember-
és chemtrail-hív?nek, fasisztának, kommunistának, s Putyin szentpétervári bérkommentel?jének. 

- Üvölts a lehet? legtöbbet az oroszok és a kínaiak ellen, ezzel bizonyítod, hogy demokrata vagy.

- Végy részt melegfelvonuláson, akkor is, ha nem vagy meleg. 

- Aki nem ért egyet a genderizmussal, az rasszista és náci és szexista. Találj ki legalább egy új
gendert!

_______________________________________________
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Váltsunk kódot!

by maxval bircaman - szerda, július 20, 2022

https://bircahang.org/valtsunk-kodot/

A társadalmi nyelvjárásokat szokás kódoknak nevezni. Még el?fordul a stílus és a regiszter megnevezés
is. Mondjuk ünnepélyes, hivatalos, hétköznapi, baráti, szlenges, stb. - lehet sokféleképpen felosztani.

A kódváltás azt jelenti, egy adott helyzetben az egyikr?l a másikra váltunk.

Leírt szövegben a kódváltás jellemz?en vicces. Pl. szlengr?l hirtelen hivatalosra váltani, vagy fordítva.

A kedvenc megélt esetem: hárman beszélgetnek, 2 fiatal férfi és 1 id?s néni. A férfiak alkalmazkodnak a
ninihez, s elkezdenek amolyan kim?velt-néniesen beszélni, ilyen "azok kemény, de szép id?k voltak",
meg "jóféle lekvár" és "emberpróbáló kor". A néni mesél háborús élményeir?l, hogy mi volt, amikor
bejöttek az oroszok: az egyik orosz részeg volt és lopott, a másik meg rendes volt és segített. A rendes
még abban is segített az akkor 19 éves néninek, szólt neki, a következ? 3 napon legyen inkább a
pincében, nehogy valamelyk részeg társa meger?szakolja ?t. A néni megköszönte neki, adott neki hálából
egy üveggel az elrejtett lekvárból.

Aztán a néni távozik, marad a 2 férfi, olyan 35 év körüliek. Megszokásból folytatják nénis stílusban, bár
feszengenek, de hirtelen senki se tud váltani. Aztán csend. Végül az egyik ránéz az órájára, majd
megszólal "h?, baszdmeg, nekem mennem kell, na csá".

_______________________________________________
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Várható fejlemények

by maxval bircaman - kedd, július 26, 2022

https://bircahang.org/varhato-fejlemenyek/

Arra számítok, az év végéig kiderül az ukrajnai frontharc fejleménye.

Amerika bukta már az egészet, kb. ott tartunk mint Vietnámban 1970-ben: Amerika még tartja a
f?várost, az ottani bábkormányt és kontrollálja az ország nagyobb részét, de az észak-vietnámiakat már
képtelenség megállítani.

Most Oroszország kész megállapodni. Ha Amerika belemegy, akkor maradhat a "dél-vietnámi"
kormányzat, semleges katonai státusszal az ország egy részén. Ha nem, akkor ?szt?l beindul az úthenger,
s elsöpör mindent. Immár nem vigyázva, azaz nem óvva a legfontosabb infrastruktúrát.

A vita most Amerikán belül folyik: a galambok meg akarnak állapodni, a héják harcolni akarnak, hiszen
amerikai életekbe nem kerül.

A rosszabb kimenet: a héják gy?zelme. Ennek formája valamilyen hatalmas provokáció lesz, a
legkézenfekv?bb a krími híd megtámadása. Amire az orosz fél kénytelen lesz Kijev központjának
megsemmisítésével válaszolni, jó esetben atomtöltet nélkül.

Tippelni most nem tudok még.

_______________________________________________

                         1.288 / 1.347



BircaHang - 01-01-2023
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

Vége?

by maxval bircaman - szerda, március 09, 2022

https://bircahang.org/vege/

Két hét telt el az orosz-ukrán háború kezdete óta.

Olyan er?s érzésem van, hogy valakik elszámolták magukat Moszkvában. Vagy eleve ellenséges
beépülés zajlott. Ugyanis az eredeti terv az volt, 72 órán belül elesik Ukrajna.

Arra volt minden alapozva, hogy nem lesz szükség hosszú hadm?veletekre. Hanem vagy a meglév?
ukrán vezetés megadja magát, vagy puccs zajlik le Kijevben, s az új vezetés elfogadja az orosz
követeléseket.

Persze, nyilván az orosz fél meg fogja nyerni a háborút, de ennek a módja nem az, aminek kellett volna
lennie. 

Ez az orosz katonai gy?zelem ugyanis a NATO politikai gy?zelmét jelenti. Ami persze rossz hír. 

Most már csak abban reménykedhetünk: Oroszország képes lesz gyorsan felépülni ebb?l a kudarcból.

Most a hírek arról szólnak, az orosz haditerv 15-napos volt eleve. De er?sen kétlem ezt. Én arra
számítottam, az ukrán ellenzék vezérével - Viktor Medvedcsuk - az élen ellenkormány fog alakulni pár
napon belül, ez pedig nem következett be. Persze az is lehet, ezt a lépést el?relátta az ukrán kormányzat, s
elzárták Medvedcsukot.

_______________________________________________
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Woke és dekolonizáció

by maxval bircaman - csütörtök, december 15, 2022

https://bircahang.org/woke-es-dekolonizacio/

Cikkében Schiffer András rámutat a progresszívizmus és másság tisztelete közti alapvet?
ellentmondásra. Persze a téma nem új, de fontos, hogy ? mondja ki ezt. 

A lényeg: a másság tisztelete ellentmondásban van az univerzalizmussal. Hiszen pl. nem állíthatom azt
egyszerre, hogy minden szokás érték és ezzel együtt azt is, hogy vannak feltétlenül kötelez? általános
szokások. Ha ugyanis vannak általános értékek, akkor egyes szokásokat támogatni kell, másokat meg
ellenezni.

Ez pont olyan, mint a ballib elképzelés a szólásszabadságról: "szent jog a szólásszabadság, de minden
rendes ember velünk ért egyet minden kérdésben, s aki mégsem, az szalonképtelen, az ? megszólálása
pedig visszaélés a szólásszabadsággal". Azaz az "igazi" szólásszabadság végs?soron az, ha nincs
ellenvélemény!

Épületes dolog pl. a muszlim-progresszívista vitákat követni, kb. ez a menet:

P: Ti elnyomjátok a n?ket, akik kénytelenek az utcán eltakarni magukat!
M: Nyugaton járhat meztelenül egy n? az utcán? Ugye, nem?
P: Igen, nem járhat. Mert ezzel sértené a közszeméremet.
M: Na, nálunk ugyanaz. Sérti a közszeméremet a kitárulkozós n?.
P: Nem ugyanaz. Egy dolog meztelennek lenni, más dolog fedetlen vállú pólót hordani.
M: Ki dönti el, mi fér bele a közszemérembe és mi megy túl rajta?
P: A társadalmi konszenzus.
M: Hát nálunk a társadalmi konszenzus úgy döntött, a fedetlen váll nem fér bele.
P: Ez elnyomás, nem dönthettek így.
M: Mi nem dönthetünk, de ti igen? Miért kellene nekünk a ti nyugati konszenzusotokhoz
alkalmazkodnunk?

S valóban ez a lényeg. A XIX. századi liberális gyarmatosítás logikája ez: a buta, fejletlen, kulturálatlan
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népek képtelenek magukat irányítani, még azt se képesek látni mi a jó és mi a rossz, ezért mi elmegyünk
hozzájuk, s megtanítjuk ?ket késsel-villával enni , sajnos kénytelenek vagyunk id?nként gyilkolni is ?ket,
mert ezek az átkozott barbárok ellenállnak, nem ismerik fel, hogy mi csak jót akarunk.

Ezért is mondtam sokszor, a fideszes f?sodrú közbeszéd rendkívül rövidlátó. Amikor pl. megtámogatják
az idegen szokások elleni liberális harcot, lásd a fideszes médiák pár éve hatalmas gy?zelemként élték
meg, hogy Franciaországban korlátozták a muszlim ruhaviseletet. Mintha ez az európai normalitás
gy?zelme lenne!

Miközben az a kéz, mely Franciaországban lerántja n?kr?l a fejkend?t azok akarat ellenére ugyanaz a
kéz, mely Kelet-Európát kötelezni akarja az iskolai szivárványos érzékenyítésre. Egy a kéz: az egyik nap
fejkend?t ránt le, a másik nap "Meseországot" ír. S ezt nem észrevenni masszív butaság.

Lehet nem szeretni az iszlámot, nem akarni a muszlim migránsokat, de emiatt vaknak is lenni nem
szükségszer?.

A fideszes holdudvar legokosabb embere Bogár László, a kevesek egyike, aki ezt helyesen látja.
Tulajdonképpen ugyanazt mondja, mint Schiffer, csak éppen az ellenkez? oldali alapelvek mentén.

_______________________________________________
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Zavar

by maxval bircaman - kedd, december 13, 2022

https://bircahang.org/zavar/

A benzin-ársapka vége utáni órákban nagy a baj a 24.hu-nál.

Még nem jött meg az ukáz, hogy "hurrá" vagy "fújj", két ellentétes cikk a címlapon: az egyik szerint
Zorbán hatalmasat nyert az ársapkával, a másik szerint viszont az ársapka megszüntetésével nyert
hatalmasat.

Szerencsére másnapra már megjött a Párt direktívája New Yorkból.

_______________________________________________
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Zorbán elárulta a mit is

by maxval bircaman - péntek, szeptember 09, 2022

https://bircahang.org/zorban-elarulta-a-mit-is/

A Soros Magyar Hangjának utazó cirkusza, a Kötöttfogás most már annyira unalmas, hogy a f?szerepl?k
is lassan elalszanak beszéd közben.

Dévényi, Pörzse, Gulyás adják magukat. Pörzse pár éve még zsidókra akart vadászni a Belvárosban, ezt
most kénytelen dupla orbánozással kompenzálni, hátha a nagyurak megbocsátanak neki, s kevéske
jövedelemkiegészítést utalnak ki neki nyugdíja mellé. Gulyás kezd lassan Kálmán Olga férfiváltozatává
változni. Dévényin meg folyamatosan látszik a mély életundor, szerintem legkés?bb másfél éven belül
kitántorog tányért mosogatni a Brit Köztársaságba vagy beáll pornószínésznek az olasz pornóiparágba,
ahogy ezt Nagy-Trágár Blanka tette.

https://www.youtube.com/watch?v=5-d4Qv1cryQ&t=4s 

Az azért vicces, hogy Csintalan kb. akadémikusnak t?nik ebben a társaságban, pedig ez a helyzet. Persze
? is marhaságokat beszél, de legalább érteni látszik valamit a valóságból.

A celebsztár ezúttal Puzsér. Az egyre inkább a ballib tábor felé tolódó ordító celeb megint elordítja
rögeszméjét, mely szerint már I. István király a XI. században letette voksát az Európai Unió, a NATO, s
a Szivárvány Zászló mellett, s ez azóta is kötelez minket, van ugyanis egy err?l szóló láthatatlan örök égi
törvény.

Ilyen egyébként volt már Rákosi alatt is, akkor is ez volt a hivatalos narratíva: hogy Pet?fi tudtán
kívül marxista volt, Kossuth pedig a devreceni trónfosztással az 1949-es népköztársaság szellemi
megalapozója.
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Zorbán fajelmélete

by maxval bircaman - vasárnap, július 31, 2022

https://bircahang.org/zorban-fajelmelete/

Orbán humoros ember, tudja mivel lehet a ballibeket aktivizálni.

Pl. a "faj" szó használatával. Még jó, hogy létezik onlájn értelmez? szótár manapság, így könyedén tudok
idézni:

A leg?sibb trollkodást választotta Orbán, többértelm? szó használatát. Adok rá egy teljesen más példát:

  - A kommunizmusban elnyomták az embereket, jobban, mint nyugaton.

  - Még soha, sehol se volt kommunizmus!

Számtalan ilyen teljesen értelmetlen vitát láttam már. Pedig a megoldás: a két vitázó a "kommunizmus"
szót eltér? értelemben használja, az egyik a marxi és általános nyugati értelemben, a másik a lenini és
általános szovjet értelemben.

Itt is ez van: "ne keveredjenek a fajok" - automatikus idióta válasz: "minden ember egyetlen fajhoz
tartozik". Aztán lehet hetekig vitázni a semmin.

Egyébként szerintem nem minden ember azonos fajú. Amikor még szabad volt a témát kutatni, s nem
volt kötelez? azt vallani, hogy minden rasszok közti eltérés csakis szociális alapú, a témát komolyan
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kutatták. S ma is nyilvánvaló mindenki számára, hogy komoly, szociális okokkal nem magyarázható
eltérések vannak az egyes fajokban (rasszokban), pl. az alkohol jobban hat a sárgákra, mint a fehérekre,
míg a kábítószer meg jobban hat a négerekre, mint a fehérekre. S nem beszélve a fizikai eltérésekr?l: az
impotencia pl. sokkal ritkább a négereknél, mint a fehéreknél. Számtalan betegség esetében vannak ilyen
faji jellegzetességek.

A tudomány - amikor még kutathatott - abban egyetértett, hogy a fehér, a sárga, a néger azonos biológiai
fajhoz tartoznak, de akadt egy olyan kislétszámú rassz, mely esetében kétségek merültek fel. Ezek a
néger rassz egy altípusa, a busmanok/hottentották, akik messzir?l is teljesen másképp néznek ki, mint
akármelyik "normál" néger embertípus.

Sajnos a témát nem kutatják, pedig jó lenne. Nem csodálkoznék, ha kiderülne, ?k egy biológialag önálló
faj. Még a beszédszerveik is sajátosak. Mondjuk az Orbán-témához semmi köze, csak úgy eszembe jutott.

a világ leghíresebb busmanja: N?xau ?Toma namíbiai színész, aki az Az istenek a fejükre estek c. dél-
afrikai sorozatból ismert 

_______________________________________________
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Zorbán nadrágja

by maxval bircaman - szerda, július 13, 2022

https://bircahang.org/zorban-nadragja/

Amikor még létezett szakrális monarchia, a királyi család egy volt az állammal. Jellemz?en a pénzügyek
se váltak el egymástól, nem volt élés határ állami és magánvagyon között. S eleve minden királyi
megnyilvánulás állami volt, olyan, hogy királyi magánélet nem létezett. A királyi család tagja úgy
kaphatott jogot magánéletre, hogy el?tte lemondott örökre minden pozíciójáról.

Ekkor alakultak ki sajáros szabályok az intézmény részére. Az öltözködés és az evés is szigorúan
szabályozott volt, hiszen valójában nem az egyén öltözködött és evett, hanem az állam. 

Aztán a monarchiák megsz?nésekor - ma Európában már csak 2 monarchia van, nem számítva a sajátos
eset Vatikánt - e szokások egy rész átment az elit szokásává, sokszor kifejezetten, parodisztikus módon.
Pl. el?kel? hölgy nem veheti fel ugyanazt a ruhát kétszer. Minden eseményhez új ruhát kell varratni.

Mivel persze az abszurd álfeudális szokásokhoz rengeteg pénz kell, s ez még az elitben sem adott
mindenkinél, a szokások egyre enyhültek. Ma már csak halvány maradványok vannak meg. 

Annak idején a jobboldal azért küzdött, maradjon meg a lehet? legtöbb a küls?ségekb?l, azok lassabban
sz?njenek meg, míg a baloldal er?teljesebb szakítást akart a tartalom nélküli múlttal. A XX. sz. elején
még bevett szokás volt, hogy a férfiak frakkot viseltek, s a szovjet diplomaták azzal keltettek "botrányt",
hogy ?k bojkottálva a frakkot szimpla elegáns öltönyt viseltek nyakkend?vel. Ma már ez a divat, én a
XX. sz. 70-es és 80-as éveiben összesen 9 évet éltem le diplomata-gyerekként, s ez id? alatt egyszer se
láttam frakkos embert - egyszer?en kiment a divatból a diplomácia világában.

S lassan kezd a magasabb szinten is minden megváltozni. Pár éve az akkori argentín elnökn?
cicanadrágban és tunikában tartott hivatalos beszédet, a sajtó még meg is szólta ?t, miért öltözött
"sportosan" hivatalos eseményre - pár év múlva szerintem ez már nem lesz téma.
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Alapvet?en mindegy. A tartalom nélküli küls?ség szerintem nevetséges. 

Azonban a magyar ballibek tudatzavarának egyik jele ez a kérdés. Egyrészt ?k állítólag a "baloldal",
melynek az alul lév?ket kellene képviselnie, azok érdekeit nyomatni, másrészt meg elitista "jobboldali"
igényeket hangoztatnak. Máig kedvelt téma: bármikor amikor Orbánt lefényképezik hivatalos eseményen,
annak felvetése, Orbán miért hord normál bolti, konfekciós öltözéket, miért nem rendel szabónál egyéni
méretre készített ruhadarabokat.

Kétségtelen: Orbán meghízott, ráadásul körte típusú módon, ami a legrosszabb verzió öltözködési
szemszögb?l. Ezt ugyanis tényleg csakis egyénileg szabott ruhával lehet elrejteni. 

Csakhát erre a "baloldali", különösen a progresszív válasz az lenne: bravó, hogy nem rejtegeti magát.
Minden más ugyanis body shaming, ami manapság kb. az antiszemitizmus kategóriája.

Persze hozzá kell tenni, ha lenne Orbánnak szabója, akkor meg arról cikkeznének "Zorbán milliókat költ
szabóra".

_______________________________________________

                         1.298 / 1.347



BircaHang - 01-01-2023
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

Zorbán náci!

by maxval bircaman - kedd, november 29, 2022

https://bircahang.org/zorban-naci/

link 

Gyurcsány azt mondja, hogy Orbán náci, s erre 12 okot sorol fel.

Semmi értelme részletesen elemezni az okokat, csak röviden, ezek 3 csoportra oszthatók:

nem igaz állítások, példa: "Igaz-e, hogy mindennek célja, a magyarság, más népekt?l elkülönül?,
azoknál nagyszer?bb, azok felett álló népként való bemutatása? Igaz.",
igaz állítások demagóg ferdítése: "Igaz-e, hogy mindennek célja, a magyarság, más népekt?l
elkülönül?, azoknál nagyszer?bb, azok felett álló népként való bemutatása? Igaz.",
teljesen igaz állítások, mely azonban az egész világra igazak: "Igaz-e, hogy Orbán alatt a magyar
múlt dics?ségesnek, heroikusnak, mondott, persze sokszor hazug elemekkel is t?zdelt, hétköznapi
leegyszer?sít? propagandává silányított bemutatása a nemzeti karakter építés hivatalos eszközévé
vált? Igaz.".

Természetesen Orbán nem náci, a náci eszmének ugyanis megvannak a maga ismérvei, s ezek nem állnak
Orbánra. Persze lehet szitokként használni a "náci" szót, de ez meg értelmetlen szokás, mert akkor ezen
az alapon egy étel is lehet náci, ha nem tetszik nekem.

Tök ugyanaz, mint a komcsizás. Amikor a kommunizmus alapelveit nem valló embereket neveznek
kommunistának.

Orbánnak egyébként rendkívül jó ez a nácizás, emeli népszerúségét.
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Egyébként meg ki kommunista és ki náci. A valóságban, nem szitokszóként. Mondjuk 5-5 ismérv,
persze nyilván er?sen leegyszer?sítve a képet:

kommunista:
a liberális demokrácia elutasítása,
a kapitalizmus elutasítása,
a marxi üdvtörténet elfogadása (minden baj oka az elidegenedés, ezt a magántulajdon
okozza, így a magántulajdon felszámolása megoldja a társadalmi alapproblémákat),
internacionalizmus, mert a nép természetes közösség, az egyes népek közti ellentétek csak
a kapitalizmus miatt vannak, a kapitalizmus világméret? megsz?nése elhozza tehát a
világbékét,
totalitárius államszervezet (ez aztán lassan elhal az elmélet szerint, de a kezdetekben
szükséges);

náci:
a liberális demokrácia elutasítása,
a szabadversenyes kapitalizmus elvetése, helyette er?s állami kontroll alatti kapitalizmus,
szociáldarvinizmus, fajelmélet,
ultranacionalizmus, mert a nép a természetes közösség, s a népek közti harc is a
darvinizmus természetes jele, világbéke akkor lesz, ha az alacsonyabb rend? népek
elfogadják természetes helyüket a világban,
totalitárius államszervezet (mert ez a természet rendje).

S persze ezekb?l nem csipegetni kell, hanem ezeknekj így együtt kell megjelenniük. Ha ugyanis
bármelyikb?l 1-2 elegend? lenne, akkor az egész világ náci és kommunista.

Párhuzamként álljon itt a liberális eszme jellemzése is:

a liberális demokrácia az ideális társadalmi rend,
a kapitalizmus a legjobb gazdasági rendszer, ez természetes következménye az egyén
szabadságának, gyenge állami kontroll szükséges csak a gazdasági szabadság felett,
az egyén önérvényesítési joga a társadalom alapvet? értéke,
antinacionalizmus, mert a nép egy konstruált közösség, s ha fennáll, az kizárólag az azt alkotó
egyének szabad akaratából lehet,
gyenge államszervezet, az szabad egyének képesek maguk megoldani közös problémáikat,
ezekhez az állam csak keretet ad (mert az egyéni szabadság a természetes rend).
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Nyilván a liberális eszmének vannak "jobbosabb" és "balosabb" árnyalatai is, a jobbosak jellemz?en nem
er?s antinacionalisták, a balosak meg kicsit nagyobb államot akarnak a szociális jogok miatt. de ezek már
csak árnyalatok az alapképleten belül.

_______________________________________________

                         1.301 / 1.347



BircaHang - 01-01-2023
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

Zászlók csatája

by maxval bircaman - hétf?, május 30, 2022

https://bircahang.org/zaszlok-csataja/

Csodákra képes a liberalizmus!

Annak idején talán egy zászlót se utáltam annyira, mint a szovjetet, s egy címer se volt annyira
ellenszenves, mint a gyerekes, búzakalászos-csillagos kommunista egyencímerek.

Egyedül a szovjet himnusszal nem volt bajom, persze csak a zenéjével, mert az zenei mestermunka, ezt
akkor is elismertem.

Aztán jött a modern kor a kommunizmus bukása után. A mindenhová beer?szakolt EU-zászlók, majd
ennek fokozott alakja, a szivárványzászlók agresszív propagálása oda vezetett bennem, hogy végülis
ehhez képest a szovjet jelképrendszer propagálása kifejezetten szerény volt: a nagyobb ünnepnapokon
kívül alig volt jelen a hétköznapi életben. Magyarországon pl. április 4. és november 7. kivételével szinte
sose volt látható a szovjet jelképrendszer, de még a Kádár-címer se volt ott mindenhol

Persze, most se lengetnék szovjet zászlót, a szovjet kort alapvet?en egy káros zsákutcának látom
Oroszország történelmében, de be kell vallanom: sokkal kevésbé zavarnak a szovjet zászlót lenget?k,
mint a szivárványos lenget?k. 

Ez most aktuális lett: az ukrajnai háború során egyes oroszpártiak szovjet zászlóval ünneplik a
folyamatosan felszabaduló területeket.

A kommunista címerekr?l jut eszembe. Az egyes kommunista államok jelképpolitikája azért nem volt
egységes. 3 csoport volt:
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teljesen kommunista jelképek bevezetése, ez volt a legjellemz?bb megoldás, jó példa erre
Magyarország, ahol a kommunista címer teljesen új volt az eredetihez képest;
ahol egyáltalán nem vezetettek be kommunista jelképeket, ez ritka volt, de létezett, ezek:

a ma már nem létez? Dél-Jemen,
Grenada - de ott igencsak rövididej? volt a kommunista irányítás,
bármennyire is hihetetlen, de Kuba - se a zászló, se a címer, se a himnusz nem lett
megváltoztatva a kommunista hatalomátvátel után,
Szomália - speciális eset, mert a kommunista hatalom nem volt hosszú;

a köztes megoldás, ahol az eredeti címer megmaradt, csak hozzá lett adva egy kis kommunista
"íz":

Albánia - a címersasról lekerült a süveg, helyette vöröscsillag lett,
Csehszlovákia - a címeroroszlánról lekerült a korona, helyére vöröscsillag került,
Lengyelország - a címersasról lekerült a korona.

https://www.youtube.com/watch?v=2Mff_qLMB98 
a kubai himnusz egy XIX. századi eseményr?l szól - s a szövege még nyelvtanilag is archaikus: a kubai
spanyolban nem létez? többes szám második személy van benne 

https://www.youtube.com/watch?v=SWPQNy50UBU 
szóval ugyanaz az antikommunista ellenzék rendezvényén az USA-ban 

Az egyetlen eltérés: a havannai eseményen a végén ott van, hogy "¡Patria o Muerte! ¡Venceremos!"
("Haza vagy Halál! Gy?zni fogunk!", ami Fidel Castro jelszava, míg a miami eseményen meg "¡Viva
Cuba libre!" ("Éljen szabad Kuba!").

_______________________________________________
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Ábrában a normalitás

by maxval bircaman - szerda, november 16, 2022

https://bircahang.org/abraban-a-normalitas/

Az úgy kezd?dött, hogy az emberes illusztrációkon emberek voltak, persze rajzolt emberek, de 
valós emberi kinézettel.

A progresszívisták körében felmerült: a rajzok kirekeszt?ek, mert nem sokszín?ek.

A fehér b?rszín persze valóban probléma, hiszen olyan társadalmakban, ahol a lakosság nem csak fehér,
semmi ok a nem-fehéreket nem reprezentálni. Talán a vallási szekták léptek el?ször, a Jehova Tanúi
kiadványaiban már a 70-es években elég jól reprezentálva volt az amerikai valóság: szóval a többségi
fehérek mellett lettek négerek, sárgák, s a fehéren belül is alverziók, lásd "barnák". 

Mellékesen: plusz, az amerikai közhiedelem szerint a fehér latin-amerikaiak nem fehérek, hanem
"latinok".

Aztán egyre fejl?dött a progresszív eszme, s már nem a b?rszín lett a baj, hanem a sztereotípiák: miért
van toll az indiánon, miért mosolyog mindig a vietnámi, aki mellesleg csakis háromszöglet? sapkát hord,
miért van minden japánon kimonó, miért komor, szemüveges, sz?ke minden német, miért kosárlabdázik
minden néger, stb.

Ez is megoldható. 

A végs? szint azonban: miért van mindenkinek határozottan férfi vagy n? kinézete? Hol a többi 70
nem? 

A különféle illusztrációkat használó cégek számára lett ez a legnagyobb probléma. A vallási csoportok
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simán ragaszkodhatnak a normalitáshoz "mert Isten ezt parancsolta" alapon, de egy cég esetében száz
szempont merül fel. A végén még valami bojkott lesz a cég ellen, mert "kirekeszt?"!

A jellemz? menekül? út: pálcikaemberek használata, olyan kisgyerek szint? rajzok. Ami azonban
rendkívül bosszantó, ráadásul valóságidegen. Plusz a célt se éri el, mert egyszer?en unalmas. Márpedig
az el?dás alapszabálya az unalom kerülése. Apám egy id?ben vendégoktató volt a budapesti
Külkereskedelmi F?iskolán, valami t?zsdügyi izét tanított (még a 70-es évekb?l ebb?l doktorált, pedig
akkor ez a téma teljesen valóságidegen volt Magyarországon), ? mondta, 15 percenként kell mondani
valami vicceset vagy legalább furcsát, mert különben a hallgatók elalszanak.

2007 óta több multicégnél dolgoztam, mindenhol jellemz? eszköz a prezentáció. Akár az új alkalmazottak
képzése során, akár kés?bb bármilyen el?adáson. S amikor el?jönnek a pálcikaemberek, a figyelem is
lankad.

Szóval marhára meglep?dtem, hogy új munkahelyemen hirtelen észleltem a korábbi trendet, azaz
emberszer? emberek vannak a rajzokon. Atya Isten, ez valami fasiszta cég???

még ékszer is van a csajon! micsoda szexizmus! 
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Álhírek

by maxval bircaman - péntek, március 04, 2022

https://bircahang.org/alhirek/

A múlt héten vezet? hír volt, A mocskos, immár ismét-ismét ultraliberális fideszes médiákban is, hogy a
szerencsétlen ukrán kiskatona elindul harcolni a csúnya oroszok ellen.

A valóságban a harcos donyecki, s az ukrán NATO-csapatok ellen indul harcba:

Anyádat, Soros-bérenc Mandiner!

_______________________________________________
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Állami terrorizmus

by maxval bircaman - csütörtök, december 01, 2022

https://bircahang.org/allami-terrorizmus/

Azt mondják a liberális médiák, az orosz háborús szerves részét képez? energiahálózat-ellenes
támadássorozat állami terrorizmus, mert a civil lakosságot sújtja.

Érdekes, pár éve még nem volt az. De furcsa...

_______________________________________________
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Állatbarát manipuláció

by maxval bircaman - szombat, december 10, 2022

https://bircahang.org/allatbarat-manipulacio/

A FB-on blokkolom az algoritmust, de a YT-on nem (nem is tudom, lehet-e), így ott a rendszer feldob
neked sok kéretlen dolgot, személyiségelemzési adatok alapján. Egyébként meglep?en jó az algoritmus,
az esetek nagy részében nem dob fel olyat, ami engem egyáltalán nem érdekel.

Mivel eléggé állatbarát típus vagyok - hat darab háziállatom van -, jönnek az állatment?s videók is. 

Az állatment?s videók annyura szabványosak, mint a pornófilmek: minden el?re meg van tervezve. A
menet kb. az, hogy a szerencsétlen állat (leginkább kölyökkutya) szomorúan reszket, aztán jönnek a
segít?k, megfürdetik, rendbe hozzák, ételt kap, s a végén ott a boldog kutya pár héttel kés?bb immár
gazdákkal. Majd az állatment?k adományt kérnek.

Alapvet?en semmi gond, szimpátiát kell kelteni, ez elengedhetetlen. Valójában azonban a tényleges
állatismer?k érzik a turpisságot. Aki ismeri közelr?l a kutyák viselkedését, az tudja ugyanis, hogy szó
sincs arról, amit ezek az anyagok üzennek.

A kóbor kiskutya nem azért reszket és néz ijedten, szomorúan, mert nagy bajban van. A legtöbb állat
ugyanis alkalmazkodik a helyzethez. A riadt tekintet oka éppen a segít? ember megjelenése. Hiszen az
állat nem tudhatja mit akar t?le a hirtelen megjelen? idegen ember.

Aki vett már kiskutyát, az tudja, az els? órákban az állat pont ugyanilyen riadt és szomorú, mert hirtelen
új helyre került. S kell 1-3 nap, hogy a kutya "boldog" legyen, azaz megszokja az új környezetet. Pedig itt
szó sincs mentésr?l, a kutya nem a bajból kerül a biztonságba, hanem egy biztonságos helyr?l egy másik
biztonságosba.

A fehér kutyám az els? napján nálunk - másfél hónapos volt - annyira meg volt rémülve, hogy a fejét is
bedugta a párnák közé, csak ne lássa mi van körülötte. Külön forgatni kellett, hogy le lehessen
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fényképezni.

_______________________________________________

                         1.309 / 1.347



BircaHang - 01-01-2023
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

Álpoliglóták azaz hamis többnyelv?ek

by maxval bircaman - péntek, július 15, 2022

https://bircahang.org/alpoliglotak-azaz-hamis-tobbnyelvuek/

Mivel a YouTube a megnézett tartalom alapján ajánl, így többet között sok nyelvészeti tematikájú
anyagot is feldob nekem ajánlásként.

Az utóbbi hónapok idegesít? jelensége: pár szót/mondatot megtanult emberek elmennek az illet? nyelvi
közegbe, majd ott csillogtatni kezdik nemlétez? tudásukat. A rosszabb verzióban ez mindenféle szar
reklámba torkollik, lásd "megtanultam ezzel az alkalmazással 72 óra alatt kínaiul".

Ezen a héten megint feldobott ilyet a rendszer. S véletlenül bele is néztem. Kellemes meglepetés volt, a
srác az el?bb leírt jelenséget parodizálja. Mindenkinek ajánlom, aki ért angolul:

https://www.youtube.com/watch?v=7L9Uia16zjA 

https://www.youtube.com/watch?v=e3spjG2pZnc 

_______________________________________________
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Árfolyam és infláció

by maxval bircaman - péntek, június 17, 2022

https://bircahang.org/arfolyam-es-inflacio/

A legújabb ballib félrevezetési módszer az árfolyam és az infláció direkt keverése.

A nemzeti valuta árfolyamának csökkenése és az infláció azonban korántsem ugyanaz.

Amíg egy gazdaság m?ködik és van teljesérték? pénzneme, addig az árfolyam csökkenésének nincs
közvetlen hatása az inflációra.

Magyarországon van er?s, teljesérték? pénznem: a magyar forint. Magyarországon az árak forintban
vannak, az emberek forintban számolnak. Talán az egyetlen kivétel egyes irodaházak bérleti díjai, ahol
valóban euróban vannak megadva az árak.

Én éltem országban, ahol a helyzet más volt. A második bolgár hiperinfláció idején - 1996-1997 -
Bulgáriában éltem. Az eredmény a teljes bolgár gazdaság valutizációja lett. Az égvilágon mindent -
nyilván az állami árakat leszámítva - márkában vagy dollárban számoltak.

A bolgár infláció 1995-ban még "csak" 35 % volt - persze ez is rendkívül magas volt, de a kés?bbiekhez
képest ez nevetségesen alacsony volt -, majd 1996-ban 120 % fölé ment, majd 1997-ben 1100
(ezeregyszáz!) %, ráadásul ez utóbbi az év els? 5 hónapjában zajlott le, mert 1997, június 5-én meg lett
zabolázva az infláció, a bolgár leva önállóságának megszüntetésével (valutatanács bevezetésével), ami
után az infláció szinte nullára esett, 1998-ban már "csak" 18 % volt.

1996 szeptembere és 1997 júniusa között még a piacon illegálisan virágot áruló id?s nénik is
dollárban beszéltek. Örök élményem 1997 februárjából: találkoztam egy netes ismer?sömmel, s leültünk
egy pizzériában. A pincér hozott egy étlapot, csak mi voltunk vendégek (az emberek 95+ %-ának
egyszer?en ez abszolút luxusnak számított: pizzériában enni), s az étlapon furcsa számok voltak: pl.
"hawaii pizza - 0,70", megkérdeztük a pincért, ez mi a fenét jelent, hiszen nem lehetett ez az ár, akkoriban
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egy USA-dollár 1500 leva körül volt. A pincér meg elmondta: az árak dollárban vannak, s mindig ki van
írva a falra mennyi éppen az árfolyam, s fizetéskor átszámolja, meg persze fizethetünk dollárban is, ha
nekünk úgy jobb, de csak dollár papírpénzt fogadnak el, érmét nem.

Szóval Bulgáriában az árfolyam rögzített. 1997. június 5. óta ugyanaz, immár 25 éve tehát, nemrég volt
az évforduló. 1 német márka 1000 leva folyamatosan azóta, ez 1999 óta 1 új leva (=1000 régi leva). A
német márka megsz?nése se változtatott az árfolyamon, egyszer?en 2002. január 1. óta 1 euró = 1,95583
leva - ahogy a német márka át lett számítva annak idején.

Jelenti-e a stabil árfolyam az infláció megsz?nését? Egyáltalán nem. Ez id? alatt a bolgár infláció 310 %
összesítve, miközben a bolgár leva romlása meg 0 %. Ennél jobban semmi se mutatja, m,ennyire nem
függ össze az árfolyam és az infláció.

S persze ugyanez fordítva. Az árfolyam romlása sose eredményez ugyanakkora inflációt. Miért? Mert az
áruk legnagyobb része belföldi, nem import.

A bolgár leva árfolyama forinthoz képest is drasztikusan esett. A kommunista rendszer végén 1 leva = 13
Ft volt, ma ez 1 leva = 0,20 Ft (nyilván régi levát számítva az összehasoníthatóség érdekében). Ez
65-szeres esés, 6500 %. Miközben az 1989-2022 közti összesített bolgár infláció 559000 %, majdnem
90-szer több.

1 leva (régi) - 1989-es értéke 13 akkori magyar forint 

a legnagyobb régi bolgár leva címlet, 50 ezer leva - 1 leva (régi) - 1997-es értéke 2200 akkori magyar
forint 

a mai legnagyobb bolgár leva címlet, 100 új leva - 100 ezer régi leva - mai értéke 20 ezer magyar forint 
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Árnyékszéken

by maxval bircaman - vasárnap, szeptember 18, 2022

https://bircahang.org/arnyekszeken/

Most hogy a DK megalakította az árnyékszéki kormányzóságot, végre fellélegezhetünk.

Egyrészt újabb konfliktus kezd?dik a ballib seregen belül, másrészt ismét világos lett ki is az ellenzék
vezet?je.

Mindez maximálisan pozitív minden olyan ember számára, aki semmiképpen se akar ismételt ballib
szakért?i országrontást.

Ha nem lenne ez a Gyurcsány és a felesége, az Okos, Intelligens, Többnyelvetbeszél?, Szakember N?, ki
kellene ?ket találni.

Az árnyékszék kormányzóságának taglistáját még nem láttam, de már most szívesen fogadnék, hogy
csupa rendkívül ellenszenves, nemzetközileg elismert szakért? lesz, azaz olyanok, akik semmit se értenek
a magyar valóságból, viszont kiválóan ismételgetik a globaloliberális narratívát. 

S még az "értelmiségiek" is támogatják ?ket - ez mínusz 5 % a népszer?ségben!

Már megvan Föld S., Juszt, Vásárhelyi! Már csak Kulka János, Mihancsik Zsófia és Ungváry Rudolf
hiányzik, s indulhat is a pezsg?s fogadás Orbán irodájában! Ezek a nevek ugyanis garanciát jelentenek,
hogy az általuk támogatott akció biztos kudarc.

_______________________________________________
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Átpolitizált átírás

by maxval bircaman - hétf?, június 06, 2022

https://bircahang.org/atpolitizalt-atiras/

A magyar kommunista rendszer bevezetése után, valamikor az 50-es években sikerült kialakítani egy
orosz-magyar átírási rendszert. Persze volt benne egy sor logikátlanság, meg még kivételek is, de mégis:
lett egy rendszer.

Most nem részletezném, de most az alap az oroszra jellemz? keménység/lágyság átadásának kérdése. A
szabályzat lényege ebb?l a szemszögb?l:

az orosz lágy d, n, t mindig jelölend?, mégpedig magyar gy, ny, ty bet?vel,
minden más orosz lágy mássalhangzó csak akkor jelölend? magyarul, ha a, o, u el?tt áll, ezekben
az esetekben egy j-vel,
kivételesen jelölend? még a ?? kapcsolat mint ji.

A rendszerváltozás után a rendszer egyre halványodott. Lassan az angol átírás került helyére, mely
viszont nem egységes.

A fenti rendszer mellett létezett hivatalos ukrán-magyar, belarusz-magyar és bolgár-magyar átírási
rendszer is. Magukon az egyes rendszereken belül is voltak súlyos ellentmondások (én pl. a hivatalos
bolgár-magyar átírást emiatt sose használom). De még nagyobb gond a "szovjet" átírások közti 
logikátlanság. Ez persze nem okozott gondot a szovjet korban, mert akkor mindent oroszból írtak át,
nemigen volt valós szükség belarusz és orosz nevek átírására.

A posztszovjet korban azonban a probléma megjelent. Most az orosz-ukrán háború kapcsán megjelent a
kényszeres ukranizáció is. Az eredmény: az átlagember számára teljesen érthetetlen az egész rendszer.

A legbizarrabb szabályrészlet: az orosz esetében "minden más - azaz nem d, t, n - lágy mássalhangzó
csak akkor jelölend? magyarul, ha a, o, u el?tt áll, ezekben az esetekben egy j-vel", miközben az ukrán
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esetében ez "ha a, e, o, u el?tt áll". A különbség teljesen indokolatlan, ráadásul értelmetlen.

Szóval van ez a város rendszeresen a hírekben, a Luganszki NK által magáénak tartott területen. A város
orosz neve: ????????????, míg ukrán neve: ?????????????. A név második felében van tényleges
eltérés, ez a "Donyec" folyó nevében az eltérés. 

A mai Ukrajnában 4 hatalmas észak-déli irányú folyó van, ezek nyugatról keletre: a Dnyeszter
(Dnyiszter), a Déli-Bug (Buh), a Dnyeper (Dnyipro), s a Donyec (Donec). Most tulajdonképpen a
követlen orosz cél a háborúban a Donyec teljes bal partjának meghódítása, ez majdnem teljesen sikerült
is.

A Donyec nevében oroszul lágy "n" és kemény "c" van, míg ukránul fordítva: kemény "n" és lágy "c".

A város nevének el?tagja, a szever/szjevjer rész viszont teljesen azonos. Az írásalak eltér, mert:

orosz ? = ukrán ?,
orosz ? = ukrán ?,

de a kiejtés teljesen azonos: a két kezdeti mássalhangzó mindkét nyelven lágy "sz" és lágy "v".

A magyar átírás abszurditása miatt viszont úgy t?nik, ezek eltér? ejtések: hiszen az orosz verziót
Szevero-, míg az ukránt Szjevjero- alakban írjuk át. Ennek azonban egyetlen oka: az orosz-magyar és az
ukrán-magyar átírás közti inkoherencia. Viszont tessék meghallgatni orosz és ukrán híreket: az ejtés
természetesen azonos.

Nekem személyesen semmi bajom azzal, ha valaki ragaszkodik az ukrán verzióhoz. Ezzel semmi gond,
míg nem hiszi azt, hogy ez eltér az orosztól, miközben valójában semmilyen szever/szjevjer eltérés nincs,
ez csupán a zavaros magyar átírásban létez? eltérés.
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Azért írtam, mert páran kérték, magyarázzam el a "rejtélyt".

_______________________________________________
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Ébredés a letargiából

by maxval bircaman - vasárnap, november 06, 2022

https://bircahang.org/ebredes-a-letargiabol/

Lukácsi Kati, ballib vetk?z?m?vész és ateista hitszónok letargiában volt hónapokig, képtelen volt
feldolgozni, hogy a CIA és Soros gazda buktak az április magyar választásokon. 

Kati annyira el volt keseredve, hogy fél évig nem ment be egy stúdióba be, pedig korábban ebb?l élt.

Most úgy t?nik feldolgozta bánatát. Valószín?leg az is motiválhatja, hogy az álkeresztény-
homoklobbista fronton azóta akadt egy nála is butább és agresszívabb vetélytársa Perinta személyében.
Így most megjelent Kati, megpróbálja behozni a lemaradását. 

Remélhet?leg lesz alkalom, hogy valami ellen "tiltakozva" megint sztriptízt mutasson be, el kell ismerni,
hogy ebben a m?fajban Kati született tehetség.

Eddig 2 dologból élt meg: abból, hogy kilépett a KDNP-b?l és abból, hogy MZP lesz a kormányf?. Ma
már mindkett? csak ásítást kelt, szóval valami más kell.

A m?felháborodás a kezdeti elem, erre a n?k általában képesek. Kati m?felháborodik tehát, hogy a Fidesz
visszahozza a középkort. Valójában mir?l van szó? Ez pont ugyanaz mint a felháborodás nemm?köd?
alkotmányos elvek kapcsán. Kedvencem a "lakhatáshoz való jog" nev? gumicsont, ami semmit nem
takar, de lehet róla a végtelenségig vitázni. Ez pont ugyanez, eddig is mindenki els?sorban maga
gondoskodott saját jólétér?l, de nem volt szabad ezt nyíltan kimondani. Most ki lesz mondva, ennyi a
változás, azaz semmi. 

Lásd még a "nem adó, hanem járulék" álvitát is, hasonló téma.
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A többi vendég hasonló marhaságokat mond, de Kati ezt sírósan adja el?.

Vidám m?sor.

_______________________________________________
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Éhínség

by maxval bircaman - kedd, október 18, 2022

https://bircahang.org/ehinseg/

Bulgáriában nagy tabutéma pozitívumot mondani az oszmán hódoltságról. Nacionalista körökben még az
"oszmán hódoltság" kifejezés használata is nemzetellenesnek számít, mert a szerintük helyes szó a "török
rabiga", s bármilyen más kifejezés "relativizálás" és "törökpárti".

Persze érzelmileg indokolt mindez, végülis majdnem 500 évig semmilyen bolgár államiság nem volt
(1393-1878 vagy 1422-1878 között, attól függ, hogy számoljuk). s ez az oszmán-török hódítás
eredménye.

Az utóbbi id?k pozitív eredménye viszont, hogy a nyilvánosság megenged?bb, s lehet jót is mondani az
egyébként nyilvánvalóan negatív török uralomról.

Az egyik meglep? jelenség: míg Nyugat-Európában még a XIX. században is voltak pusztító éhínségek
addig az egész oszmán id?szakban egy szál éhínség se volt. Nagyon furcsa, mi is lehetett az oka ennek?

Egyrészt, a sajátos oszmán államrend. Teljesen centralizált állam volt, a szultán minden állami és vallási
hatalom feje volt, egyedi döntési joggal, ráadásul a kezdetekt?l a végéig egyetlen család - nem nehéz
kitalálni: az Osman-család - kezében volt mindig a szultáni szék. S mindez a tulajdonra is kiterjedt:
egyedül az építmények lehettek magánkézben, a föld - a Birodalom miden földje - a szultán tulajdona
volt, csak haszonélvezeti jogot lehetett rá szerezni. S ez mindenkire vonatkozott, a legnagyobb
földbirtokosra és a legszegényebb kisgazdára is, minkett?jük földje de facto állami volt, nem volt
eladható.

A szokásjog alapján a szultán a mindenkori birtokos jogát annak halálakor átadta az örökösnek, s ez
minden mez?gazdasági termel? eetében be is volt tartva, a gyakorlatban valamilyen b?ncselekményt
kellett elkövetni, hogy a meghalt gazda fiai ne kapják meg a haszonélvezetet.
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A nagy gazdák ás az egyház esetében volt kivétel. A nagy gazdák jellemz?en nyugalmazott sikeres
hadvezérek voltak, akik kifejezeten csak élethosszra kaptak földet jutalomként, s ez nem volt örökölhet?.
Az egyházi birtok meg - nyilván ez els?sorban a muszlim felekezetet jelentette, de kivételesen az ortodox
kereszténységnek is voltak kisebb birtokai - nyilván örökös volt, hiszen a jogi személy sose halt meg.

Tehát a bolgár lakosság 95 %-a szabad paraszt volt, nem jobbágy. Persze jogilag a "szultán jobbágya"
volt, de ez de facto nem jelentett többet, mint az ország adófizet? lakosát. Az átlag bolgár tehát úgy élt,
hogy nem volt helyben közvetlen "f?nöke" - még bolgár közmondás is van erre "Isten magasan, cár
messze", "cár" alatt a szultán értend?, "messze" alatt meg a f?város. Komstantinápoly (Istanbul).

Már a bolgár terület elfoglalásakor tiszteletben tartotta az új hatalom a birtokviszonyokat. A török
hódítás el?tti tulajdonosok automatikusan megkapták saját földjük haszonélvezetét, ha helyben maradtak
és h?séget fogadtak az új nagyúrnak. A gazdag rétegb?l nem kevesen az iszlám vallást is felvették, ezzel
biztosítandó helyüket az új elitben - ez is amolyan szégyenfolt, melyet nem szokás bevallani, a
kommunista történelemtanítás meg ügyesen felhasználta ezt "lám, az osztályellenség hazaáruló volt már
akkor" alapon.

Szóval a paraszt gyakotlatilag szabad ember volt, maga döntött mit csináljon a földjén, nem volt helyi
"zsarnok". Csak az évente 1-2 alkalommal el?kerül? állami adóhivatalnoktól kellett félni, aki megjelent
beszedni a szultán jussát.

A kor primitív nyilvántartásai pedig pontatlanok voltak. A adóhivatalnok leginkább saccolással döntötte
el kinek mennyit kellene fizetnie, mennyi az adóalap, ami után x % fizetend?.

A % meg központilag volt megállapítva, ügyelve, nehogy olyan magas legyen, mely lerontja az
adóalapot. Ugyanis az oszmán államban csak a nem-muszlimok adóztak, azaz rájuk volt alapozva a 
költségvetés.

S innen a második ok. A ravasz balkáni ember gyorsan megtanulta hogyan kell alkalmazkodni. A f?
módszer, mely máig része a bolgár nemzetmentalitásnak: mindig mutasd magad szegényebbnek, mint
amilyen vagy!
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Tehát a többlet bevételt sose szabad elkölteni, hanem el kell rejteni. A házat pl. csak akkor kell felújítani,
ha nagyon szükséges, csak úgy szépítgetni értelmetlen magatartás. Mert a végén jön az adóhivatalnok,
ránéz a szép házra, majd hirtelen dupla annyi adót kell fizetni, mint a ravaszabb szomszédnak, aki
inkább elrejtette a pénzt a pincében.

S mi a mellékhatás? Az, hogy minden családban mindig volt tartalék. Ha másra nem, hát kenyérre telt.
Ha semmi se volt, akkor is tudtak legalább lisztet venni és kenyeret sütni.

Szóval hiába jött az éhínség, a régióban senki se halt bele, mert hát üres kenyérrel meg lehet el?zni a
meghalást. Nem egészséges táplálkozás, de a haláltól megvéd. S ha még van egy kis olívaolaj, nem is
rossz.

_______________________________________________
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Élelem bére

by maxval bircaman - szerda, július 13, 2022

https://bircahang.org/elelem-bere/

Ajánlok egy kísérletet. Keressünk meg a neten egy humoristát, aki olyan nyelven ad el?, amit nem
értünk. Kezdjük nézni! Észre fogjuk venni, egy id? után jó kedvünk lesz, talán még nevetünk is. Pedig
erre semmi ok: hiszen fogalmunk sincs mir?l van szó. De maga a környezet olyan, hogy magával ragad.

Valami ilyet éreztem 1997-ben, amikor a Madách Színházban jártam, Hofi Géza el?adást, az Élelem
bérét nézni. Nagy szám volt, mert nem sokkal Hofi betegsége utáni visszatérése után volt. 

Én szerettem Hofit 1989 el?tt, nem értettem soha egyet azzal az állásponttal, hogy bármit is levonna
teljesítményéb?l, hogy ? volt a hivatalos "szelep", s neki meg volt engedve több, mint másoknak, meg ?
amolyan álkritikus volt, hiszen a valóságban a pártvezetés közeli haverja volt. 

Az 1989 utáni totális leépülését?l viszont meg voltam döbbenve. A korábbi stílusából csak a
keménykedés maradt meg, de mellé lett téve az értelmetlen trágárkodás és a pártkatonáskodás.

1989 volt az átmeneti id?szaka, ekkor még nem tudta hová kell állnia, de még az év vége el?tt gyorsan
rájött hová kell állnia. S beállt, csak immár tehetségtelenül.

Az említett 1997-es el?adáson értetlenül néztem, hogy az emberek min nevetnek. Valami olyan hangulat
volt, mint amikor egy focicsapat rajongói tombolnak, s nem is érdekli ?ket a meccs, ?k ?rjöngeni jöttek és
verekedni az ellenséges rajongókkal. Részben persze az ok az, amit az els? bekezdésben írtam, de itt
állandó taps és röhögés volt. Mintha egy szekta gy?lése lenne.

A neten egyébként sok helyen megvan a felvétel, több verzió is, hiszen az el?adás folyamatosan
változott. 
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Életkorfügg? ejtés

by maxval bircaman - szerda, január 12, 2022

https://bircahang.org/eletkorfuggo-ejtes/

A latin ábécé a nemzetközi ábécé. Ott is használják, ahol az adott nyelv nem latinbet?s. Pl.
márkanevekre, egyes rövidítésekre, a tudományos életben, stb.

Van azonban egy probléma: hogyan kell ejteni az egyes latin bet?ket? Latinbet?s nyelvek esetében ez
nemlétez? probléma: a bet?k ejtése az adott nyelv szabályai szerint történik.

Nem latinbet?s nyelv esetében azonban nincs azonnali megoldás: vagy ki kell találni egy saját
névrendszert az idegen bet?kre, vagy át kell venni egy idegen nyelv rendszerét.

Ahol volt egy idegen gyarmattartó hatalom, ott átvették annak rendszerét, az indiaiak (az indiai nyelvek
mind vagy az arab írást vagy a szankszkrit írást használják) kivétel nélkül az angol bet?neveket
használják a latin bet?kre, míg pl. a volt francia gyarmat arabok a francia rendszert.

Köztes megoldás: átvenni egy idegen rendszert, de azt átalakítani a saját nyelv sajátos szabályai alapján.
A japán nyelvben pl. minden szótag csak magánhangzóra végz?dhet (egyetlen kivétel: a "n"
mássalhangzó is ehet szótagvégen). A japánok a latin bet?k angol neveit használják, de ezt teljesen
japánosítva, azaz pl. az X ejtése "ekuszu", mert az eredeti angol "eksz" japánul nem létezhet, így át lett
alakítva 3 szótaggá, egy-egy "u" beiktatásával.

Nagyon vicces a helyzet az oroszoknál. A 40 év alattiak és felettiek másképp ejtik a latin bet?ket.

A kommunizmus el?tti Oroszországban az idegen nyelv az szinte kizárólag a franciát jelentette, ez volt a
divatnyelv, magasabb körökbem kötelez? volt a tudása. Ha valaki nagyon m?velt akart lenni, akkor még
németül is tudott. De a francia hatás volt a dönt?, így a latin bet?k esetében is azok francia neve volt
használatban.
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A francia elnevezési rend eléggé jó, csak 2-2 bet? okozhat gondot a félreértések elkerülésében: nagyon
hasonló a C és az S ("sze" és "esz"), továbbá G és a J ("zse" és "zsi").

A szovjet korban meghagyták a francia hagyományt, csak a C-S és G-J zavart szüntették meg, a C új
neve "ce" lett, a J új neve "jot".

A Szovjetúnió megsz?nésével eljött azonban a káosz: az angol hatás hatalmassá vált. Az új orosz
nemzedék már a latin bet?k angol nevét szokta meg. Sajnos az angol és a francia rendszer szinte teljesen
más. Annyira más, hogy néha teljesen érthetetlen azok számára, akik nem ismerik mind a kett?t, pár
példa, ötöt választottam ki:

"ej" - ez az angol A, de aki nem tudja, az keveri a francia E-vel,
a H az angolban "ejcs", a franciábna "as", ezt kitalálhatatlan el?zetes tudás nélkül,
"i" - ez az angol E, de a francia I,
"ju" - angol U, de ezt sokan a francia J szovjetesített verziójának gondolják,
"vaj" - angol Y, de ezt sokan a francia V-nek gondolják.

Manapság nem ritka, hogy hosszasan kell magyarázni a latin bet?ket a fentiek miatt. 

Az egyetlen hely egyébként, ahol ma is a régi szovjet rendszer kötelez? az az orosz iskolarendszer
matematika és geometria órái.

_______________________________________________
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Életszínvonal a volt Szovjetunióban

by maxval bircaman - szombat, április 16, 2022

https://bircahang.org/eletszinvonal-a-volt-szovjetunioban/

Ami az ex-szovjet kisember számára a legriasztóbb - s a nyugatias propaganda számára a
legkellemetlenebb -, hogy semmilyen kapcsolat nincs a nyugati szempontból vett demokráciaszint és az
életszínvonal között.

Nézzük a Freedom House jelentéseit, melyek a legjobban tükrözik a nyugati, liberális
demokráciafelfogást. A Freedom House jelentésében 1-7 pont közti az egyes országok értékelése: az 1 a
tökéletes liberális demokrácia megléte, a 7 pedig a liberális demokrácia teljes hiánya. 

Íme a 19 posztszovjet állam helyzete a FH jelentésében (kihagyva a Donyecki és Luganszki NK-t,
ezekr?l nincs még komoly jelentés, túl frissek):

szabad:
1 pont: Észtország,
1,5 pont: Lettország, Litvánia;

félig szabad:
3 pont: Moldávia,
3,5 pont: Grúzia, Ukrajna,
4 pont: Örményország,
4,5 pont: Abházia
5 pont: Karabah;

nem szabad:
6 pont: Kazahsztán, Kirgizsztán, Transznisztria,
6,5 pont: Azerbajdzsán, Belerusz, Dél-Oszétia, Oroszország, Tadzsikisztán, Üzbegisztán,
7 pont: Türkmenisztán.

Ami az életszínvonalat illeti, a 2020-as állapotot néztem. Hogy értelmes legyen az összhasonlítás, az EU-
hoz képeset néztem, mégpedig az EU legalacsonyabb életszínvonalú országához, ami Bulgária. Bulgária
életszínvonala jelenleg az EU átlagának 67 %-a. (A magyar adat: 74 %.)
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Íme az adatok:

a bolgár szinten vagy felette: a 3 balti állam,
a bolgár szint háromgyedén: Azerbajdzsán, Belarusz, Kazahsztán, Oroszország,
a bolgár szint felén: Grúzia, Kirgizsztán, Moldova, Örményország, Transznisztia, Ukrajna,
Üzbegisztán,
a bolgár szint egynegyedén: Abházia, Dél-Oszétia, Karabah, Tadzsikisztán, Türkmenisztán.

A két véglet Észtország és Karabah, de ha Karabahot nem számítuk (mert az gyakorlatilag egy állandó
háborús állapot), akkor Tadzsikisztán.

A kedvenc orosz érv: Belaruszban sokkal jobb az élet, mint Moldovában, pedig a nyugat szerint az el?bbi
szörny? diktatúra, míg az utóbbi meg demokrácia.

_______________________________________________
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Érdekes világ

by maxval bircaman - csütörtök, június 02, 2022

https://bircahang.org/erdekes-vilag/

Legutoljára a 80-as évek végén, a 90-es évek elején volt ilyen érdekes a világ, mint most.

Akkor az eredmény 10-15 évnyi totális nyugati túlhatalom lett, mely alatt a nyugat - s különösen annak
vezet? ereje, Amerika - úgy viselkedett, mint az agyament lottónyertes, aki azt hiszi, sose lesz vége a
pénzének. Ezzel persze maga alatt vágva az ágat, amin ül, dehát ezt akkor senki se tudta. Mivel nem
szeretek feleslegesen hazudni, bevallom, hogy én se tudtam, azt hittem most jön 50-100 év nyugati
uralom, s nincs más út, mint valahogy alkalmazkodni hozzá. Mentségemre csak annyit mondhatok, a
túlzásoktól azért próbáltam tartózkodni: míg a 2003-as népszavazáson igennel szavaztam, addig az
1997-esen nemmel.

Aztán szerencsére kiderült: a nyugatot idióták vezetik, akik nem képesek orruknál távolabb látni, így
saját esélyeit rontatta el a nyugati hatalom. Mára a 30-35 éve még masszívan nyugatpárti Kelet-Európa
nyugatszkeptikus, egyedül a baltiak és az albánok jelentenek kivételt: a baltiak azért mert értik, jelenlegi
helyzetük szokatlan és ideiglenes, s teljes mértékben függ a nyugat világhatalmától, az albánok meg
egyszer?en hálásak Nagy-Albániáért.

De maga a folyamat rendkívül érdekes volt, minden nap történt "valami". Annak idején volt is egy
magyar kaberészám err?l: egy ember elalszik tv-híradó közben, majd mikor félébred, azzal szembesül,
minden teljesen más, mint volt 1 órája.

Persze mint akkor, most is hatalmasak az emberi és anyagi áldozatok.

Ami biztos, hatalmas változások lesznek. Én a következ?kre számítok:

a NATO és az EU teljes hitelvesztése - ez jó hír,
Kína meger?södése - ez részben jó, ideiglenesen mindenképpen az,
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s persze a legjobb: a polgári, liberális modell további zuhanása.

Úgy t?nik, Amerika elhatározta, nem kockáztat világháborút. Viszont számítok Ukrajnában részleges
NATO-beavatkozásra, mégpedig Lengyelországon keresztül. Arra számítok, Lengyelország be fog
vonulni Nyugat-Ukrajnába, de szigorúan alá lesz húzva, ez nem közös NATO-akció, azaz nem
vonatkozik rá a kölcsönös NATO-s védelmi kötelezettség.

_______________________________________________
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Étkezési illem Kubában

by maxval bircaman - kedd, június 28, 2022

https://bircahang.org/etkezesi-illem-kubaban/

Annak idején, amikor kimentem Kubába, az egyik els? furcsa élmény az étkezéssel volt kapcsolatos.

Nem maga az evés tartalma, bár az is furcsa. Pl. az átlag kubai az átlag magyarhoz képest kb. 5-ször több
cukrot fogyaszt, viszont sose eszik friss zöldséget és gyümölcsöt. A kubaiak pl. egy kis csésze er?s
kávéba átlag 5-6 kanál cukrot tesznek, s tejet vagy joghurtot se esznek csak úgy natúr, mindig csak er?sen
cukrozva.

De ez megszokható. Ami viszont zavart okozott, hogy minden kubai sose ette meg teljesen az ételét,
bármit is evett, mindig hagyott bel?le egy kicsit, az italok esetében is.

Nekem nagyon idegen volt, engem arra tanítottak, hogy éppen az ellenkez? módon kell viselkedni, azaz
mindent megenni a tányérról. Akkor azt hittem, ez amolyan vad kubai szokás. Kés?bb persze utána
néztem.

Kiderült, a világ két ellentétes részre oszlik, tányéron hagyókra és tányért letisztítókra:

tányéron hagyók: azért kell a tányéron hagyni egy kis falatot, mert ellenkez? esetben ez sértés:
azt jelezzük a vendéglátónk felé, hogy nem adott nekünk eleget,
tányért letisztítók: azért kell a tányérról mindent megenni, mert ellenkez? esetben ez sértés: azt
jelezzük a vendéglátónk felé, hogy az étele nem volt jó.

A két nézet egymással kibékíthetetlen. Számos esetben tanúja voltam, hogy mennyire nem értette meg
egymást a két tábor. A tányértisztító magyarok kiröhögték a kubaiakak "a szerencsátlen éhes, de egy
hülye szokás miatt nem eszi meg az egészet", a kubaiak meg lenézték a magyarokat "mint az állatok úgy
esznek ezek a bunkók".
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Történelmileg mindenképpen a tényérletisztítás az ?sibb szokás, azaz tényleg ez a "primitívebb". Az
?sközösségben a közös étkezés úgy ment, hogy a f?nök felosztatta az emberek közt az ételt, s annak nem
megevése egyfajta kritika volt a f?nök hatalma felé is.

A másik szokás meg kés?bbi, már az ?sközösség megsz?nése utáni, amikor megszületett a "vendégség"
fogalma, bonyolult részletekkel

Miért hagyták el egyes társadalmak az újabb szokást? Nem olvastam err?l semmit, de
szerintem valamilyen huzamos éhínség írhatta felül az etikettet, majd pedig már maradt az etikett
elhagyása.

Kubában meg sose volt éhínség. Ha más nem, akkor az emberek tudtak cukornádat rágcsálni, az abban
lév? cukor meg energiát adott. Azaz a csontsoványra válás nem esett meg soha.
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Önérdekellenesek

by maxval bircaman - hétf?, március 07, 2022

https://bircahang.org/onerdekellenesek/

Nem az az önérdekellenesség persze, mely valamiféle nagyobb jó nevében megy saját érdekei ellen, ez
nem igazi önérdekellenesség, hanem egy magasabb szint? önérdek-védelem. Lásd, amikor a hív?
keresztény nem tesz meg valami rosszat, bár az pillanatnyi érdekét szolgálná: valójában ? ilyenkor nem
saját érdeke ellen cselekszik, hanem a lelki üdve miatt tesz így, azaz ismét csak saját önérdeke mentén jár
el. Csak a kereszténységet felületesen ért?k hiszik azt, hogy itt a keresztény ostoba módon feláldozza
magát.

Én itt az olyan attit?dre gondolok, melynél nincs magasabb érdek. Két példa jutott eszembe: a Cion
bölcsei és Puzsér egyik m?sora. 

A Cion bölcseinek jegyz?könyve nagyon tiltva volt sokáig, ezért - még az internetes kor el?tt - nagy
nehezen hozzájutottam, s azonnal elolvastam nagy érdekl?déssel. Hatalmas csalódás volt, az iromány
nyilvánvalóan kamu, ugyanis él? ember nem ír olyan stílusban, hogy "mi, gonosz zsidók ezt és ezt a
rosszat fogjuk tenni". Ha ezt az írást tényleg egy zsidó szervezet írta volna, ez lenne az önérdekellenesség
mintája.

A másik az a beszélgetés volt, melyben Puzsér vitaestet rendezett az iszlámról. Volt egy magyar hív?
muszlim és egy muszlimellenes arab. Az egyik védte, a másik támadta az iszlámot. A muszlimellenes
arab azonban saját magát muszlimnak vallotta, s - ahogy ez el?bbi esetben - "mi primitív állatias
emberek" stílusban beszélt. Egész id? alatt arra gyanakodtam, az arab vitázó egyszer?en súlyos
elmebeteg.

A rendszerváltozás idején azonban tényleg találkoztam önérdekellenesekkel, bármennyire is hihetetlen. A
mintapéldány X volt, a nyugat és a liberalizmus fanatikus híve, aki a rendszerváltozás masszív vesztese
volt, munkanélküli volt, majd diplomás létére éjjeli?rként dolgozott éhbérért. ? komolyan hitte, csak pár
év, s osztrák életszínvonal lesz. Ehhez pedig versenyképes gazdaság kell, kis állam, le kell építeni a sok
parazitát, pl. nem kellene az olyanoknak, mint ?, munkanélküli segélyt adni. Nem kell GYES, magas
nyugdíj, fizet?s egészségügy kell, mert "nincs ingyenebéd". Kedvence persze az ?sdemagóg Margaret
Thatcher volt.
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Akkor még magam is liberális voltam, de már liberálisként is beláttam, ez abszurd elmélet. S liberális
szemszögb?l érveltem ellene. Nagyjából azt mondtam: a liberalizmus és a polgári demokrácia alaptétele
az önérdek, azaz senkinek se kell önzetlenül feláldoznia magát mások érdekében, hanem az az ideális, ha
mindenki k?keményen védi saját önérdekeit, ezért ha ? direkt lemond saját érdekei védelmér?l, akkor ?
nem igazi liberális, továbbá nem építhet? úgy polgári demokrácia, hogy egyesek védik önérdekeiket, míg
mások nem.

Valószín?leg nem csak az én hatásom, de X kigyógyult, 1995-re már MIÉP-es lett. Persze ott is azonnal
fanatikus hív? lett, de ez már személyes vonás: vannak emberek, akik minden eszmében csak
fanatikusan képesek hinni.

_______________________________________________
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Öregek egymás között

by maxval bircaman - kedd, szeptember 06, 2022

https://bircahang.org/oregek-egymas-kozott/

A jelenlegi munkahelyemen beütött a back-to-office hisztéria. A high tech Kaliforniában ugyanis
megmondták a bölcsek, hogy a neten keresztül dolgozni csúnya, rossz, nem-progresszív dolog, szóval
minden proletár menjen szépen az irodába, s pont.

Szóval bementem. Aztán be a büfébe. Ekkor jött a váratlan esemény: az eladón? azt mondta "nem láttam
magát 2 éve". Emlékezett rám. Persze könny?, nálunk az átlag proletár 35 alatti, szóval az öregek
kit?nnek a tömegb?l.

Az egész irodázás persze rendkívül kellemetlen. Meg drága is. Egyetlen el?nye van: oda- és visszamenet
be lehet merülni a kisemberek világába. Nem vezetek autót, tömegközlekedéssel megyek. Nem ezért nem
vezetek autót, hanem azért mert meromlott a látásom, nem vagyok képes az árnyékokat rendesen
megkülönböztetni - túl lassan megy be az infó a szemembe, így az agyamba is késik, ami elég rizikós
dolog autóvezetésnél. (Nem megyek autóval sehová 1 km-nél messzebb, azt is csak nappal.) Még gyalog
is baj, estem már el, mert nem láttam meg id?ben hol a határ a lépcs?fok és az árnyéka közt. Sajnos
kénytelen leszek elmenni szemm?tétre, pedig rettegek az ilyesmit?l. Annak ellenére rettegek t?le, hogy
fájdalommentes. Viszont ha az ember megcsináltatja a m?tétet, aztán legkevesebb 10 évre minden rendbe
jön.

A két ország közti eltérés e m?tétnél is érzékelhet?. A jólétibb Magyarországon teljesen ingyenes az
egész m?tét, csak persze van kb. egyéves várólista. A liberálisabb Bulgáriában nincs várólista, viszont
csak az orvosi munka ingyenes, maga az anyag - a szemlencse-pótlék - nem, ennek ára, az
alapmin?ségnél - keményebb lencse - 900 leva (kb. 185 ezer Ft), míg a jobb, lágy lencse 1800 leva körül
van. (Az átlag bolgár havi nyugdíj 480 leva egyébként, érdemes a nyugdíjhoz viszonyítani, mert ez a
betegség jellemz?en öregkori.) Nyilván mindenki az utóbbit javasolja, mert kisebb a kockázat a m?tét
után, minimális  a veszélye annak, hogy a szem elkezd könnyezni, vörösödni, allergiás reakciót
produkálni. Ez az ár egy szemre vonatkozik, azaz tessék kett?vel szorozni.
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Összeesküvés

by maxval bircaman - szombat, július 02, 2022

https://bircahang.org/osszeeskuves/

Meglep?, hogy ez megjelenhetett a Mércéban. 

A cikk gyakorlatilag sorra cáfolja az összes liberális tabut a témában. Dühösek is a törzskommentel?k!

Már a kezdet kemény, a szerz? ugyanis egyetért a "Zorbán által kilóra megvett" Schifferrel:

"a „tényellen?rzés” gyakran nem szolgál mást, mint a euroatlanti hegemónia fenntartását"

A szerz? a megmondóemberek személyét is támadja: "egyrészt az objektív igazságot hirdetik, másrészt
meglehet?sen szelektívek a forrásokat illet?en, tulajdonképpen geopolitikai érdekek mentén válogatva
azokat", magyarul: hazug propaganda, de legalábbis elfogult álláspont az, amit "független igazságnak"
állítanak be.

Ugyanezek az elfogult elemz?k viszont a velük nem egyetért?kkel szemben k?kemények, pl. "tipikus
érveléstechnikájuk a relativizálás, a saját állításaikat evidenciának tekintik, míg a tényeket ignorálják”,
kifelejtve azt, hogy ez "minden politikai oldalon fellelhet? probléma".

A f?sodrú liberális véleményvezérek egyszerre tartják fent a jogukat mindenki más megkérd?jelezéséhez,
s közben kikérik maguknak, ha bárki más az ? objektivitásukat és függetlenségüket kérd?jelezi meg.
Szerz?:
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"a jelen objektívnek és függetlennek kikiáltott, a tudományosságot képvisel? intézményei nem
biztos, hogy kiállják az id? próbáját"

A szerz? képes még a rasszizmust is felhozni példának! Atya Isten, a "független" liberális
véleményvezérek egy mondatban a csúnya rassszistákkal, mi ez, tessék mondani, a Bayer Show???

"Ahogyan a 19. századi tudományos rasszizmus is mára a legbornírtabb széls?jobbos,
kocsmaasztali merengésekbe vonult vissza, holott a legpatinásabb nyugati intézmények
koponyaméricskél? zsenijeinek munkája volt, úgy azok a nagy megmondások, amelyek ma
uralkodnak, szintén el fognak t?nni."

Odavág persze az egyik legszentebb liberális gazdaságpolitikai elvnek is:

"A közgazdaságtan egyik legnagyobb téveszméje például, a leszivárgás-elmélet is csak azt
szolgálta, hogy a t?kefelhalmozást biztosítsa a fels? tízezernek, de hiába a tudományos
handabandázás körülötte, mára pontosan tudjuk, hogy hazugság volt."

Egyébként nem igaz, hogy "pontosan tudjuk, hogy hazugság volt", mert mondjuk a mai ballib
törzsszavazó ezt konkrétan máig nem tudja. Aki nem hiszi, az hallgasson meg Bolgár Gyuri bácsinak
betelefonálókat.

De a szerz? fokozza:

                         1.337 / 1.347



BircaHang - 01-01-2023
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - https://bircahang.org

"amerikai demokrata-párti szavazók kedvenc konteója évekig az volt, hogy Donald Trump
összejátszott az orosz hatalommal, aztán amikor kiderült, hogy az egyik f? informátor hazudott, a
„tények” többsége meg hamis, akkor jónéhány sajtóorgánum lapult"

Pedig minden valamire magát adó ballib "tudja", hogy Trump valójában Putyin fizetett embere.

De nem állunk meg, a szerz? szerint háttérhatalom is van, pedig minden ballib "tudja" ez csak
laposföldhív?, oltástagadó, putyinista bunkók kódolt antiszemita és unintelligens marhasága:

"amikor munkások szervez?dnek, például egy szakszervezet megalapításáért, akkor nem tabu
kimondani, hogy szervez?dnek. Viszont, amikor arról beszélünk, hogy az egy százalék a saját
érdekei megtartása, s?t még er?sebb képviselete érdekében együttm?ködik, akkor azt összeesküvés-
elméletként bélyegezzük meg – azaz azonnal hamisként állítjuk be"

Hozzáteszi: "Nyilván nem arról van szó, hogy gonosz gyíkemberek vették át az irányítást." - hiszen a
kérdés nem összeesküvés, hanem szerkezeti, lásd "a kapitalizmus strukturálisan társadalomellenes.
Tudnunk kell, hogy milyen struktúrák irányítják a társadalmakat, és hogy ezekben, ahogy azt Marx is
említi, maguk a t?kések is milyen kényszerek közé kerülnek. Viszont azt is tudnunk kell, hogy a
struktúrákat nem valamelyik isten küldte le k?táblán, hanem ezek gondosan megtervezettek, és a kevesek
érdeke mentén tervez?dnek újra id?r?l id?re.".

A cikk tehát lényegében elmondja mi a liberális rendszer kritikája és ez miért igaz. S miért nem igaz,
hogy ennek a kritikának az ellenkritikája "független" meg "tudományos". Nyilván ott a cikkben a vörös
farok, hogy itt ? a "baloldali" rendszerkritikára gondol, csak hát az nem derül ki, ez konkétan miben más,
mint a nem baloldali.

Na, fel is iratkoztam a szerz? YT-csatornájára.
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Új kubai divat

by maxval bircaman - kedd, augusztus 02, 2022

https://bircahang.org/uj-kubai-divat/

Évek óra megy Kubában az átállás, a lassú leválás a marxizmusról. 

Persze ez ismert Kelet-Európából, ahol az összes állampárt ezt az utat járta be (kivéve a cseh
kommunistákat, de ?k teljesen ki is kerültek a hatalomból), azaz lassú, de inkább gyorsuló átmenet a
marxizmusból a szocdemokráciába, s?t - lásd a magyar és lengyel esetet - egyenesen a liberalizmusba,

Kubában azonban err?l szó sincs. A hatalom semmilyen politikai reformokat nem akar, a diktatúra
gépezete k?kemény máig, teljesen hézagmentes. Kicsit olyat próbál Kuba, mint amit Kína mentén
megvalósított kicsiban Laosz és Vietnám, de mindenképpen szerényebb módon: Kuba nem engedheti
meg magának ugyanis a teljes gazdasági nyitást, mint amit Laosz és Vietnám tettek meg, mert ez
Kubában mindenképpen politikai változásokhoz vezetne: ha bejöhetne korlátlanul az amerikai t?ke, s
különösen az amerikai-kubai gazdag réteg elkezdene szabadon befektetne az óhazában, az lassan
lerombolná az egész politikai rendszert.

Viszont a marxizmus tévedésnek bizonyult, valahogy le kell szakadni róla.

Nézem a kubai "Népszabadság", azaz a Párt központi lapjának vezércikkét a kubai nemzeti ünnep
alkalmából. A "kommunista" szó egyszer szerepel benne, az is csak mint a kubai államf? rangjának
megnevezése (ugyanis a kubai elnök egyben a kommunista párt els? titkára), de Marx vagy Lenin neve
nem szerepel egyszer se benne. Mindez teljesen elképzelhetetlen lett volna 3-4 évtizede, de még 1
évtizeddel ezel?tt is.

A kubai nemzeti ünnep 1959 óta a Fidel Castro és társai mozgalmának els? - egyébként sikertelen -
akciójának dátuma: 1953. július 26.

Már a vezércikk címe is sokat mond: "Kuba továbbra is antiimperialista és szuverén marad", s szó se
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arról, hogy "szocialista" maradna.

Maga a cikk persze egy nagy nulla: semmitmondó bürokratikus nyelven írt altatódal. Csak maga a
szóválasztás az érdekes, ahogy ezt már megjegyeztem.
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?sbolgár utódnépek

by maxval bircaman - péntek, május 27, 2022

https://bircahang.org/osbolgar-utodnepek/

A legels? bolgár állam 632-668 között létezett a Fekete-tenger északi partvidékén (a Krím-félsziget
kivételével). Amikor az állam megsz?nik, a nyugati felének lakossága legnagyobb részben a mai
Bulgáriába migrál, ott létrehozva 681-ben a kés?bb elszlávosodott bolgár államot. A keleti fél lakossága
viszont északra megy, megalakítva Volga-Bulgáriát, ez az állam 1240-ig létezik, amikoris a mongolok
meghódítják (lásd tatárjárás). A mongol uralom leverése után pedig Oroszország része lesz, máig az.

Természetesen maradt egy kisebbség, mely helyben maradt a területet meghódító kazárok uralma alatt, s
szintén egy kisebb csoport, mely harmadik irányba, az Észak-Kaukázusba migrált.

Az általános nézet szerint az ?sbolgárok a türk népek ogur ágához tartoztak. Származásilag ez vitatott
máig, de nyelvileg igazolt tény. Szintén igaz azonban, hogy az 5 türk ágból - ogur, oguz, kipcsák, karluk,
szibériai-türk - az ogur áll a legmesszebb a többi türkt?l, s az ogur ág áll a legközelebb az ugor
nyelvekhez.

A Fekete-tenger északi partvidékén maradt lakosság teljesen asszimilálódott a kazárokba, majd egyik
alkotóeleme lett a krími tatároknak. Voltak akik felvették a kazár elit vallását, a judaizmust, ezek ma
kihalásban lév? maradványai a karaitok és a krimcsakok - a mai Izraelben még van pár száz
krimcsak/karait származású ember. A többiek - a nagy többség - muszlimok lettek. Az ?sbolgár
származás tudata ezeknél a népeknél csupán távoli emlék, ami teljesen érthet?, hiszen az ?sbolgár csak az
egyik a sok ?s közül. A krími tatár nyelv ma már félhalott, a lakosság eloroszosodott, a nemzettudat
viszont máig él.

A Volga-térségben alapvet?en 3 részre osztható az ?sbolgár lakosság sorsa:

akik egyenes leszármazóknak tekinthet?k: ?k a csuvasok, a csuvas nyelv tulajdonképpen modern
?sbolgár, az egyetlen még él? ogur nyelv,
a mongol uralom alatt kipcsák türkökkel keveredettek: ?k a baskírok és a (volgai) tatárok,
a mongol uralom alatt finnugorokkal keveredettek: ?k a marik és a mordvinok.
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A marik és a mordvinok egyértelm?en nem kötik magukat az ?sbolgárokhoz, ?k az ?sbolgárokra úgy
tekintenek kb. mint a magyarok a kunokra, azaz hozzájuk bevándorolt és asszimilálódott idegenekre.

A csuvasok az ellenkez? végleten állnak, ?k határozottan ?sbolgároknak tekintik magukat.

A baskírok és a tatárok a két végpont között állnak, magukat a Volgai Bulgária leszármazottainak
tekintik, de nemzeti tudatuk nem ?sbolgár, bár ezt az elemet eredetük fontos alapjának tekintik. Van egy
kisebb rész baskír és tatár is, mely "bulgarista", azaz egyértelm?en azonosságot hirdetnek baskír/tatár és
?sbolgár között.

Bár a 3 csoport nyelvileg és vallásilag se azonos - csak a baskír és a tatár kölcsönösen érthet?, vallásilag
pedig a baskírok és a tatárok muszlimok, míg a csuvasok, marik, mordvinok keresztények - mind
kinézetre, mind a materiális kultúra terén nagyon hasonlóak.

Az Észak-Kaukázusra mentek pedig keveredtek az ottani kipcsák törzsekkel, ennek eredménye a 3 ma
létez? észak-kaukázusi türk nyelv egyike, a balkár (karacsáj-balkár). A balkárok és a karacsájok - néha
két külön népnek, néha egyetlen nép két részének tekintik ?ket - egyértelm?en ?sbolgár utódoknak
tekintik magukat, azzal a kigészítéssel, hogy a kunok leszármazottai is. Így a mai kunok (kumikok)
legközelebbi rokonai, a két nyelv magas szinten kölcsönösen érthet?.

Mi az egyes népek mai helyzete? 

A krími tatárok és a karacsáj-balkárok er?sen asszimilálták, gyakorlatilag mindenki beszél oroszul is
anyanyelvi szinten. A lakosság szinte teljes egészében kétnyelv?, oroszul is tud anyanyelvi szinten.

A krími tatár anyanyelvi beszél?inek száma 540 ezer, ennek fele él a Krímben. A lakossága másik fele a
mai Üzbegisztánban él. Sztálin idejében a teljes krími tatár népesség ki lett telepítve Üzbegisztánba, s
amikor már ismét haza lehetett térni, a kitelepített lakosság csak fele tért haza. A saját nyelv használata
kizárólag a családon belülre korlátozódik, s a fiatal nemzdék egy része már meg se tanulja a nyelvet,
hanem helyette az oroszt/üzbéget tanulja meg.
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A karacsáj-balkárok száma kb. 400 ezer, ennek 80 %-a az ?shazában él. ?k is deportálva voltak Sztálin
alatt Közép-Ázsiába, de a deportálási intézkedés visszavonása után szinte mindenki hazatért. A saját
nyelv használata itt is kizárólag a családon belülre korlátozódik, de a helyzet jobb, mint a krími
tatároknál: a nyelv átadása megtörténik a fiatal nemzedék felé is.

A karaitokat és a krimcsakokat már említettem, ezek pár száz f?t alkotnak, ma már gyakorlatilag
mindenki Izraelben él. S mivel itt a nemzeti öntudat zsidó, a fiatalok csak héberül beszélnek. A két nyelv
gyakorlatilag kihalt.

A mordvákra és a marikra ugyanaz jellemz?, mint minden orosszországi finnugor népre: masszív és
gyorsuló eloroszosodás. A mordvák száma 850 ezer, de ma már alig a felük beszél mordvául, s a
mordvául besézl?k is jellemz?en kett?s mordva-orosz anyanyelv?ek. A marik esetében a létszám kb. 550
ezer, itt még 80 % beszéli a nyelvet, de gyakorlatilag mindenki orosz anyanyelv? is.

Mindkét esetben a helyzetet nehezíti a nyelvjárási helyzet. Nem létezik egységes mordva irodalmi nyelv,
hanem a két f? nyelvjárás önálló irodalmat nyelvet alkot - erza és moksa -, a kett? között csak részleges a
kölcsönös érthet?ség, emiatt egymás közt hagyományosan oroszul beszélnek. Ráadásul a nemzettudat
nyelvjárás alapú, ez erzák és a moksák nem tekintik egymást azonos népnek, csak rokonoknak. A
mariknál a helyzet hasonló: bár itt egységes a nemzettudat, szintén két, kölcsönösen csak részlegesen
érthet? irodalmi nyelv van.

A baskírok és a (volgai) tatárok a leger?sebb oroszországi kisebbségek között vannak. Az oroszországi
kisebbségi iskolarendszer jellemz?en csak alsó tagozaton létezik, azaz 5. osztálytól a tannyelv az orosz, s
a kisebbségi nyelv csak tantárgy, viszont ez alól a baskírok és a tatárok kivétel: ott van egészen az
érettségiig kisebbségi tannyelv? oktatás. A baskírra és a tatárra elmondható, ezekre a nyelvekre komoly
állami politika épül: minden téren igyekszenek terjeszteni a nyelv szerepét. A tatár esetében még az a
szokatlan helyzet is van, hogy a helyi orosz lakosság egy része is megtanul valamilyen alapszinten tatárul.

A tatárok a legnagyobb oroszországi kisebbség, számuk 5,3 millió, ebb?l az ?shazában él 80 %. Az
eloroszosodás jóval kisebb, mint más oroszországi kisebbségeknél. A tatár nyelvet még hivatalos célokra
is használják.
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A baskírok száma 1,6 millió, szintén kb, 80 % él az ?shazában. Az oroszosodás itt is sokkal kisebb, mint
más oroszországi kisebbségeknél, a baskírok 70 %-a egyedül baskír anyanyelv?.

az európai Oroszország közigazgatási beosztáa: B - Baskíria, Bk - Kabardino-Balkária, Cs - Csuvasia, Kr
- Karacsáj-Cserkeszia , Mr - Mordóvia, T - Tatársztán 

S persze a végs? kérdés: van-e valamilyen közös bolgár tudat ezekben a népekben? A rövid válasz: nincs.
A hosszabb válasz: bolgár tudat esetleg még lehet is nyomokban, de ha van is, ez sose közös. Ahol az
identitásban az ?sbolgár elem kifejezetten er?s, az 4 mai nép: a mai (dunai) bolgárok, a csuvasok, a
baskírok, a tatárok, de mégis, ez mindenhol másodlagos a mai nemzettudathoz képest, talán egyedül a
csuvasok és a dunai bolgárok gondolják magukat egy az egyben kontinuus módon azonosnak az
?sbolgárokkal, viszont ?k se egyforma módon. 

A dunai bolgárok arra alapoznak, hogy egyedül ?k vitték tovább a népnevet, s így az övék az identitás is.
Ez persze tény: bár a mai bolgárokban az ?sbolgár gén alig 5 %, mégis az ?sbolgár a "mi", míg a mai
bolgárokban 40-50 %-os trák elem meg "?k". 

Az én saját genetikai adataim: 0 azaz nulla % bennem az ?sbolgár elem, míg a trák meg jelent?s, 40 %
körüli. De ez senkit nem zavart apai ?seim között, hogy magát bolgárnak tartsa, s ossza az általános
bolgár elképzelést, hogy "jöttünk a Balkánra a VII. században", miközben a genetika szerint egy ?söm
sincs az akkor bejöttek között.

A csuvasok viszont úgy gondolkodnak, ?s az egyenes leszármazottak. Bár igaz, hogy ?k is kevertek, de
tény: jóval nagyobb ott az ?sbolgár arány. Magyar szempontból érdekes: az adatok szerint a csuvasok az
?sbolgárokból és a szabírokból lettek, ez utóbbiakat egyes források magyaroknak tekintik. 

Továbbá: a volgai bulgaristák zöme nem tekinti a közösség részének a dunai bolgárokat, mivel számukra
a bulgarizmus egyértelm?en türk identitáson alapszik, így az ezt tagadó dunai bolgár önkép számukra
teljesen idegen.

A mai helyzet tehát: nincs semmilyen közösségérzet, ez csak egyes marginális csoportokra igaz: vannak
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kis csoportok a Volga-mentén, melyek közösséget hirdetnek, ahogy Bulgáriában is, de mindkét helyen ez
nem az átlagember megélt tudata.

https://www.youtube.com/watch?v=dHLQYbKFg3g 
tatár ünnepségen 2010-ben Putyin tatár nyelven próbál beszédet mondani 

_______________________________________________
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