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"Neoliberálisok"
by maxval bircaman - szerda, szeptember 02, 2020
http://bircahang.org/neoliberalisok/

Éber Márk Áron írásait érdemes olvasni, akkor is, ha a következtetései gyakran tévesek, mert viszont az
elemzései nagyon jók. Most a Mérce is népszer?síti a két héttel ezel?tt az Új Egyenl?ségen megkezdett
cikksorozatát.

A cikk célja bemutatni, hogy a "neoliberalizmus" Magyarországon nem a rendszerváltoztatással indult.
Persze a "neoliberális" szó eleve hibás, err?l már sokszor írtam. A "neoliberális" szó használatának
egyetlen oka: így szeretnék a balos szerz?k elkerülni, hogy liberális haverjaik megharagudjanak rájuk,
hisz ?k lám nem a liberálisokat szidják, csak a "neoliberálisokat". Aki pedig unja a baloldaliak közül a
"neoliberális" szót, annak tarsolyában ott van még a "piaci fundamentalista" szülemény ugyanarra.

A valóságban persze itt liberálisokról van szó, mert a "neoliberalizmus" egyenl? a klasszikus
liberalizmussal, nincs benne semmi "neo" az eredeti eszméhez képest. Mert lássuk mi is a libveralizmus
egyetlen mondatban: az az eszme, mely szerint az egyéni szabadság a legideálisabb társadalamszervez?
elv, mert a maximálisan szabad egyének önérdekkövetése és önzése kiegyenlíti egymást, valamint az
ellenérdekek így képesek önmaguk megoldani az ellenérdekek ütközése miatti konfliktusokat. Sose
létezett olyan klasszikus liberalizmus - ahogy ezt egyesek állítják manapság -, mely ne lett volna
kapitalizmuspárti, mert a liberalizmus a kapitalizmust tekinti az egyéni szabadság kifejezése lehet?
legjobb keretének. Valójában ha van "neoliberalizmus", azaz a liberalizmus valamilyen újabb verziója az
éppen a szocialista eszmékkel vegyített liberalizmus, a szociáldemokrácia, melynek lényege, hogy az
eredeti liberális eszméket korlátozza a társadalmi igazságosság nevében.

Magam is írtam err?l a témáról. Családilag is érintett vagyok, szüleim a nyugatpárti kádári nomenklatúra
alsó részéb?l származnak, egész gyerekkoromban az e körb?l származó emberekkel voltam körülvéve,
érintkezésben a nomenklatúra középs? részeivel is. 16 éves koromig kb. szentírásnak is hittem azt, amit
ez a réteg hitt és mondott. Majdnem tucatnyi cikket szenteltem e témának, lásd ezeket itt, de a téma
szempontjából ez a cikkem a lényeg (ezeket a cikkeket mind apám 4 évvel ezel?tti halála után tettem
közzé, nem akartam ezzel "bajt" okozni, bár apám elfogadta, hogy másképp látom a világot, mint ?).
Nagyon röviden a három f? dogma, amiben ez a réteg szentül hitt:

a piac mindent megold, a lehet? legkisebb állam kell,
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a szakemberség valami objektív tényez?, azaz nincsenek más szempontok, a politika kizárandó a
"szakmából",
a szocializmus marhaság, különösen a kommunista verzió, de a szociáldemokrata változata is
súlyos téveszme.

Vannak az embernek meghatározó élményei életében. Ezek jellemz?en pillanatok, de ezekre az ember a
legapróbb részletességgel emlékezik. Pl. le tudom írni máig annak a lánynak az arcát, a sminkjét, a haját,
minden ruhadarabját, aki az els? n? volt, aki színmeztelenre vetk?zött el?ttem 35 éve. Életemben van
talán 20-25 ilyen pillanat. De a cikk szempontjából a releváns pillanat 12 éves koromban volt.

Állunk a madridi repül?téren, várva a havannai járatra, jelen van 4-5 magyar család, mind diplomata
beosztásúak havannai vagy madridi állomáshellyel és azok családtagjai, s mind a technokrata kádárista
elitb?l (a kádárista elit két részb?l állt: "technokraták" és "munkáskáderek"). Kiderül: valakinek a
csomagjai elvesztek. Ha a Malév a hibás, az nem hír, hiszen magyar, azaz "rossz" cég. De kiderült: a
hibás az Iberia nev? akkor még egyedüli spanyol légitársaság. Ezt az egybegy?ltek nem értették, hogyan
tehet ilyet egy nyugati, azaz "jó" cég, de aztán az egyik magyar diplomata megfejtette a "rejtélyt": tavaly
államosították az Iberiát! Megkönnyebbülés érz?dött a magyar csoportban: hát persze, hogy szarul
m?ködik, ha egyszer állami tulajdon!

Nagyjából err?l ír Éber is. A magyar közgazdász és pénzügyes elit - mely szinte teljesen technokratákból
állt már a 70-es években is, de különös a 80-asakban - semmi kapcsolatban nem állt a marxizmussal, a
marxizmus csak a kötelez? fed?szöveg volt, de senki se vette komolyan. Ténylegesen ez a két terület már
hosszú évekkel a rendszerváltozás el?tt teljes konszenzusban volt a tekintetben, hogy a liberális eszmék
az egyedül helyesek, minden más tévedés, s?t a liberalizmus a "szakmaiság", a tiszta szakemberség,
minden más pedig indokolatlan, politikai indíttatású, téves "belepofázás" a "szakemberek" dolgába. A
hatalmi pozícióban lév? technokraták f? feladata pedig a technokrata konszenzus szerint a szovjet
függ?ség miatt lebonthatatlan kommunista politikai rendszer keretein belül a gazdaság totális reformja, a
kapitalizmus lehet? legteljesebb becsempészése a rendszerbe.

Amikor Medgyessy Péter - aki szintén a kádárista technokrata elit rész volt, nyilván magasabb
pozícióban mint az én rokonságom - 2002-ben azt mondta védekezésként a kiderült hírszerz?i ügye
kapcsán, hogy ? a Szovjetúnió ellen kémkedett, sokan ezen röhögtek, s okkal is, hiszen ez ebben az
alakban abszurdum, de én tudom: Medgyessy ezt teljesen komolyan hitte. Amit Medgyessy mondott az
abszolút jellemz? volt: a "konzervatív" magyar pártvezetés (lásd Biszku, kés?bb Grósz, Fejti, stb.) orra
el?tt, valahogy észrevétlenül, továbbá a moszkvai f?vezérség reformellenes szárnya el?l eltitkolva
nyomatni a "reformokat", mindenkit kész helyzet elé állítva, hogy aztán már ne legyen visszaút.
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Természetesen a technokrata elit mindenben élvezte Kádár támogatását. Kádár politikája az volt, hogy az
elit két részét egyszerre támogatta, egymás ellen, s mindkett?nek megvolt a maga monopóliuma: a
kereskedelemben, a gazdaságban, a pénzügyekben a technokraták diktáltak, míg a honvédelemben,
belügyben a munkáskáderek. S mind a két elitnek megvoltak a kiváló moszkvai kapcsolatai, ugyanis a
szovjet vezetésben is volt egy reformista és egy reformellenes szárny.

A kádárista egyensúly 1986-ban bukott csak el, amikor Moszkvában az új vezér, Gorbacsov nyíltan
meghirdette a reformista kurzust, ezzel kihúzva a talajt az ellentábor alól a csatlósállamokban,
Magyarországon is. A többi közismert: a magyar pártelit 2 része (nyugatosok és nemzetiek, nevekkel ez
kb. Németh és Pozsgay) egyesült a reformellenesek (ez kb. Grósz lett, miután maga Kádár immár
m?ködésképtelen állapotba került) ellen, s fényes gy?zelmet arattak. (Az már az 1989-1991 közti kor
eseménye, hogy a volt technokraták kiközösítették a pozsgayistákat, azóta az MSZP egy tisztán liberális
párt.)

Ezért is utálom, amikor fideszesek elkezdenek mindenkit egyszere kommunistázni. Ahogy ezt Éber is
írja, ez az elit sose volt semmiben kommunista, nyilván a teljesen formális párttagságot leszámítva.

Éber elég jól leírja a kés?bbi folyamatokat. A liberális eszmék kötelez?ek lettek az ellenzékben
(els?sorban annak f? erejében, az SZDSZ-ben), s ez közel hozta ezt, a már részben, szakért?kön keresztül
eleve köt?d?, posztkommunista elithez, mely gyakorlatilag semmiben se vallott mást, leszámítva persze
azt, hogy az egyik rész ellenezte a kádárizmust, míg a másik a reformfolyamat kezdetének tekintette azt.
Jobb név híján ez lett a "baloldal", ez megfelel? volt mindkét elemnek:

jó volt a volt technokrata elitnek, hisz így azt állíthatta, ?k már korábban is a baloldalon voltak, s
eleve a liberalizmus az végülis baloldal (a valóságban persze a liberalizmus jobboldal),
jó volt a volt ellenzéknek, hiszen így, miután az MDF-kormány magát jobboldalinak határozta
meg, adott volt a "baloldal" szerep, bár persze röhejes, hogy miért lennének baloldaliak azok, akik
Antallt azért kritizálják, mert nem eléggé "piacpárti".

Azaz nem az volt - sajnos máig ez a vezet? "jobbos" narratíva -, hogy az SZDSZ-es ellenzék elárulta
tisztességét, majd lepaktált a komcsikkal, hanem az, hogy két szinte mindenben egyetért? liberális csoport
egymásra talált.

Szóval így lett az a sajátos magyar bal-jobb értelmezés, hogy:
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baloldali az aki progresszív liberális, globalista, ateista, s vakon hisz mindenben ami nyugati,
feladatának pedig a "mucsai" magyarok megnevelését látja,
jobboldali pedig az, aki konzervatív harmadikutas, nacionalista, keresztény, hisz a magyar
önállóságban, feladatának pedig a magyar sajátosságok védelmét látja.

Éber külön érdeme, hogy elismeri: a "piaci fundamentalizmus" ellenzéke Magyarországon a
"jobboldalon" jelent meg, nem a "baloldalon", s ma is így van ez. Azt is bátran leírja, van egy
hagyományos liberális jobboldal, s egy újjobb, mely átvesz sokat a rendszerkrikusságból.

Éber nyilván a ténylegesen nemlétez? antiliberális baloldal híve. S mint ilyen azt mondja: nem szabad
nekik szövetségre lépniük a liberális "baloldallal". Erre kiváncsi leszek, mert eddig minden tapasztalat az
ellenkez?jét mutatja: a éles helyzetben a törpeméret? magyar rendszerkritikus baloldal mindig kiáll a
"hagyományos baloldal" mellett.

_______________________________________________
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12 ballib érv
by maxval bircaman - vasárnap, május 17, 2020
http://bircahang.org/12-ballib-erv/

Nagy tragédia érte a ballib agytrösztöt és kapcsolt részeit: Zorbán visszavonja a felhatalmazási törvényt.
Ilyenkor gyorsan kell lépni a magyarázatok kidolgozásában, ellenkez? esetben a végén még fasiszta
narratívák terjednek el a ballib táborban.

Szerény módon ugyan, de mi is igyekszünk segíteni a ballib agytrösztnek. Ki is dolgoztunk 12
magyarázatot, a lehet? legkülönböz?bbeket a nemkívánatos történés ideológilag helyes
megmagyarázására. Íme:

1 - Ez már a végid?k jele! Zorbán megijedt. Retteg, ezért hátrálni kénytelen. Fél a népharagtól /
Brüsszelt?l/ a demokrata gyíkemberekt?l.
2 - A BMW utasította Zorbánt erre, a pocakos cigány csicskás meg azonnal szót fogad, ha-ha-ha!
3 - Zorbán már megint gerinctelenül pávatáncol!
4 - Zorbán megkapta a titkos adatokat, melyek szerint a gazdaság / oktatás / egészségügy
öszeomlott, s most így próbál menekülni az egyszemélyi felel?ség el?l.
5 - Zorbán ezzel akarja elterelni a figyelmet az ország ellopásáról.
6 - Mert már indítja Putyin a migráncsokat!
7 - Igen, visszaadja, de maga a visszaadás is diktatórikus, hiszen nem készült háttértanulmány, s
nem konzultált a civilekkel, az ellenzékkel, meg a gyíkemberekkel.
8 - Trükk! Ez csak a bétateszt volt. ?sszel újra bevezeti, sokkal keményebben.
9 - A nép már forrong, nem lesz képes ezzel Zorbán senkit se átverni. Buksz, Viktátor!
10 - Zorbán már bevezette az utolsó szükséges intézkedéseket a diktatúra bevezetéséhez a
felhatalmazási törvény hatálya alatt, így már nincs szüksége a törvényre.
11 - A sok marha bezzeg beveszi ezt, mikor pedig közismert: már 2010 ?sze óta k?kemény és
kegyetlen diktatúrában élünk!
12 - Uuuuuuuuú, Európa! Diktatúra!!!

Reméljük, pontjainkból legalább egy pár hasznosítva lesz hamarosan.
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35
by maxval bircaman - csütörtök, szeptember 03, 2020
http://bircahang.org/35-2/

Ez most egy személyes megemlékezés, meg egy szerelmeslevél féle.

Tegnap családi ünnepünk volt. 35 éves ismerjük egymást a feleségemmel.

Ennek története úgy kezd?dött, hogy 1985. szeptember 2-án elmentem a Havannai Egyetem M?vészeti
és Bölcsészeti Karának épületébe beiratkozni az els? évfolyamra. A folyamat vége áthúzódott délutánra:
sorba kellett állnom több száz emberrel együtt a könyvtár el?tt, ahol egy darab alkalmazott mindenkinek
átadta a szakja szerint neki járó tankönyvmennyiséget az egész félévre: Kubában a fels?kú oktatás
teljesen ingyenes, beleértve a tankönyveket is, nem csak a kötelez?ket, még a f?bb ajánlottakat is
beleértve.

az épület helye Havanna bels? részének térképén (piros pont)

A sorbanállás kb. 3 órát vett igénybe (ez kubai mércével egy gyors sor), ezalatt id?m volt alaposan
körülnézni, többek között megvizsgálni részletesen a többi diákot is, akik közül nem tudhattam ki melyik
szakon lesz - ezen a karon ugyanis összesen 5 különböz? szak volt. Miért csak 5 szak egy ekkora karon?
Ennek oka, hogy a politikai rendszer ellenére a kubai fels?oktatás sokkal jobban hasonlított az amerikaira,
mint a szovjetre. A szovjet - és általában az akkori kelet-európai - rendszert az er?s szakosodás jellemezte
a legelejét?l, ezt a nagy Szovjetúnióban az abszurdításig vitték, volt pl. olyan szak ott, hogy "tejipari
mérnök", ez nem vicc. Beiratkozik az ember, s az els? naptól a tejiparról, az ott használt gépekr?l,
m?szerekr?l tanítják. Aztán 5 év múlva lediplomázik, elhelyezkedik segédmérnökként egy tejipari
vállalatnál, majd esetleg karriert épít, s ? lesz a tejüzem f?tejmérnöke 30 évvel kés?bb. Aztán amikor a
rendszer összeomlik (1989-1992), munkanélküli lesz, hiszen csak a tejiparhoz ért, ott meg éppen nem
alkalmaznak mérnököket, mert immár kapitalista logikával megsprórolják a költségeket erre is.

Ezzel szemben az amerikai rendszer az, hogy van 1-2 év alapképzés, s csak a 3. évt?l van igazi
szakosodás. Szóval Kubában is ez utóbbi volt, lásd az én szakom neve "bölcsészet" volt, ez 5-éves
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képzés volt, de a 2. év végéig együtt volt az egész szak, majd szétvált, ha jól emlékszem 4 vagy 5
szakosodásra, melyek pl. Magyarországon eleve önálló szakok lettek volna.

Szóval sorban álltam. S nyilván egy id? után a lányokra összpontosítottam. Kiszúrtam azonnal ki nem
kubai. Ezt nem nehéz: akkoriban a kubai emberek nem juthattak külföldi árucikkekhez, így azonnal meg
lehetettt állapítani, hogy aki kicsit is jobban van öltözve vagy szebb táskája van (s?t, n?knél a sminken is
látszott), az nem lehet helyi ember.

Meg is állapítottam: rajtam kívül jelen van 9 idegen: egy szláv-germán kinézet? srác (kés?bb kiderült,
hogy orosz, 2 hónap után ki is zuhant az egyetemr?l, mert súlyos alkoholistának bizonyult, ami miatt
gyakorlatilag sose járt el?adásra), 3 tipikus vietnámi ember (a vietnámiakat könny? felismerni, olyanok,
mint a kínaiak, viszont állandóan jó kedvük van), plusz volt 5 külföldi lány.

Volt egy tipikus mexikói lány, nagyon szép, csak hamarosan kiderült, hogy tévedett
nemzetiségmegállapító készségem, mert a valóságban perzsa, afganisztáni perzsa azaz dari (az
afganisztániak kb. negyede dari). Volt egy nagyon hevesen gesztikuláló latin-amerikai lány is, színfehér,
er?sen tömzsi termet?, el?ször azt hittem argentín, de közelebbr?l hallva megállapítottam, nem olyan a
kiejtése, s megállapítottam, karibi, ami Kubán kívó lehet még Dominika vagy Puerto Rico, s ez utóbbi lett
a helyes megoldás. Volt aztán egy gyönyör? koreai lány, olyan mint a mai koreai popdívák, tipikus északkoreai módra titkárn?nek öltözve, nála nem kellett sokat gondolkodni, hová valósi, hisz rá volt írva: a
Kim Il Szung jelvény nem hagyott helyet vacilálásra.

S végül volt két bolgár lány, akik megállás nélkül beszéltek egymással: egy magas, tömzsi, kövérkés és
egy apró, vékony termet?. Ez utóbbi olyan fehér b?rrel, mely még fehérebbnek t?nt a fekete szeme és
hosszú fekete haja miatt, fehér szín? középhosszú ruhát viselt, virágmintákkal, s olyan szemüvege volt,
mint John Lennonnak.

Ha ez most hollywoodi mese volna, az következne, hogy nem bírtam többet levenni róla a szememet,
beleszerettem, majd szerelmet vallottam neki hamarosan. De nem ez következik, hanem a valóság. Szóval
bár besoroltam ?t a jelen lév?k között az 5 legszebb közé, nem történt semmi, nem estem senki iránt vak
szerelembe.

35 éve
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A kontraszt kedvéért az apró, vékony termet?, hófehér b?r?, fekete szem? és hosszú fekete hajú lány
visszemlékezése rólam: "valami mogorva alak, valószín?leg orosz, 3 óra alatt egy hangot nem adott ki
magából, de álandóan nézel?dött, egyre mérgesebben, mintha arra készülni, hamarosan megver valakit
amiatt, hogy sorba kell állnia".

A nap eseményeinek vége, hogy átvettem a könyveket, majd hazamentem.

Dehát itt nyilván nem lehet lezárni. Hiszen ez egy kapcsolat története is.

Szóval másnap reggel bementem az els? el?adásra, s szembejött a vékony, alacsony lány, immár az én
ízlésemnek megfelel?bben öltözve: zöld pulóver, testhez álló farmernadrág. Beszédbe is elegyedtünk,
aminek következtében a teremben ugyanahhoz a hatszemélyes padhoz ültünk le, egymás mellé. Gyakran
beszélgettünk a szünetekben, s így hamarosan jó haverok lettünk, de mintha azonos nem?ek lennénk, azaz
semmi nyoma nem volt bármiféle romantikának. Olyannyire nem, hogy megbeszéltem vele, hogy tetszik
nekem az egyik lány a csoportban, ? meg egy srácról mondta el ugyanezt, aki egy másik csoportban volt.
Ez az abszolút baráti kapcsolat ment szépen tovább, szeptember végén már közös programot is
szerveztünk, strandra mentünk együtt, de moziban is voltunk együtt 2-szer, meg várostnézni, id?nként
könyvtárba is mentünk együtt. Az október 26-án tartott születésnapi buliján a sok vendég között én
voltam a két meghívott csoporttárs egyike.

Nagyon élvezetes haver volt, mert könnyen megértettük egymást, s tudása is nagy volt, nem kellett
mindent magyarázni neki. Plusz jól is nézett ki, amit eddig nem tapasztaltam soha okos n?knél.

Aztán október legvégén kórházban voltam 3 napot. Volt id?m elmélkedni, s lassan rádöbbentem: egyetlen
problémám, ami miatt valami lelki hiányérzetem van, hogy magamnak se vallom be azt a tényt, hogy
mélyen szerelmes vagyok a hivatalosan csak haveromba. Addig mindig úgy lettem szerelmes, hogy
percek alatt, ami aztán el is tudott múlni percek alatt, itt meg számomra szokatlanul, lassú folyamat
eredménye volt az érzelem.

Persze elmondtam neki, ? meg azt mondta, ez csak tévképzet, valószín?leg nagyon kell nekem valaki, s
éppen ? volt a közelben, így ? lett az, de ez komolytalan. Amikor kijöttem a kórházból november 1-jén,
ami éppen szombat volt, este házibuliba mentünk, ott el?ször csókolóztunk, de másnap már azt mondta,
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ezt felejtsük el, hiba volt, ? csak azért engedte, mert a barátom, s nem akart visszutasítani, mert látta
nagyon kell nekem a csók.

Ez aztán így ment pár hétig. Még azt is mondta, szerez nekem igazi barátn?t, ha kell. S?t, ha ez a célom,
akkor valamelyik délel?tt, amikor nincsenek otthon a szülei, el?adás helyett menjünk fel hozzá, s baráti
alapon lehet szex is, szívesen segít ebben is, ha aztán másnak nem mondom el. Én elmondtam: nekem
nem másik barátn? kell vagy szexpartner, hanem igazi kapcsolat és csakis vele.

Karácsony el?tt végre elmondta: részben nem volt biztos magában, részben nem volt biztos, nem akarome csak kihasználni a barátságunkat, ezért viselkedett így. De már egyetért velem: ? se akar továbbra is
csak barát lenni, akkor mostantól pár leszünk. Az els? teljesen szabályos, "hivatalos" szexuális
együttlétünk a következ? év január 19-én volt. Akkoriban nem volt elfogadott, hogy csak úgy szexel
valaki, szóval rejteni kellett a szül?kt?l, de azért heti átlag 4 alkalommal megtaláltuk a megfelel? helyet
és id?t hozzá.

S gyorsan mi lettünk az egyetemen a mindig mindent együtt csináló, sose egymástól elváló
szerelmespár mintapéldánya. A végén már a szemináriumi foglalkozásokhoz is azonos feladatot adtak
nekünk a tanárok "maguk úgyis együtt lesznek" alapon.

30 éve

S ismét eltérés a hollywoodi receptt?l: sose kértem meg a kezét! Egyszer?en májusban egy parkban ülve
megbeszéltük, hogy nem akarjuk kapcsolatunk végét a tanév befejezése után (ahogy ez lett volna, normál
esetben, hiszen végetért kubai tartózkodásunk, neki júliusban, nekem augusztusban), inkább szeretnénk
együtt maradni, szóval akkor ?sszel házasodjunk össze. Ez meg is történt október 16-án, Budapesten.

esküv?

1986. július 26-án váltunk szét, neki végleg haza kellett mennie. Kint voltam vele a repül?téren, néztem,
amint elrepül Berlinbe. Akkoriban Kuba és a világ többi része között nagyon gyér volt a légiközlekedés,
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az egyik f? útvonal a Havanna és Kelet-Berlin közti járat volt, egyórás leszállással Ganderben. Olyan
nyomasztó érzés volt, hogy három napig nem bírtam enni. Pedig ez csak ideiglenes szétválás volt. Én
augusztus 20-án hagytam el Kubát, mégpedig extrém módon hajóval: apám elintézte, hogy egy egyébként
utasokat nem szállító keletnémet kereskedelmi hajó elvigyen minket Havannából Rostockba. Végül
Budapestre szeptember 6-án érkeztem meg. Azonal el is kezdtem intézni a papírokat, akkor még
különböz? állampolgárság? emberek házasodásához igazságügyminisztériumi papír kellett. Október 2-án
megérkezett az immár hivatalosan is mennyasszonyom Budapestre, s 16-án házasodtunk. Ehhez is külön
engedély kellett, mert hivatalosan 30 nap kötelez? várakozást írt el? a jogszabály a házasulási szándék
bejelentése között, mi pedig csak az els? munkanapon, 6-án tudtuk ezt megtenni (a bejelentéshez kellett
mindkét fél jelenléte). Szerencsére volt kiskapu: a jogszabály felhatalmazta az illetékes
anyakönyvvezet?t, hogy indokoltan sürg?s esetben mentesítheti a feleket a várakozás alól. Mi azt találtuk
ki, hogy a feleségnek el kell utaznia az országból más országbeli tanulmányainak megkezdése céljából ez még félig igaz is volt.

De a lényeg: most még jobban szeretem, mint a kezdetekkor. ? az abszolút lelki társam. Ha nem lenne,
az olyan lenne, mintha hiányozna az egyik lábam vagy kezem.

25 éve

Persze minden kapcsolatban vannak mélypontok, aki ezt tagadja, az hazudik. Azok a kapcsolatok,
melyekben "egy rossz szó nem hangzik el" valójában felületes viszonyok, a felek a valóságban le se
szarják egymást. De minden probléma és mélypont nem lett olyan szint?, hogy az a kapcsolat lényegét
veszélyeztette volna. Mindig mi maradtunk egymás számára a legfontosabbak, így sok komoly gond se
tudta a dolgokat tönkretenni.

10 éve

Ha ? nem lenne, valószín?leg Birca Hang Média se lenne. Abszolút lelki társam ebben is. Eszmei,
politikai nézeteink kb. 90 %-ban azonosak.

Viszont különbségeink is vannak, ami hasznos. Pl. a filmes ízlésünk nagyon más. Viccel?dni szoktunk
egymással, mert én szeretem a m?vészfilmet, ? meg a fantasyt, viszont én meg elalszom a fantasyn, ?
meg ki nem állhatja a m?vészfilmeket. Szóval azt szokta mondani "húsz perce nem történik semmi, s már
lement a film fele, de nem derült ki mir?l szól, ez neked való film", én meg azzal reagálok "a törpék
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legy?zték megint a gonosz szörnyetegeket?"

tegnap készült a közeli presszóban

els? gyerekünkkel

második gyerekünkkel

34 és fél éve mint szerelmespár Kubában (strand)

_______________________________________________
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A ballib keménymag sose változik
by maxval bircaman - péntek, július 24, 2020
http://bircahang.org/a-ballib-kemeny-mag-sose-valtozik/

Vicces volt követni a lengyel elnökválasztás magyar reakcióit.

A két forduló között magabiztosság.

A második forduló estéjén a mimimális eltérést jelz? el?rejelzések hallatán örömujjongás, majd
belekapaszkodás a külföldi szavazatokba. Arra nem gondolnak, hogy ugyanazek az emberek
Magyarországon átkozzák a külföldi szavazatokat.

Aztán jön az eredmény: a liberális jelölt bukik. S tegyük hozzá: ez a lengyel liberális jelölt a magyar
ballibantakhoz képest fényévnyivel normálisabb alak.

Csend, majd gyorsan jönnek a magyarázatok:

csalás volt,
megvan a "kétharmad" (a valóságban nem a kétharmad van meg, hanem a 100 % egyébként,
hiszen a vesztes nem kap semmit),
miféle választási rendszer ez? (persze ha ?k nyertek volna, nem lenne gond),
az okosak, a fiatalok, a m?veltek kevesebben vannak, mint a buták, az öregek, s a bunkók.

A ballib meg sose tanul... a valóság nem izgatja ?ket.
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Ráadásul ezt az embert nehéz támadni. Azzal ugyanis támadni, hogy a hagyományos család híve,
keresztény, s homofób nemigen lehet, hiszen ezek Kelet-Európában pozitív értékek. Itt lehetne még
oroszpártiságról és antiszemitizmusról hadoválni, de pont egyik se m?ködik: a zsidó feleséggel 25 éve
házas és oroszellenes Duda esetében ez vicc lenne.

_______________________________________________
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A ballib sportkommentel?
by maxval bircaman - vasárnap, november 15, 2020
http://bircahang.org/a-ballib-sportkommentelo/

A magyar-izlandi selejtez? alatt a legjobb mulatság a ballib kommentel?k követése volt. Íme egy kis
ízelít?.

A meccs el?tt:

A foci a bunkók sportja, ezért rajong érte Orbán is.
Két tucatnyi ember fut egy labda után, kit érdekel, de drukkolok Izlandnak.
Izlandra fogadtam a tippmixen. Hajrá vikingek!

A 11. percben gólt l? Izland.

O1G!
Ha-ha-ha! A halászok, pékek, amat?r id?s bácsik vezetnek a milliárdosok ellen.
Na most szállt el a 2022-es választás a FideSSnek!

A magyar csapat egyenlít a 88. percben:

Kevéske.
Mázli. Ha csak 87 percig tart a meccs, hatalmasat bukunk.
Egy néger góljára éneklik az Isten áld meg a magyart, röhej!

A magyar csapat átveszi a vezetést:
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Elfáradtak az izlandi hentesek és pékek.
Kenyeret és cirkuszt - na, a cirkusz meg is van, milliárdokért, kenyér helyett meg évente egy zsák
krumpli.
Erre bezzeg van pénz, milliók meg éheznek, az egészségügy és az oktatás romokban!

Elképeszt? módon a magyar csapat megfordítja az eredményt a 92. percben, amivel Magyarország
kijut az EB-re:

S akkor mi van, ha nyertek? Semmi.
Tíz év alatt két kijutás. Ez bizony megérte a 8500 milliárdot.
Felesleges a kijutás. Pofozógép leszünk ott.

Hát van ennél jobb szórakozás?

_______________________________________________
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A Bauer
by maxval bircaman - vasárnap, május 10, 2020
http://bircahang.org/a-bauer/

Amióta Gulyás Márton ballib aktivistából átvedlett újságíróvá, kezd egész jó m?sorokat gyártani. Pár
napja készült produkciója a Bauer-Schiffer vita.

Bauert nagyon kedvelem, régivágású ballib, aki ráadásul rendkívül ?szinte ember, nem hajlandó
taktikázni, hanem nyíltan kimondja mit gondol, lehet az akár a legnagyobb marhaság is.

Gyakorlatilag ? a két lábon járó 90-es évek. S mit ad Isten, most is elmondja 3 f? alapelvét:

a rendszerváltás jól sikerült,
a baloldal nem azt jelenti, hogy a munka oldalán állunk, hanem azt: szociálisan érzékenyek
vagyunk,
a persze a legfontosabb: merjünk kicsik lenni.

Bauer gyakorlatilag egy él? Fidesz választási kampány. Hagyni kell szabadon beszélni, s ugrik is a
Fidesz népszer?sége pár százalékpontnyit felfelé.

_______________________________________________
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A beavatás
by maxval bircaman - kedd, december 29, 2020
http://bircahang.org/a-beavatas/

A beavatás iránti igény nem csökken a materializmus és a liberalizmus gy?zelme óta se.

A beavatás azt jelenti, az ember részese valami nála nagyobbnak, mégpedig úgy, hogy kevesek nyerik el
ezt a jogot.

Írják, a kés?i pogány Rómában hatalmas piaca volt a beavatásoknak, a különböz? titkos tanoknak. A
talajt vesztett emberek menekültek a szellembe.

A nagy világvallások jellegzetessége - nem csak a kereszténységé! -, hogy könnyedén bárki beavatott
lehet, s a titkos tanítás mindenki számára nyitott, annak titkossága nem a tartalom, hanem maga a tanítás.
De egyes tömegmozgalommá vált politikai eszmék is így épültek fel.

Amint azonban a helyzet elkezd zavaros lenne, mindez kevésnek bizonyul egyesek számára, s ezen
egyesek száma növekszik párhuzamosan a zavarral. Még nagy emberek is beleesnek ebbe a csapdába
néha.

Pedig a hagyományhoz nem is kell beavatás. A hagyomány a természetes jó kisugárzása, melyb?l
közvetlenül meríteni lehet. Nyilván létezhetnek teljesen érvényesen intézmények, melyek tagsági hálót
építenek fel, de önmagukban ezek nem képesek hagyományt teremteni, csak azt esetleg segíteni.

A gyökértelen intézmény pedig olyan, mint a népviselet, melyet nem hordanak.

A modern keresekedelem is él ezekkel az eszközökkel, innen a "csak neked, csak most" szöveg, s persze
a legnagyobb példa az mlm-piramisjátékok, ahol a kiválasztottság érzésével csábítják ideig-óráig az új
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"híveket".

_______________________________________________
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A bolgár posztkommunista politika magyarul
by maxval bircaman - kedd, július 14, 2020
http://bircahang.org/a-bolgar-posztkommunista-politika-magyarul/

Vicces írásra készülök, régóta szeretném megírni a bolgár rendszerváltozás utáni történelmet magyarul,
szó szerint magyarul, azaz magyar személyekkel, magyar pártokkal. Igyekszem nem adni er?ltetett
párhuzamokat, azt hiszem, ez sikerült is nagyrészt.

*

Az els? szabad választáson 1990-ben csak 3 er? képes bejutni a parlamentbe:

abszolút többséget, 55 %-ot szerez az MSZP, melynek legfels?bb 5-tagú vezet?sége a
következ?kb?l áll: Németh Miklós, Nyers Rezs?, Pozsgay Imre, Horn Gyula, Thürmer Gyula,
második, 35 %-kal a tucatnyi ellenzéki párt laza koalíciója, a Demokratikus Er?k Szövetsége,
tagja az MDF, az SZDSZ, a Fidesz, a KDNP, a Kisgazdapárt,
harmadik a 10 %-os Cigányok Pártja.

Megalakul a Németh-kormány, azaz újjáalakul, de immár demokratikus parlamenti felhatalmazás
alapján. Gesztusként a vesztes ellenzék felé, az MSZP Antall Józsefet választja meg a jelképes
köztársasági elnöki posztra.

A hatalmas gazdasági válság, 500 %-os infláció, drasztikus munkanélküliség, valamint a b?nözés
növekedése miatt a kormány már 1991-ben kénytelen lemondani. Az új választásokon a Demokratikus
Er?k Szövetsége nyer, de alig 1 %-kal kap többet, mint a szocialisták, így koalícióra kényszerül a
cigányokkal, a miniszterelnök a radikálisan nyugatpárti Pet? Iván.

A Demokratikus Er?k Szövetségén belül er?södik a már korábban megkezd?dött belharc, a radikálisok és
a mérsékeltek között, közben n? a feszültség a két kormánypárt között is. Emellett Antall köztársasági
elnök nyíltan a miniszterelnök ellen fordul. 1992 végén a Cigánypárt kilép a kormánykoalícióból.
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A parlamenti többség megakadályozza új választások kiírását, "szakért?i" kormány alakul, a
köztársasági elnök, a szocialisták, a cigányok, s a szétesett demokraták mérsékeltjeinek
háttértámogatásával.

1994-ben a választáson a szocialisták abszolút töbséget szereznek, a miniszterelnök Pozsgay Imre, a
szocialisták népi szárnyának vezet?je, aki leállítja az ország NATO-hoz való közeledését, helyette
semlegességet szeretne. Másfél évvel kés?bb ismeretlenek meggyilkolják Németh Miklóst, aki a
szocialisták nyugatpárti szárnyának volt a f? személyisége.

1996 végére, 1997 elejére gazdasági katasztrófa köszönt be. Az infláció immár 700 %-os. A nyugati
befektet?k kivonnak minden pénzt a bankrendszerb?l, az eredmény a teljes összeomlás.

Pozsgay kivonul a politikából, pártja az MSZP pedig történelmi vereséget szenved, a korábbi 55 %-ról 22
%-ra esik vissza. Az MSZP új elnöke Horn Gyula, aki lemond a semlegesség programról, immár kiáll a
nyugati integráció mellett.

A parlamenti választáson a demokraták radikálisai nyernek, abszolút többséget szerezni, az
elnökválasztást is ?k nyerik (id?közben módosítva lett az alkotmány, a továbbra is jelképes köztársasági
elnököt immár a nép választja). Az új kormányf? Kuncze Gábor.

A Kuncze-kormány stabilizálja a helyzetet, az infláció 700 %-ról lemegy 15 %-ra. Közben azonban
gyakorlatilag minden mozdíthatót privatizál, sokszor nevetségesen alacsony áron, a Malévet pl. félmillió
dollárért adják el. Közben a bevezetett költségvetési szigor miatt az átlag havi nyugdíj immár egy hétre se
elég, a egészségügyi ellátást is magánkézbe adják, az állam csak egy részt fizet a betegek helyett.

Az elégedetlenség azonban nem ingatja meg a kormányt, mert a f? ellenfél, a szocialisták kormányzási
kudarca is még friss emlék. Ebben a légüres térben lép fel a korábban a politikától tartózkodó, de
rendkívül népszer? Habsburg György. Új pártja, a Habsburg Mozgalom a 2001-es választásokon
majdnem egyedül megszerzi az abszolút többséget. A szocialisták és a demokraták immár azonos
súlyúak, 20-20 % mandátumot szereznek.
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A Habsburg Mozgalom jelenléte és gy?zelme különösen a demokratákra jelent hatalmas csapást. A
várakozások ellenére ugyanis a habsburgisták nem a demokratákkal alkotnak koalíciót, hanem a
cigányokkal, s er?sen támogatja ?ket az id?közben köztársasági elnökké választott Horn Gyula is (aki a
második fordulóban pár szavazattal gy?zi le ellenfelét, els?sorban a cigány szavazatoknak köszönhet?en).
A demokraták arra számítanak, hogy a hagyományosan republikánus érzelm? szocialisták konfliktusba
fognak kerülni a származása miatt nem éppen ideálisan republikánus Habsburg Györggyel, de ennek pont
az ellenkez?je történik: a szocialisták egyre közelebb kerülnek a habsburgistákhoz. A 2005-ös választások
során immár nyílt habsburgista-szocialista-cigány koalíció alakul. Maga Habsburg György háttérbe
vonul, helyére Mesterházy Attila kerül.

A demokraták képtelenek kihasználni a 8 évnyi habsburgista-szocialista-cigány kormányzás
negatívumait, egyre több részre esnek szét, egymást "kommunistabérencnek", "cigány ügynöknek",
"oroszpártinak" bélyegezve.

Egy korábban politikusként jelentéktelen személyiség jelenik meg a színtéren. A korábban csak a
sportrajongók által ifjúsági birkózó bajnokként ismert Németh Szilárd alapít pártot. Németh korábban
aktivista volt a demokratáknál, sose töltve be komoly pozíciót, majd átállva a habsburgistákhoz
miniszterhelyettes lett a Belügyminisztériumban. Itt bizonyos sikereket ért el a szervezett b?nöz?s ellen,
majd kilépve a habsburgistáktól sikeresen megnyerte az önkormányzati választást Budapesten. Mint
budapesti f?polgármester pártot alapított, mely mindenkit?l elhatárolódva lett népszer? mint "a
demokrata- szocialista-cigány maffiakormányzás ellenzéke", segítette ?t az is, hogy a közben teljesen
eljelentéktelenedett habsburgisták megmaradt tábora is mellé állt.

Németh immár 2009 óta szinte folyamatosan hatalmon van. Egyedül 2013-ban sikerült megbuktatni,
amikor a szocialisták és a cigányok koalíciót alakítottak, s megnyerték hozzá az ex-demokrata Vona
Gábor új cigányellenes, ultranacionalista pártjának támogatását is. De ez a koalíció már 2014-ben
szétesett, s Németh még nagyobb támogatottsággal tért vissza a hatalomba.

Jelenleg nagyban segíti Némethet az is, hogy a legnagyobb ellenzéki párt, a szocialisták
belharcot vívnak, Mesterházy Attila hívei és Szili Katalin hívei közt ádáz harc zajlik a párton belül.

Szinte biztos, hogy a jöv? tavaszi választásokon Németh fog nyerni, a kérdés csak az, kivel fog majd
koalícióra lépni.
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Adj nekem 160 millió aranyat vagy változtass igazi fiúvá, mint amilyen Orbán!

_______________________________________________
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A bolgár Trianon
by maxval bircaman - hétf?, június 08, 2020
http://bircahang.org/%d0%b0-bolgar-trianon/

Látszólag hasonló a bolgár területvesztás a magyarhoz, de mélyebben a helyzet egészen más. Ezért is
másak a reakciók.

Magyarország Trianon el?tt az összes magyarlakta területet magában foglalta, egyetlen kivétellel: a
Csángóföld Trianon el?tt is román volt.

Ezzel szemben a Bulgária számára nem Trianon párhuzama, a Neuillyi békeszerz?dés (1919) hozta a
legnagyobb veszteséget, ez csak egy volt a sok veszteség között.

Az alábbi térképen a mai határok vannak megjelülve. A narancs, zöld, s sárga szín jelöli azt a területet,
melyet a XIX. sz. 70-es éveiben közmegyezéssel bolgárnak lehetett tekinteni. Narnacssárga színnel van
jelölve az a terület, melyet az 1878-ös orosz-török ideiglenes békeszerz?dés a visszállított bolgár állam
területének jelölt meg. S sárga az a rész, melyet a Neuillyi békeszerz?dés vett el.

Bulgária veszteségei

Tehát a Neuillyi békeszerz?dés jóval kevesebbet vett el, mint ami korábban, 1878-1919 között már
elveszett. A Neuillyi békeszerz?dés által elvett terület összesen 11 ezer km2, ez 6 területrészt jelentett:

Jugoszlávia javára összesen 2600 km2:
Kula járás nyugati része (ma Szerbiában, bolgár lakosság aránya ma: 1 %, ez a terület az
elcsatolásakor román és szerb volt etnikailag),
Caribrod város és környéke (ma: Dimitrovgrad, Szerbia, bolgár lakosság aránya ma: 54
%),
Boszilegrad város és környéke (ma Szerbiában, bolgár lakosság aránya ma: 77 %),
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Sztrumica város és kornyéke (ma: Észak-Macedónia, macedón lakosság aránya: 92 %);
Görögország javára összesen 8600 km2:
a jelenlegi görög Paraneszti járás északi része (ma Görögországban, gyakorlatilag lakatlan
terület, az eredeti bolgár-muszlim lakosság ki lett telepítve Törökországba a 20-as évek
végén),
Nyugat-Trákia (ma: Görögország, bolgár lakosság aránya: 5 %, a békeszerz?dés idején a
bolgár lakosság 14 % volt, a többségi lakosság török volt 68 % arányban, ez a 20-as évek
végi kitelepítés miatt mára 25 %-ra csökkent).

A Bulgária által elvesztett lakosság 1919-ben 2 millió f? volt, de ebb?l csak 600 ezer volt bolgár
nemzetiség?. Az igazán súlyos veszteséget 2 dolog okozta:

Bulgária elvesztette Égei-tengeri tengerpartját, mely pedig gazdaságilag jóval fontosabb volt, mint
a Fekete-tengeri,
az idegen területre került bolgár lakosság jelent?s része elmenekült a megmaradt bolgár területre,
s?t Görögország esetében ez egyenesen kötelez? volt.

Viszont a bolgár néplélek számára volt 2 másik terület, melyet az ország nem ekkor vesztett el, hanem
korábban: ez Macedónia és Dobrudzsa.

Macedónia 1913-ig török terület volt, majd a török uralom megsz?nésekor Bulgária súlyos
vereséget szenvedett a szerb-görög megállapodás miatt, mely két fél gyakorlatilag elosztotta egymás közt
a területet, Bulgáriának csak az északkeleti csücskét hagyva a régiónak. Ez kb. 60 ezer km2. A
Bulgáriának adott macedóniai terület alig 6800 km2.

Dobrudzsa északi része már 1878-ban Romániához került, annak ellenére, hogy a lakosság alig 20 %-a
volt román. Ezzel kompenzálta Oroszország Romániát, amiért megtartotta magának a 75 %-ban román
lakosságú Kelet-Moldovát.

Dobrudzsa déli részét Bulgária 1913-ban vesztette el Románia javára. Itt a románok nem rendelkeztek
semmilyen etnikai érvekkel, a román lakosság alig 2 % (kett?) volt, a hivatkozás az volt, hogy
Macedóniában jelent?s román kisebbség van, de mivel ott nem kaphat a távolság miatt Románia területet,
így máshol, Dobrudzsában kér kompenzációt.
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Dél-Dobrudzsa 1940-ben fel lett osztva Bulgária és Románia között - kb. mint Erdély felosztása a 2. bécsi
döntéssel -, a déli rész vissza lett adva Bulgáriának, az északi maradt román, ezzel együtt kötelez?
lakosságcsere is lezajlott. Ez az egyetlen Hitler közrem?ködésével kötött revíziós szerz?dés, melynek
hatálya meg lett er?sítve a háború után is.

Ami miatt a bolgár Trianon nem része a fentiek szerint a bolgár nemzettudatnak akkora mértékben, mint
a magyar Trianon a magyar nemzettudatnak az tehát, hogy:

nem akkor veszett el a legtöbb terület,
csak a pár tízezer f?s szerbiai bolgár kisebbség maradt meg eredményeképpen, máshonnan a
bolgár lakosság nagyrészt ki lett telepítve, elmenekült.

Szóval bár a Neuillyi békeszerz?dés bolgár történelmi sérelem, de hatása a mai id?re nem jelent?s.

_______________________________________________
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A bolgár tüntetések szociográfiája
by maxval bircaman - csütörtök, augusztus 06, 2020
http://bircahang.org/a-bolgar-tuntetesek-szociografiaja/

Már írtam a bulgáriai tüntetéshullámról. A tüntetések állandóak, július 8-tól minden nap zajlanak,
jellemz?en délutántól éjfélig, hétvégén és egyes napokon már reggelt?l. Szófiában a hatalom f? épületei
egymástól nagyon közel vannak, így könny? egyszerre ott lenni mindegyik el?tt. S mivel a terület
viszonylag sz?k, kis tömeg is képes nagynak látszani.

Szófia központjában van egy kb. 1 km hosszú utca, neve ??? ??????????? (= Felszabadító Cár), ami II.
Alekszandr orosz cárra (1855-1881) utal, a cár halálakor lett elnevezve ez az utca így, korábbi neve még a
török uralomból eredt: Istanbul. Már a török id?ben itt volt a szófiai vezetés székhelye.

Miért olyan fontos II. Alekszandr orosz cár bolgár szemszögb?l? Mert az ? urakodása alatt támadta meg
Oroszország Törökországot 1877-ben (X. Orosz-Török Háború 1877-1878), melynek eredményeképpen
Bulgária közel 5 évszázad után ismét önálló állam lett. Egyébként a Felszabadító melléknév nem azt
jelenti, hogy felszabította Bulgáriát, bár még a m?velt bolgárok nagy része is ezt hiszi, ez a melléknév
Oroszországból ered, s azt jelenti, az ? ideje alatt lett vége a jobbágyságnak Oroszországban.

A mai Bulgária területe a török id?kben 3 - kés?bb 2 - török tartomány része volt, az egyik tartomány
Rumélia volt. Egy id?ben a tartományi székhely Szófia volt. De amikor nem, akkor is ruméliai járások
egyikének a székhelye Szófia volt.

Még török id?kben épül fel itt a tartományi adminisztráció. Bulgária felszabadulása után ez lett 1879-t?l
a bolgár fejedelem (kés?bb: cár) palotája. A monarchia megszüntetése (1946) óta az épületben múzeumok
m?ködnek. A kommunista hatalom is értette a jelképes politizálást, így a volt cári palotával szemben lett
felépítve Georgi Dimitrov mauzóleuma 1949-ben, mely 1999-ig fennállt (akkor fel lett robbantva, helyén
jelenleg park van, az eleve a mauzóleum mögött létez? park ki lett szélesítve).

Vicces mellékes körülmény mi volt az utca nevével a kommunizmus alatt. A bolgár kommunista vezetés
nehéz helyzetben volt, hiszen egyrészt nyilván nem lehet retrográd "monarchista" utcanév a központban,
ráadásul pont Dimitrov sírjánál, másrészt viszont Alekszandr cár tényleg véget vetett a török uralomnak,
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amit nehéz negatív fényben átértékelni, továbbá még orosz is volt, s hát oroszok elleni meg nem rendes
dolog beszélni, mert ez meg antikommunista szagú szöveg (ez a 40-es évek vége). Szóval az utca neve a
kommunista id?szakban ????? (= Orosz) volt. Az utca egyik végére tettek egy Lenin-szobrot is, ezzel
kompenzálandó, hogy a központi részén ott áll II. Alekszandr nyilván lebonthatatlan szobra (éppen
szemben a parlamenttel).

A - kormány központi hivatala, B - köztársasági elnök hivatala, C - volt kommunista pártszékház, jelenleg
a parlament adminisztratív épülete, D - parlament

Szóval a tüntetések itt zajlanak A-B-C között, majd id?nként elsétálnak D-ig, aztán elkezdenek még a
környéken is menetelni. Ez utóbbi neve "polgári engedetlenség" Bulgáriában. Bár a polgári engedetlenség
eredeti jelentése az, hogy az államhatalomnak ellen állunk passzív módon, Bulgáriában a kifejezés
jelentése: zavarjuk a békés polgárokat, akik nem tüntetnek, pl. elálljuk a keresztez?dést. Általában egy
2-3 ezres kemény mag tüntet állandóan, de id?nként hozzájuk csapódik egy lazábbb kör is, így néha 7-8
ezer ember is összejön.

Alapvet?en a következ? csoportok vesznek részt, igyekszem létszám szerint sorba venni:

unatkozó külföldi diákok - bolgár diákok, akik nyugaton tanulnak, s a koronavírus miatt most
ideiglenesen hazatértek, jellemz?en semmir?l semmit nem tudnak, s abszurd követeléseket
fogalmaznak meg,
focihulligánok - jönnek, mert nincsenek meccsek a vírusjárvány miatt, itt viszont kiüvöltik
magukat,
marginális exisztenciák - többnyire narkósok és más antiszociális elemek, akik olyan kormányt
akarnak, mely ingyen adja majd a szert,
a kormányt nem kedvel? oligarchák által fizetett bértüntiz?k - beleérve a kényszertüntet?ket,
nemrég kiderült, van olyan munkahely, ahol a tulaj elbocsátás fenyegetéssel küldi tüntetni az
alkalmazottait,
esálytelen politikai szerepl?k és aktvisták, akik azt hiszi, utolsó esélyük a tüntet?ket valahogy
egyesíteni saját maguk alatt - képtelen vállalkozás, egyrészt mert a tüntet?k csak a
kormányellenességben értenek egyet, másrészt pedig mert egyszerre több politikai szerepl?
csinálja ugyanezt,
szimpla gyakorló elmebetegek.

Az egész tüntetéssorozat mélyen abszurd. A kormányzat taktikája eddig a következ? volt, nagy
vonalakban:
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ellentüntetést szervezni - rossz megoldás, mert aktivizáló er?vel hat,
tárgyaláskészséget hangoztatni - megint rossz megoldás, hiszen nincs mir?l és kivel tárgyalni, így
ezt az ellenfél csak a gyengeség jelének értékeli,
nemreagálás - ez a legújabb taktika, s jónak t?nik, mert elveszi a kedvet a tüntet?kt?l, a
vezéralakokat pedig ?rületbe kergeti, ami folyamatos hibák elkövetéséhez vezet.

egy akció, mely antipátiát szült

Bulgáriától egyébként nem idegen a hosszú tüntetéssorozat. Megesett már, hogy egy évnél is hosszabb
ideig ment egy tüntetés.

_______________________________________________
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A cigány szavazók
by maxval bircaman - kedd, október 27, 2020
http://bircahang.org/a-cigany-szavazok/

A ballib narratíva szerint a cigányok szavazatát megveszik krumpliért. Így ez választási csalás.

A kérdés itt az, milyen az "igazi" szavazat, azaz milyen az a szavazat, melyet nem vettek meg.

Persze, eleve nem lehet a szó szoros értelmében megvételr?l beszélni, hiszen a vev? nem képes
ellen?rizni, az eladó képes ?t könnyedén becsapni. De most hagyjuk ezt az "apróságot".

Szóval kérdésem az: nem szavazatvásárlás eleve minden szavazás? Hiszen miért is szavaz egy szavazó
egy adott pártra? Alapvet?en a jellemz? okok:

elégedett az illet? párt eddigi teljesítményével,
elégedetlen az illet? párt eddigi teljesítményével, de a f? ellenfelével még elégedetlenebb,
nem ismeri az illet? párt tevékenységet (mert pl. még sosem kormányzott), de hiszi, hogy azképes
lesz másoknál jobb teljesítményre,
tetszik neki az illet? párt vezet?je, más személyisége, helyi jelöltje.

Ett?l eltér? motiváció nemigen van, s ha mégis, csakis sz?k értelmiségi körökben: nem hiszi, hogy az
illet? párt jobban fog kormányozni, de ideológiai alapon kiáll mellette. De még ez is megvétel, ha nem is
anyagi, hanem szellemi alapon.

Továbbá, a demokrácia f? logikája állítólag éppen az, hogy a szavazópolgár arra szavaz, aki szerinte
képes a társadalomnak jobb feltételeket adni. Ez eleve nem megvétel?
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A diktatúra elnyom
by maxval bircaman - péntek, november 06, 2020
http://bircahang.org/a-diktatura-elnyom/

Amikor ezt írom, még nincs eredménye az amerikai elnökválasztásnak. (S amikor a cikk látható lesz
csütörtök hajnalban, szinte biztosan akkor se lesz.)

A f? tényleges eredmény: a liberális médiák és közvéleménykutatások bukása. Ugyanis ezek
földcsuszamlásszer? Biden gy?zelmet jósoltak. Pedig egy dolog biztos: esélyes, hogy nyer Trump, s ha
veszít is, Biden gy?zelme rendkívül szoros lesz. A cikk írásakor a legvalószín?bb jósolható végeredmény
270:268 Biden javára, ami persze semmilyen kapcsolatban sincs a jóslattal.

A hivatalos magyarázat a bukásra: a megkérdezettek hazudnak a közvéleménykutatóknak, azt mondják,
Bidenre szavaznak, majd Trumpra szavaznak.

Dehát miért teszik ezt? Hiszen a legamerikaellenesebb ember se állítja, hogy Amerikában az állam
korlátozná a szólásszabadságot, hogy cenzúra lenne, valójában ott még a Nyugat-Európában bevett
korlátozások sincsenek, azaz lehet "gy?lölködni" is szabadon. Ráadásul, furcsa lenne, ha pont a hatalmon
lév? kormányzat melletti kiállást szankcionálná a hatalom.

A válasz persze az: mert Amerikában tökéletes liberális demokrácia van, azaz az állam hatalma
korlátozott, helyette magánérdekek dominálnak. S így az állam által gyakorolt cenzúra helyett a
magánérdekek vezérelte cenzúra a lényeg.

Leegyszer?sítve: hiába nem gátolja, s?t minden er?vel segíti az állam, hogy elmondhassam szabadon a
véleményemet, ha aztán emiatt kirúgnak a munkahelyemr?l a magáncégt?l, ahol dolgozom, vagy - ha
magam is vállalkozó vagyok - bojkott indul a cégem ellen, s mindkét esetben egzisztenciális válságba
kerülök, hiszen nagyon-nagyon vékony az a réteg, melynek olyan kiemelt az anyagi helyzete, hogy
sérthetetlen lenne egzisztenciálisan. Az átlag amerikai állampolgár vagyona 700 ezer dollár - ennek
eloszlása persze er?sen egyenetlen, valójában a lakosság felének a vagyona nulla alatt van, de ezt most ne
vegyük figyelembe -, ami nem az az összeg, melyb?l meg lehetne élni, ha az ember rendszeres bevétel
nélkül marad.
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S hogyan reagál az amerikai kisember? Mivel tudja mi az elvárás, azt szóban teljesíti. Az elvárást pedig
könny? tudni: az amerikai médiák 90 %-a liberális, s nap mint nap harsogják, hogy egyrészt vannak a
szabad, szép, okos, m?velt, felvilágosult emberek, másrészt pedig a bunkó, elmaradott, ostoba, csúnya
gy?lölköd?k. Vannak a jók és a rosszak. Most mondd meg, te a jók vagy a rosszak mellett állsz?

Annak idején, 40+ éve, volt egy orosz vicc:

Mi a demokratikus centralizmus?
Amikor egyenként mindenki ellenez valamit, de együttesen mégis támogatják.

Valahogy illik ez a mára is.

_______________________________________________
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A Don-kanyar tanulsága
by maxval bircaman - hétf?, január 20, 2020
http://bircahang.org/a-don-kanyar-tanulsaga/

Nemrég volt a Don-kanyarbéli magyar összeomlás évfordulója.

https://www.youtube.com/watch?v=VA9QBHDtfCQ

A f? szempont az, hogy nem szabad, hogy egy országot gyenge, határozatlan, habozó vezetés irányítson,
mely könnyedén meghajol az idegen nyomás alatt, s mindent képes egy lapra tenni, ráadásul mindezt
olyan érdekek mentén, melyek az országnak nem érdekei.

Mindig tudni kell, aki most er?snek és legy?zhetetlennek t?nik, az nem mindig lesz az.

Napjaink f? ereje, az agresszív NATO tömb esete pontosan ez. Kényszerb?l tagok vagyok, jelenleg nem
elérhet? a kiugrás, de sose szabad szívvel-lélekkel támogatni ezt a rossz célok érdekében m?köd?
szövetséget.

_______________________________________________
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A fasiszták pornópártiak
by maxval bircaman - péntek, május 01, 2020
http://bircahang.org/a-fasisztak-pornopartiak/

A fasiszták pornópártiak - ezt a következtetést vontam le, amikor 1980 nyarán Spanyolországban voltam
3 napot. Mentségemre: 12 éves voltam, majdnem 13.

Az az év nagyjából a spanyol átmenet közepén volt.

Franco rendszere nagyon sokban hasonlatos volt Kádáréhoz. Amint Franco saját hatalmát biztosította,
azonnal enyhített az er?szakon, majd fokozatosan leépítette a rendszer totalitárius jellegét, abból szimpla
autoritárius rendszer lett.

A magánéletbe a beavatkozás megsz?nt, a politikamentes civil tevékenység szabad lett, s a cenzúra is
egyre engedékenyebb lett.

Maga Franco készítette el? a halála utáni új rendet. 1967-ben megengedte, hogy a választásokon egyes
mandátumokért elindulhassanak nem-ellenzéki, de a hatalomtól független személyek is, 1969-ben pedig
kinevezte utódját, az utolsó spanyol király unokájának személyében, amivel nyilvánvaló tette: az új
rendszer hagyományos nyugati liberális demokrácia lesz.

A rendszer utolsó szakaszában a spanyol rendszer már sokkal engedékenyebb volt a kés?kádári
magyarnál. A nyílt ellenzéki tevékenységen kívül gyakorlatilag csak pár dolog maradt tiltott: egyes
nemkivánatos vallási csoportok tevékenysége, a cenzúra már csak a nyíltan rendszerellenes anyagokat
tiltotta. A kezdetben el?cenzúraként m?köd? cenzúrahivatal lassan átment utólagos cenzúrává - persze a
cenzúratörvény megsétése komoly következményekkel járt továbbra is. Az utolsó években független
rádióadások is létrejöhettek, de ezek nem foglalkozhattak politikával, továbbá kötelesek voltak naponta
pár alkalommal átvenni és sugározni az állami rádió hírm?sorát. A rendszer alapjainak kritikája
mindvégig persze tilos volt, ennek megsértése hazaárulásnak számított, s a hatalom keményen büntetett.
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Tilos volt teljes mértékben a spanyolországi regionális nacionalizmus különösen a katalán
nacionalizmus, a leginkább "ellenséges" nacionalizmus. Míg a baszkokkal szemben a rezsim
engedékenyebb volt, aminek f? oka az volt, hogy Franco bels? köréhez tartozott több baszk katolikus
személyiség. S a galíciaiakkal szemben se volt jelent?s er?szak, ennek oka kett?s: egyrészt a galíciai
nacionalizmus sose volt igazán szeparatista (ma se az), másrészt maga Franco is galíciai származású volt.

Más kisebbségek ellen sose lépett fel a spanyol rendszer Franco alatt. A muszlimokat kifejezetten
támogatta, ennek érzelmi alapja az volt Franco egyébként fanatikus katolicizmusa ellenére, hogy a
spanyol polgárháborúban egyes marokkói önkéntesek is harcoltam mellette. Ami a zsidókat illeti,
Francót az antiszemitizmus hidegen hagyta, s?t a szefárdi zsidókat a spanyol nemzet részének tekintette.

Amiben viszont Franco nem engedett az a hagyományos erkölcs volt, tehát a homoszexualizmust, az
abortuszt, s a pornót a rendszer végig nagy er?kkel üldözte.

Franco halála után ment a rendszere a logikus végkifejlet felé: az utolsó francóista álparlament simán
megszavazta a rendszer végét. A rendszer utódpártja az els? teljesen pluralista választást még menyerte,
de már nem tudott abszolút többséget szerezni. Majd ez a párt lassan elsorvadt, 1982-ben már éppen csak
bekerült a parlamentbe, mjad meg is sz?nt. Ugyanekkor, 1982-ben került hatalomra el?ször a szocialista
ellenzék.

Szóval 1980-ban az átmenet felénél jártunk. A volt rendszer gyakorlatilag saját magát leépítette, csak
egyes radikálisok próbáltak kitartani. Ami a helyzetet illeti, a legmegdöbbent?bb 2 dolog volt: a
fasiszták és a pornó,

Mivel Franco alatt mindenféle pornó, még a legenyhébb is tiltva volt, a demokratizálódás egyik f? jele a
pornó masszív megjelenése volt. Minden sarkon szinte volt egy pornómozi (ezek neve "x terem" volt),
igen külön mozik voltak, ahol csak pornófilmeket vetítettek. Az újságosbódék tele voltak pornólapokkal.
S a lapokban a hirdetések között hatalmas helyet foglaltak el a prostituáltak hirdetései. A tiltott gyümölcs
hatalmas er?vel tört el?.

Ugyanez igaz egyébként a homokosokra is, bár az nyilván nem volt ilyen nyilvánvalóan látható. De nem
véletlen, hogy Spanyolország gyorsan az egyik - homokos szempontból - leghaladóbb állam lett a
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világon. Spanyolország a harmadik ország a világon, ahol be lett vezetve az azonosnem?ek "házassága".

A másik a fasiszták. A rendszer végével hatalmas leépítések zajlottak a különféle fegyveres
szervezeteknél, a régi rendszer sok híve az utcára került. Különösen a rendszer végén egymilliós
tagsággal rendelkez? állampárt hatalmas apparátusa volt érintve. Madridban jellemz? látvány volt, hogy
egyenruhás férfiak állnak az utcán, s különböz? dolgokat árulnak. S a 2 legjelemz?bb árucikk a pornó
volt és a régi rendszer jelképei, ideértve a német náci anyagokat. Röviden: horogkeresztes tárgyak és
brutális pornó. Miután megismerkedtem a történelemmel, már beláttam ennek abszurditását (Franco
nemhogy a pornót, de még az enyhébb erotikát is tiltotta), de akkor ez 12-13 évesen persze másképp jött
át agyamba.

Ma már természetesen már tudom: a falangisták (ez a hivatalos neve Franco híveinek) se nem fasiszták,
se nem nácik.

https://www.youtube.com/watch?v=hoqXi4mzNHE&
a vírus miatti karantén alatt van aki a falangista himnuszt énekli az erkélyen

https://www.youtube.com/watch?v=FLhoqmt9hEw
eredeti verzió szöveggel (spanyol és angol)

Franco és rendszere elkövetett sok hibát, sokban nevetséges dolgokat is tett, de egy valami szimpla tény:
az ?t következ? demokratizáció 45 év alatt sikeresen Európa szaros szemétdombjává változtatta
Spanyolországot.

_______________________________________________
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A felebarát
by maxval bircaman - kedd, augusztus 25, 2020
http://bircahang.org/peldabeszedek-iii/

Folytatás.

A felebarát szeretetének félrértelmezése gyakori.

Utálom Lars von Trier munkásságát, egyetlen filmjét bírtam végignézni, a Dogville-t, ami persze szintén
egy iszonyúan rosszul megcsinált "film" - idéz?jelben, mert az egész valójában egy színdarab próbája,
nem film -, de legalább a mondanivalója értelmes. (Egyébként Trier haverja és elvtársa, Thomas
Vinterberg valamivel jobb filmeket készít, de azért azok is messze vannak a remekm?ségt?l).

Szóval a Dogville helyére teszi az említett félreértést. A Biblia azt mondja "Szeresd felebarátodat, mint
saját magadat!", nem azt, hogy ne szeresd saját magadat, s végképp nem azt, hogy szeresd felebarátodat
jobban, mint saját magadat.

Ha magad ellen vagy, s követed a Biblia parancsát, akkor mások ellen is kell lenned. Ha nem véded meg
magadat, akkor másokat se kell megvédened. A parancsolat szellem azonba nem ez az abszurd
következtetés természetesen, hanem az, hogy akarj jót és tégy jót magaddal, s ugyanígy viselkedj mások
iránt is.

A filmbéli Grace kiirtja a teljes lakosságot Dogville-ben, mert mindenki halálos b?nt követett el, s a
legnagyobb b?nös az az ember aki úgy követte el a b?nt, hogy azonnal fel is próbálta menteni magát
erkölcsileg, jónak álcázva a rosszat. Ugyanis mindig rosszabb a jónak álcázott rossz, mint az ?szinte
rossz. Egyetlen dogville-i marad életben, a kóbor kutya, aki veszettül ugat ugyan, de erre megvan a maga
oka: Grace egyszer elvette az ételét. Szóval ? az egyetlen keresztény, ezért is Dogville.
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Azaz ha nem szereted magadat, azzal kiprovokálod az ellenségességet, rosszra késztetsz másokat,
erkölcsi rosszban leszel cinkos. Azaz a jogos agresszió önvédelemb?l teljesen krisztusi lépés, mert
meggátolja a rosszat. De ezt már nem mondja ki Trier, pedig az lenne következ? logikus következtetés.

*

A Dogville története pár sorban, aki nem látta:

Grace megérkezik Dogville-be mint az igazsászolgáltatás és a maffia által is egyszerre keresett menekült.
A falu befogadja ?t, cserébe a lány meghálálja ezt apró szívességekel. Lassan azonban a falu lakossága
úgy érzi, Grace örök lekötelezettjük, ezt egyre jobban kihasználják: Grace minden - lelki és testi értelemben a lakosok szolgája lesz. A végén azonban kiderül: Grace a maffiaf?nök lánya, aki tisztán
személyes okokból szökött el családjától, ezért keresi ?t a maffia. Amikor megjelenik a maffia a faluban,
Grace kibékül apjával, amjd bosszút áll a több hónapos megalázásokért.

_______________________________________________
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A felmondás kultúrája
by maxval bircaman - szerda, szeptember 23, 2020
http://bircahang.org/a-felmondas-kulturaja/

Csak nyugodtan, szépen, ahogy a liba gágog a réten.

Az alappont: dolgozni rossz dolog, ebb?l indulj ki! A munkavállalásnak egy értelmes célja van: a fizetés.

Sose fogjuk jól érezni magunkat egy munkahelyen se, ez eleve szögezzük le. Azaz kisebb és nagyobb
rossz között választhatunk csak.

Na most, a munkaid? lényege: valahogy kíbirni, a lehet? legkevesebbet dolgozva.

Ha bármi baj van, keressünk új munkahelyet. Ezt baj nélkül is érdemes folyton keresni, mert ha nem
tesszük, elmulasztjuk esetleg a jobb ajánlatokat.

Sose tervezz hosszú távra!

Legyünk mindig hitelesek. Rossz, aljas jellemre vall, ha korábban lelkesen tapsoltunk a f?nöknek, majd
felmondási id? alatt szemétkedünk. Ahogy dolgoztunk korábban, úgy csináljuk ezt a felmondás alatt is.
Se kevesebbet, se többet ne dolgozzunk! Mindkett? infantilis, éretlen jellemre vall.

Mindig az objektív igazságot mondjuk volt munkahelyünkr?l, sose becsméreljük, csak mert elmentünk
onnan. Ez egyrészt hiteltelen magatartás, mintha a volt csajunkról híresztelnénk utólag milyen ronda
teremtés, ráadásul kontraproduktív is, esetleg kés?bb visszamegyünk elhagyott munkahelyünkre, vagy
olyan helyre megyünk, mely jó kapcsolatban áll lealázott munkahelyünkkel.
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Jéghideg fej, forró szív és tiszta kéz!

_______________________________________________
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A feminizmus pornó rejtélye
by maxval bircaman - szombat, október 17, 2020
http://bircahang.org/a-feminizmus-porno-rejtelye/

A modern feminizmus szerint a n? nemcsak mindenben egyenjogú a férfivel, hanem t?le
teljesen autonóm lény, mely szabadon rendelkezik saját magával és képes mindenben teljesérték?en
betölteni a férfi szerepet. S?t, valójában nem is léteznek férfi és n?i szerepek, ezek társadalmi
konstrukciók csupán.

Mindez persze tömény, s?t áltudományos baromság, de munkahipotézisként fogadjuk el, hogy a
feminizmus igazat beszél.

Viszont van egy gond: a fentieket hangoztató feministák 2 kérdésben kissé inkoherensek: a prostitúció és
a pormnográfia kérdésében.

A feministák ugyanis azt állítják, a n? rendelkezhet saját testével, pl. szabadon szexelhet bárhogy
bárkivel, abortuszt végezhet korlátlanul, de van ez alól 2 kivétel mégis: a n? nem rendelkezhet úgy saját
testével, hogy szexet kínál férfinek fizettség ellenében, valamint olyan színészn? se lehet, aki szerepe
részeként ténylegesen szexel. Ugyanis amikor a n? pénzért szexel vagy pornográf szerepet játszik el,
akkor valójában nem rendelkezik saját testével, hanem csak ebben a tévhitben él: a valóságban ilyenkor
tudatalatti módon a férfivezérelte társadalom íratlan szabályrendszere szerint elnyomja, megalázza saját
magát - kb. ez a feminista magyarázat.

Ezt egyébként a feminizmus a marxizmusból vette át: a marxizmus szerint lehetséges olyan tudatállapot,
melyben az egyén gondolkodik, de nem ismeri fel gondolatai tényleges mozgatórugóit, azok rejtve
maradnak el?tte, így "hamis tudat" alakul ki, melynek jellegzetessége, hogy az egyén valójában át nem
gondolt, idegen minták alapján végzi gondolkodását. Lásd pl. a munkáltatója által megbecsült - jól
megfizetett - bérmunkás esete, aki elégedett életével, emiatt azt hiszi, a kapitalizmus végülis egy jó
rendszer, benne kindenki megtalálja számítását, csak az nem aki lusta lumpen, pedig ha ugyanennek a
munkásnak nem lenne hamis tudata, felismerné, hogy maga a rendszer rossz, s az ? relatíve jó helyzete
éppenhogy kivételes, így valós érdeke a rendszer leváltása lenne, nem az azon belüli megbecsült státusz
kivívása.
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Na most, egyrészt nyilván van hamis tudat. S?t, széles értelemben minden tudat az, hiszen sz?z agyak
nem léteznek, mindenki a már meglév?re épít, az is, aki a meglév? ellensége. De sz?k értelemben is lehet
hamis tudat, amikor az egyén egyszer?en nem gondolja végig a dolgokat.

Viszont sehogy se látom, hogy lenne a prostituált vagy a pornószínészn? tevékenysége hamis tudat
eredménye. A prostituáltak rendszerint tudatosan azok, egyszer?en eldöntötték, hogy könnyebb életet
akarnak. Ahogy ennek alacsonyabb foka is így van, a pornószínészn?i foglalkozás. A mostani árakat nem
ismerem, de 20 évvel ezel?tt Magyarországon ismertem a szférát valamilyen szinten, s akkor kb. az volt a
tarifa, hogy egy fotómodell egy egyórás nem-pornográf szereplésért 8 ezer Ft körüli összeget kapott
tiszteletdíjként, míg egy pornográf szereplésért ugyanaz a n? 80 ezer Ft körül keresett (nem egy híres n?,
hanem egy átlagos, ismeretlen statiszta). Azt hiszem, a 10-szeres díjazás elég jól magyarázza, hogy
egyesek hajlandók a pornózásra. Mióta számít hamis tudatnak a nyereségvágy?

Személyes érintettségem a témában nulla. Soha nem vettem igénybe prostitúciós szolgáltatást. S már
kamaszkoromban is utáltam a pornót. S ezzel együtt a nem-pornográf erotikát mindig kedveltem.

_______________________________________________
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A Fidesz titka
by maxval bircaman - kedd, szeptember 01, 2020
http://bircahang.org/a-fidesz-titka/

A 21 Kutatóközpont nev? fideszpártisággal nehezen vádolható elemz? csoport rendkívül érdekes anyagot
jelentetett meg. Érdemes az egészet elolvasni itt, de én felhívnám a figyelmet az eredményekre, kiemelve
azt, ami szerintem a legfontosabb.

El?re megemlítve: a kutatás eredménye kb. az - udvariasn megfogalmazva -,hogy az ellenzék esélytelen,
mert a lakosság zöme az ellenzék ellen van, továbbá a ballib elméletek a Fidesz népszer?ségének
magyarázására egyt?l egyik hamisak.

Az elemzés sorra veszi a magyar lakosság jövedelmi, vagoni, valamint társadalmi megbecsülésbeli
helyét, s ennek összefüggését a politikai preferenciákkal. Mindegyik adat nagyon érdekes, én csak a 2
legfontosabbat emelném ki, ezeket is inkább összegezve (az eredetiben ezek sokkal részletesebben
vannak vázolva.

A jövedelmi és vagyoni szempontból számított fels?bb osztályok politikai megoszlása:

fideszes: 35 %,
ellenzéki: 43 %,
pártot nem választó: 22 %.

(S ezen belül a legfels?bb osztály esetében az arány egyenesen 33-47-20!)

A jövedelmi és vagyoni szempontból számított középs? osztályok politikai megoszlása:
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fideszes: 39 %,
ellenzéki: 33 %,
pártot nem választó: 28 %.

A jövedelmi és vagyoni szempontból számított alsóközép osztályok politikai megoszlása:

fideszes: 44 %,
ellenzéki: 24 %,
pártot nem választó: 32 %.

A jövedelmi és vagyoni szempontból számított alsó osztályok politikai megoszlása:

fideszes: 46 %,
ellenzéki: 16 %,
pártot nem választó: 38 %.

Ami még kiemelten érdekes az a társadalmi ranbglétrán betöltött hely és a pártválasztás kapcsolata.

Az elit - vezet? beosztásúak - között a megoszlás:

fideszes: 33 %,
ellenzéki: 45 %,
pártot nem választó: 22 %.

A középtétegek között a megoszlás:

fideszes: 38 %,
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ellenzéki: 34 %,
pártot nem választó: 28 %.

Az alacsony presztízs? helyezet?ek között a megoszlás:

fideszes: 42 %,
ellenzéki: 23 %,
pártot nem választó: 35 %.

Az egyetlen, ahol a kutatás igazolja az egyik népszer? ballib állítást az a "feudális" viszony.
Szignifikánsan magasabb a kormánypártiak aránya a közmunkások között. Persze ennek értelmezése se
feltétlenül az, amit a ballib narratíva feltételez, de erre már nem tér ki az elemzés.

Ami a "nyomorgó" néptömegeket illeti, az elemzés bemutatja - a már említetteken túl -, hogy az alsó
osztálybeliek kétharmada javulónak vagy stagnálónak érzi saját életszínvonalát, s alig egymarmad érzi azt
romlónak, de ezek többsége se mutat kiemelt elégedetlenséget. Egyszer?en az elégedetlenek se a
kormányt hibáztatják, így nem az ellenzék hatalomba emelésében látják helyzetük javulásának zálogát.

Ami a társadalmi helyzetet illeti, az elemzés igazolja: nincs relevanciája a társadalmi helyzetnek az
ideológiát illet?en. Az elemzés arra persze nem tér ki, hogy ennek a f? oka az, hogy az ellenzék
jobboldali (a szó hagyományos értelmében), s ezt a szegények is tudják.

Az ellenzéki narratíva koronaleme, hogy nincsenek ellenzéki médiák elérhet? módon a lakosság
legnagyobb, s különösen a legszegényebbek számára teljes cáfolatot nyer. Még legkevésbé
iskolázottaknak is alig a 11 %-a olyan, aki kizárólag fideszes médiákból informálódik, s gyakorlatilag az
egész magyar lakosság fogyaszt mind ellenzéki, mind fideszes médiákat.

_______________________________________________
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A filozófia "alapkérdése"
by maxval bircaman - csütörtök, november 19, 2020
http://bircahang.org/a-filozofia-alapkerdese/

A szovjet, marxista ideológia uralma alatt létezett egy olyan dolog, hogy "a filozófia alapkérdése". S ez
se korábban, de azóta nem számít alapkérdésnek a filozófiában, szóval ez az egész egyfajta marxista
sajátosság.

Ez egyébként nem a szovjet ideológia találmánya volt hanem még Friedrich Engels ötlete, melyet
1886-ban fogalmazott meg a Ludwig Feuerbach és a klasszikus német filozófia vége cím? írásában,
idézem:

"Valamennyi filozófia legfelsõbb kérdése, a gondolkodás és a létezés, a szellem és a természet
kapcsolatának kérdése tehát nem kevésbé, mint bármely vallás, gyökerei a vadság idõszakának az
emberek korlátozott és tudatlan ábrázolásaiban gyökereznek. (...) A gondolkodás és a lét kapcsolatának
kérdése, amelynek els?dleges szerepe: a szellem vagy a természet, ez a kérdés, amely a középkori
szcientizmusban az egyház ellenére is nagy szerepet játszott, élesebb formát öltött: Isten teremtette a
világot, vagy létezett-e az ?sid?k óta? A filozófusok két nagy táborra osztották azt, hogy hogyan
válaszoltak erre a kérdésre. Azok, akik azt állították, hogy a szellem létezett a természet elõtt, és amelyek
végül is így vagy úgy felismerték a világ teremtését, ám a filozófusok, például Hegel között, a világ
teremtése gyakran még zavart és nevetséges megjelenést mutat, mint a kereszténységben. , - idealista
táborot alkotott. Azok, akik a természet f? elvét tartották, csatlakoztak a materializmus különféle
iskoláinak."

A baj ott van, hogy ez a vita teljesen értelmetlen. Nem is véletlen, hogy ez az "alapkérdés" szinte
ismeretlen a marxizmuson kívül. Ahhoz, hogy érthet? legyen, el?bb elmondok egy tudománytörténeti
tényt.

A fizika mint tudomány történetileg 3 nagy korszakra osztható: arisztotelészi fizika (i. e. IV. sz. - i. sz.
XVII. sz.), klasszikus fizika (XVII.-XX. sz.), modern fizika (XX-XXI. sz.).

A több mint 2000 éven keresztül elfogadott arisztotelészi fizika lényege leegyszer?sítve, az 5
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legfontosabb elv:

a természettudomány célja a miért megértése (ezzel szemben a klasszikus fizika a mikéntet akarja
megérteni, a "miért" kérdést tudománytalannak, legalábbis tudományon kívülinek tekinti),
van öt ?selem - közülük egy csak a Földön kívüli világban -, ezekb?l áll minden anyag, s
mindegyik elemnek van bels? inherens sajátossága, a föld és a víz a Föld központja felé igyekszik,
míg a leveg? és a t?z távolodni akar t?le, a csak a Földön kívül meglév? éter pedig a tökéletesség
eleme, az egyes anyagok aszerint mozognak, amilyen arányban megvan bennük az adott ?selem (a
klasszikus fizika szerint minden atomokból és szubatomi részecskékb?l áll, s nem létezik inherens
tulajdonság),
fenti inherens sajátosságuk arra készteti az anyagot, hogy egyenes vonalban haladjon, állandó
sebességgel, a sebesség nagysága attól függ, mekkora az adott anyag tömege és mekkora a
közegnek a s?r?sége, melyen az anyagok áthaladnak,
mindent anyag tölt be, nem létezik ?resség, ha ugyanis létezne, ott a sebesség végtelen lenne, ami
képtelenség, így atomok se létezhetnek, hiszen ha lennének, köztük üresség lenne (a klasszikus
fizika szerint van üresség, s?t a világ 99+ %-a üresség, minden atom térfogatának 99,9 %-a is üres
tér),
a tér és az id? nem önálló tényez?k, hanme az anyagok kapcsolatának sajátosságai (a klasszikus
fizika szerint a tér és az id? független tényez?k).

(Az egyébként vicces, hogy az utóbbi két pontban a modern fizika cáfolja a klasszikus fizikát, s az
arisztotelészi fizikával ért egyet, bár más okból, mint ahogy ezt Arisztotelész gondolta.)

Szóval 2000 éven keresztül ez volt a tudomány elfogadott elmélete: minden megmagyarázható az anyag
mozgásával, már csak fel kell fedezni az esetleges részszabályokat, csiszolni kell az elméleten, de a f?
elvek világosak, s meg is felelnek a tapasztalatoknak, ahol pedig mégse, ott is kevés a megmagyarázatlan
eltérés, de amint csiszolgatjuk az elméletet, az is meg lesz hamarosan magyarázva.

Egyébként ez a "minden világos nagy vonalakban, már csak a részleteket kell tisztázni" gyakran
megismétl?dik, s sokszor nagyot bukik, a klasszikus fizika és a modern fizika közti átmenet során is
megesett. Közismert a vicces, de igaz történet, hogy amikor 1878-ban Max Planck 17 éves korában
beiratkozott az egyetemre és a fizika szakot választotta, a fizika tanszék vezet?je azt mondta neki, rossz
szakot választott, mert a fizika már minden fizikai törvényt felfedezett, s csak apró részletek maradtak,
így neki mint tehetséges fiatalembernek id?pocsékolás lenne fizikát tanulni.

Aki nem így látta, arra úgy nézték kb., mint ma egy ufológusra vagy asztrológusra - áltudományos

57 / 775

BircaHang - 01-13-2021
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

okoskodásnak min?sítették. Ióannész Philoponosz (Ioannisz Filoponosz) VI. századi görög teológus és
filozófus ilyen eset volt, amikoris ezer évvel Newton el?tt megsejtette Newton els? törvényét a
tehetetlenségr?l: azt állította, hogy a testek képesek lendületet átvenni más testekt?l, s addig mozognak,
míg ez a lendület el nem fogy.

Tehát voltak ellenvélemények, de a tudomány f?sodra ragaszkodott az arisztotelészi fizikához.
Gyakorlatilag csak Newtonnal változott meg minden, aki rendszerbe is foglalta az új tanokat. De
Newtonnal szemben is sokáig élt az ellenvélemény, hogy elmélete:

egyrészt tudománytalan babona, hiszen mindenféle "misztikus" er?ket tételez fel, lásd távoli testek
közti láthatatlan gravitációs mez?t,
nem magyaráz semmit, csak növeli a megmagyázhatatlan alapelvek számát, ezzel sértve az
Ockham-borotvaelvet.

De amikor elfogadottá lett a gravitációs mez? - majd kés?bb az elektromos és a mágneses mez? is -, ez
természetesen be lett sorolva az anyagok közé. Korábban az anyag csak a sz?kebb értelemben vett anyag
(ami fizikalag észlelhet? általunk) volt anyag, de immár lett még három anyagi dolog: a tér, az id?, s a
mez?. A mai modern fizikában pedig jelenleg - amikor legutoljára néztem - 17 szubatomi részecske van
számon tartva (+ 1 feltételezve), azzal megtoldva, hogy ez csak a világ 5 %, mert a maradék 95 % az sötét
anyag és sötét energia, melyr?l nem tudni mib?l vannak.

Annak idején, amikor a 80-as években szovjet gimnáziumban tanultam, az egyik elmés, sokat idézett
lenini filozófiai mondás az volt, hogy "az anyag az ami objektív valóság", ezen akkor nagyot nevettem,
mert ez egy tipikus, körkörös álmagyarázat. De kiderült, tényleg ez a hozzáállás a kérdéshez, az anyag az,
amit annak mondunk.

Szóval nézzük is most ez a szellem/anyag szembeállításnál. Az összes materialista elmélet, mely le
akarja vezetni a szellemet az anyagból bukásra áll, mert mindegyik elmélettel súlyos problémák vannak:
se a funkcionalizmus, se a különféle fizikalista elméletek, se a nyelvi elméletek, s mégkevésbé a
behaviorizmus nem képes meggy?z? választ adni. Egyszer?en még a legmeggy?zédésesebb materialista
is érzi, valami nem stimmel.

A jöv? mi lesz? Biztos vagyok benne, be lesz vezetve, hogy van szellem is mint a fizikai valóság része. A
tudat kutatásának ez lesz a várható eredménye még ebben században. Pont ahogy egykor Newton

58 / 775

BircaHang - 01-13-2021
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

bevezette a mez? fogalmát.

S mi lesz erre a materialista és az idealista válasz? Mindkett? örömmel fogja konstatálni, hogy igaza lett.
Hiszen a materializmus azt fogja mondani, íme az anyag egy új formája. Az idealista pedig azt: az anyag
jellemz?je a tudat, ez az alapja, ezt lehet ateista vagy hív? verzióban is állítani, immár a tudomány is
bizonyította ezt. Az agresszív idelista persze azt fogja mondani, a materalisták vereséget szenvedtek,
hiszen csúsztatnak, amikor az eddig elutasított szellemet elfogadták. Az agresszív materialista pedig
persze azt fogja mondani, az idealisták, s különösen a vallásosak szenvedtek vereséget, hiszen a
tudomány immár bebizonyította, Isten valójában csak egy materiális természeti er?, lám ahogy a villámlás
se Zeusz dühét jelzi, úgy a tudat se a keresztény/muszlim/zsidó Isten létét igazolja.

_______________________________________________
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A gazda megint tombol
by maxval bircaman - hétf?, február 10, 2020
http://bircahang.org/a-gazda-megint-tombol/

Tegnap néztem a két tüntit Budapesten, a náci "hagyomány?rz?t" és az "antifa" ellentüntit.

A kett?re összesen kevesebb mint ezer embert sikerült összetrombitálni, pedig hetek óta reklámozzák az
eseményt a ballib médiák. A "hagyomány?rz?k" kétharmada külföldi volt, az "antifáknál" valószín?leg
90 % körüli lehetett a külföldiek aránya.

a Mérce képe, szerintük "jelent?s antifasiszta megmozdulás"

Ez utóbbi különösen röhejes. Évek óta próbálják a magyar ballibek importálni nyugatról a harcos álbalos
radikalizmust, de ezt Magyarországon még a ballib törzsszavazók is kiröhögik. A magyar ballib
törzsszavazó ugyanis meggy?z?déses liberális, s a széls?balos szagú hisztit valószín?leg jobban utálja,
mint egy fideszes szavazó.

Most meg mindennek vége. A két darab összesen kevesebb mint ezerf?s tünti békésen lezajlott. A
rend?rség profin m?ködött. Egyetlen egy botránypróbálkozás volt, amikor egy tucatnyi "antifa"
megpróbált bántalmazni egy magányos, hazafelé tartó "hagyomány?rz?t", de a rend?rség 2 perc alatt
leszerelte ezt az akciót is.

A gazda New York-ban meg dühöng, hát még egy utcai verekedést se képesek drágán fizetett emberei
összehozni? Jöv?re kénytelen lesz, a "hagyomány?rz?" táborba is beszervezni pár embert.

_______________________________________________
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A gennyes pattanások életciklusa
by maxval bircaman - szombat, augusztus 01, 2020
http://bircahang.org/a-gennyes-pattanasok-eletciklusa/

A legegészségesebb szervezetben is el?fordul, hogy gennyes pattanás alakul ki.

A gennyes pattanások élete jellemz?en 3 f? irányban szokott alakulni.

Az els? esetben a pattanás kicsi marad, nem tud jelent?sen fejl?dni. Aztán lassan alkalmazkodik a
környez? egészséges sejtekhez, bár még sokáig érezhet?, hogy a pattanás helye kissé más a környezethez
képes.

Aztán az is megesik, hogy a pattanás burjánzani kezd, egyre nagyobb területet foglal el. Ilyenkor a
szervezet tulajdonosa orvoshoz fordul, aki helyi érzéstelenítéssel kivágja a pattanást, szépen megtisztítja
helyét, majd gyógyszert ír fel.

A harmadik esetben viszont a pattanás burjánzik ugyan, de a szervezet immunrendszere sikeresen
gátolja terjedését, így a pattanásnak egyetlen útja marad: kifelé növekszik, magyarul egyre rondább lesz.
A gennyes sejtek persze ilyenkor h?börögnek az immunrendszer diktatúrája ellen, ha van netes
hozzáférésük ki is írják, hogy "függetlenségünk veszélyben!".

Aztán a h?börgés egyre hangosabb, végül a pattanás felszakad, majd pár óra vagy nap alatt (a pattanás
nagyságától függ?en) minden genny kiömlik, a seb lezárul, s a szervezet lassan átveszi az uralmat a volt
pattanás helyén.

A genny meg még esetleg tart egy kis tüntikézést, ordít, vakkantgat-gágog, de immár vége: a genny
képtelen a gazdaszervezett?l függetlenül megélni. A friss szél, a tiszta es?, s a szikrázó napsugarak
kipusztítják teljesen a gennyt.
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A guruság népszer?
by maxval bircaman - kedd, május 19, 2020
http://bircahang.org/a-gurusag-nepszeru/

Az oktatásra való vágy mindenklben megvan, talán csak a legmarginalizáltabb, leglumpenebb réteget
leszámítva.

A modernitás, különösen annak technológiailag fejlett része viszont nem t?ri meg a lassú fokozatosságot,
hanem minden azonnal és gyorsan akar, ráadásul teljeskör?en.

Ezt az igényt ki lehet elégíteni azonban jó és rossz módon is.

A jó mód az ismeretterjeszt? el?adás. Ez érthet? nyelvezeten elmagyarázza bonyolultabb dolgok alapjait.
Hasznos, mert egyrészt keretet ad, másrészt fel tudja kelteni a mélyebb érdekl?dést. Direkt nem politikai
példát fogok adni, mert ez nem politikai cikk, szóval pl. jó magyar példa az ELTE Atomcsill sorozata,
mely laikusoknak magyaráz fizikáról, csillagászatról, kozmológiáról.

Sajnos azonban a rossz mód a gyakoribb. Ennek menete az, hogy megjelenik a színpadon a mindentudó
guru, aki elmondja, mindent sikeresen áttanulmányozott (esetleg - ez a rosszabb eset - transzcedentális
forrásból jön mindentudása), s magtalálta az igazságot. Aztán elmondja az "igazságot". Egyetlen
feladatunk ezután szó szerint megjegyezni azt. Majd jobb esetben csak utánozni kell a mestert, rosszabb
esetben meg kell vásárolni nélkülözhetetlen kellékeket t?le. Magyar példa is van, de inkább egy sokkal
jellemz?bb nemzetközit mondok: gaia.com, ahol egyenesen egymással konkurráló mindentudók anyagait
követhetjük.

Én az ilyesmiken rögögni szoktam. Miféle ismeretterjesztés az, mely egyrészt mlm-piramisjátékra
hasonlít, másrészt valami bizarr vallási szektára? Az ilyesmire felülr?l nézünk le.
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A gyarmati adminisztráció nem lazsál
by maxval bircaman - kedd, június 09, 2020
http://bircahang.org/a-gyarmati-adminisztracio-nem-lazsal/

Amikor jön a központból az új divathullám, nincs mese, menni kell tüntetni, akkor is, ha az egésznek
helyben semmi relavanciája.

A liberális médiák felkapták a néger rassziszta Black Lives Matter mozgalmat, manapság nem lehet az
ember liberális celeb, ha legalább jelképesen nem támogatja az amerikai néger rasszisztákat.

Ilyenkor Kelet-Európában a háttérhatalmista liberális aktvisták nagy bajban vannak: csatlakozni kéne,
hiába nincsenek nálunk négerek, csak pár egyetemi hallgató és vegyes házasságok néger fele, s hiába nem
létezik négerellenes rasszizmus, menni kell tehát, akkor is, ha mindenki röhög aztán rajtunk.

A múlt hétvégen Szófiában is lezajlott egy 80-f?s Black Lives Matter tünti. Kik szervezték? A
legszófogadóbbak, egy Soros által finanszírozott homoklobbista szervezet.

Kis gond azért volt, csak 2 darab négert sikerült összetrombitálni, az egyik turista, szóval
színfehér homokosok vonultak fel. Volt próbálkozás a cigány téma belekeverésére is, de a cigányok se
jöttek lázba, így végül egy színfehér homokos volt kénytelen cigány zászlóba öltözni.

A legviccesebb, hogy a jelszavak 90 %-a angolul volt. Persze, minek is lefordítani, úgyse a helyieknek
szól, hanem az óceán túloldalán lév? gazdáknak.
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Csodálkozom mit lazsálnak Soros gazda magyar alkalmazottai, hogy hogy nem szerveztek még semmit?
Azt hiszem, erre a negyedévre bónuszmegvonás lesz...

U. i.: Id?közben jött a hír, a budapesti amerikai követség el?tt 80-f?s tünti volt, mely kifejezte
szolidaritását a néger rasszizmussal. Szóval akkor mégis marad a bónusz.

_______________________________________________
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A habest
by maxval bircaman - péntek, október 02, 2020
http://bircahang.org/a-habest/

Sose voltam az a bulizós típus, csak nagyon zártkör? bulikra jártam jellemz?en, melyek sokkal inkább
hagyományos vendégeskedések voltak, nem is bulik a szó igazi értelmében.

De persze azért voltam igazi bulin is, bár nagyon kevésszer.

Tapasztalatom: a bulik f? célja az ivás és/vagy a szex. Az el?bbi sose volt a hobbim, az utóbbira meg
nem szorultam rá: csak 15 éves koromból emlékszem olyan bulira, amikor barátn?/feleség nékül voltam
jelen ilyen helyen.

Amikor voltam bulin, az szinte mindig magánlakásban rendezett volt. Az érdekesebb amikor nyilvános
helyen volt.

A legérdekesebb élményem egy diszkó volt habbulival. A habbuli azt jelenti, hogy a létesítmény
központi részén habot engednek az emberekre. Íme egy kép, melyet a neten találtam:

Én személyesen nem éreztem a habot, mert nem vagyok táncos típus, azaz az emeleten ülve néztem
száraz helyr?l. Amit azonnal felvetettem magamban: nem fog-e megfázni ez a sok ember, hiszen
láthatóan teljesen vizesek, talptól fejig, beleértve minden ruhájukat, hogyan fognak hazamenni aztán így.
Hiszen itt nem egy-egy ember lett vizes, hanem egy hatalmas tömeg.

S ez is okozta a legnagyobb meglepetést. Amint valaki kijött a habból, pár percen belül teljesen száraz
lett.
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Aztán elmagyarázta egy hozzáért?: egy nagy méret? diszló habgépe úgy m?ködik, hogy kb. 100 liter
vízhez kever hatalmas mennyiség? habosító szert, jellemz?en valamilyen illatos, koncentrált habfürd?t.
Így az egy darab táncolóra kevesebb víz jut, mintha 2 másodpercre kiállna egy enyhe es?be. A hab tehát
nagyon látványos, de szinte száraz, ezért kimenve a habból, az gyorsan elt?nik az emberr?l, se nyomokat,
se nedvességet nem okoz. A dolognak persze van veszélye: ha valaki elcsúszik a habon és megüti magát,
vagy ha valaki lenyeli a habot.

2005-ben megpróbáltam reprodukálni ezt a hatást, persze minimális méretben, a fürd?szoba egy részén.
Múzsám lett a tesztszemély, de nem jött sehogy se össze, alig lett hab. A végén beállt a zuhanyfülkébe,
ruhástul lezuhanyazott tet?t?l talpig, majd magára kent fürd?olajat, így lett valamilyen habhatás, de a
diszkó habgépéhez képest ötször kevesebb. S persze csuromvizes lett, szóval szóba se jöhetett a párperces
száradás.
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A hatalom részei
by maxval bircaman - csütörtök, október 15, 2020
http://bircahang.org/a-hatalom-reszei/

A magyar rendszerváltozás során 5 hatalmi ág volt: a politikai hatalom, a pénzügyi-gazdasági hatalom, a
médiahatalom, az értelmiségi hatalom, s a kulturális hatalom. Ezek persze Kádár alatt még mind egy
kézben voltak, bár már akkor megindult a legalábbis kezdeti differenciálódás. Részben érintettem ezt: a
politikai hatalom szándékosan megosztotta saját maga és a pénzügyi-gazdasági hatalom közti szférát, ez
utóbbi felett csak Kádár személye volt az ?r. A médihatalom a politikáé volt, de az lazított a pórázon. S
még lazább volt ez a póráz a maradék két szférában.

A rendszerváltozás alatt az 5 szféra függetlenedett egymástól.

Alapvet?en a kommunista elit nyugatpárti része volt a nyertese a rendszerváltozásnak gazdasági
értelemben. Itt a második rendszerváltozás csak 2010, amikoris Orbánék maguk köré csábították az addig
alárendelt státuszú nemzeti t?két, annak a liberális részét is (lásd Kóka János az archetípusa ennek), majd
létrehoztak új, saját klientúrát is (lásd, ennek közmondásos példája Mészáros).

A médiaszféra reforkommunistából liberálissá vedlett, s megmaradt helyén. Ez volt az szféra, ahol ez az
elit aránytalan túlsúlyt volt képes elérni, emlékezhetünk a 90-es évek 95 %-os liberális túlsúlyára. Mára
Orbánék elérték, hogy a korábbi 95 %-os ballib arány lemenjen 50 % ra. Korábban - 2010 el?tt - erre
semmilyen próbálkozás nem történt, egyfajta sorsnak volt elfogadva, hogy a médiák a liberálisoké.
Orbánt 2002-es bukása ébresztette rá, hogy a liberális gazdasági elit és a liberális médiaelit szövetsége
leküzdjetetéen akadály, s hiába nyeri el a politikai hatalmat, keze meg lesz kötve, míg meg nem töri ezt az
ellenfelet.

Az értelmiségi szféra volt az, ahol nem volt nyomasztó liberális túlsúly, s?t itt volt a nemzeti oldal f?
forrása. A 90-es években tipikus volt, hogy a baloldali kormányzatok holdudvara közgazdászokból,
bankárokból, jogászokból áll, míg a jobboldaliaké tanárokból, történészekb?l, bölcsészekb?l.

A kultúra, ezzel ellentétben, liberális terep volt, nemzeti kisebbséggel.
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Én azt hiszem, hogy a gazdaságban Orbán egyenl?séget ért el mára, a liberális oldal ma is er?s, a
multiszférában, s mellette van a nemzeti gazdaság. Itt a f? probléma az, hogy szerintem a nemzeti t?ke
nem lesz h?séges a jelenlegi politikai hatalomhoz, ha az egyszer elveszti a választást. A médiákban a
helyzet szintén egyensúlyi, itt a pénzügyi háttér lesz gond, ha a politikai helyzet fordul.

A kultúra meghódítása pedig nemrég kezd?dött el. Ez igen fontos feladat, mert ez adja az alapot a nép
szellemiségének, ami hosszú távon fontosabb a médiahatalomnál.
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A járvány pozitívumai
by maxval bircaman - hétf?, április 06, 2020
http://bircahang.org/a-jarvany-pozitivumai/

Három fontos pozitívuma is van a mostani járványhelyzetnek.

Az els?: a liberális demokrácia ismét igazolta, nem m?köd?képes rendszer. A gyenge államhatalom nem
képes gyorsan, hatékonyan intézkedni. A következtetés: gyenge éjjeli?r állam helyett bivalyer?s államra
van szükség.

Másodszor: a liberális demokrácia gazdaságilag is igazolta, alapjai tévesek. A kevesek gazdagodására,
mindenben profitot keres?, szabad piaci elvekre alapuló rend emberellenes. A legkisebb vészhelyzetben
minden összeomlik, s - furcsa módon - az állam kezd el intézkedni, nem a szabad piac láthatatlan keze. A
következtetés: piacgazdaság helyett tervgazdálkodásra van szükség. Ne tessék a szótól megijedni, a
tervgazdálkodás nem feltétlen a szovjet rendszert jelenti, ahol ez azt takarta, hogy kevés állami cég kevés
és rossz min?ség? terméket gyártott, majd ezekért sorba kellett állni. A mai kínai modell is
tervgazdálkodás: magas min?ség?, b?séges termelés, magánt?ke részvételével, de a stratégiai
döntésekben és az gazdaság általános kérdéseiben a piacnak és a magánt?kének kuss van, ez ugyanis az
állam kizárólagos feladata. Szakítani kell teljesen azzal a téveszmével, hogy a gazdaság kívül áll a
népszuverenitáson. A nagyt?ke szarvát le kell törni, a hisztiz? filantrógereket pedig átnevel? táborokba
kell utalni.

A harmadik: a marhaság narratívájának vége. Amikor ostoba skandináv, Sorosba szerelmes kamaszok
elmebaja miatt "vészhelyzet" van kihirdetve - tessék utána nézni, az EU tavaly november 19-én tényleg
vészhelyzetet hirdetett ki Gréta Thorzonborz sugalmazására, s ez nem vicc! -, akkor vajon mi van, ha
tényleg vészhelyzet van, akkor mit kell kihidetni?
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A kamuintegráció
by maxval bircaman - szombat, január 18, 2020
http://bircahang.org/a-kamuintegracio/

Kitört az új magyar cigány kamubotrány. A liberálisok tudják jól a szerepüket: hazudni kell
folyamatosan és tagadni a valóságot.

Mindenki tudja ugyanis - még az legvadabb ultraliberálisok is, de csak otthon a 4 fal közt vallják be -,
hogy nagy különbségek esetében éppen a szegregáció a társadalmi felemelés egyetlen m?köd? útja.

A szegregációmentesség csak akkor m?ködik, ha a felemelni kívánt csoport lemaradása kis mérték?.
Nagy lemaradás esetében ez a módszer visszaüt, az egyetlen eredmény pedig a káosz.
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A kamumonarciák új fokozata
by maxval bircaman - péntek, január 17, 2020
http://bircahang.org/a-kamumonarciak-uj-fokozata/

A monarchia egy ?si intézmény. Arról szól: egy személy viseli a felel?sséget egy egész közösség felett,
ezt nem a népt?l kapja, hanem a hagyománytól.

Modern verziójában megoszlik a hatalom a monarcha és a nép között, egyik se döntésképes a másik
nélkül.

Legújabb, liberális verziójában a monarcha az udvari bohóc szerepét játssza, azaz nagyobb ünnepeken
megjelenik és er?sen mosolyog, hérköznapokon pedig rákos embereket, árvákat, s a kóbor kutyákat
simogat, majd id?nként m?botrányt rendez, hogy legyen mir?l beszámolniuk a bulvármédiákban: pl. a
szigorú hagyományt megszegve, csütörtökön kék helyett sárga alsógatyát vesz fel, majd elmegy pingvint
etetni, pedig a szabály szerint éppen lovagolnia kellene.

Sose értettem a liberális kamumonarchia értelmét, de hívei azzal védték: ez valamiféle nemzeti
kontinuitást jelez, a monarcha egyfajta él? és mozgó zászló, címer és himnusz.

Most az Angliai Köztársaságból érdekes hírek érkeznek. Az ottani kamumonarchia egyik neves tagja,
Harry "herceg" visszavonul a nemlétez? monarchikus feladatoktól, majd magánember lesz.

Na most, ez érdekes. Ugyanez ha egy királyi családtag lemond, annak a tisztességes neve abdikáció. Ezt
nevezett kamuherceg is megtehetné, semmi akadálya, majd valódi neve - Henry Mountbatten-Windsor alatt lehetne bel?le valós magánember. S?t, erre azt mondanám: gerinces cselekedet.

Ami viszont most történt, az magyarul kb. az, hogy "ezentúl ne keressetek. de a lóvét utaljátok továbbra
is rendszeresen!".
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Röhej. Masszív röhej.

_______________________________________________

74 / 775

BircaHang - 01-13-2021
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

A kamuszolidaritás
by maxval bircaman - péntek, április 24, 2020
http://bircahang.org/a-kamuszolidaritas/

A legrosszabb dolog az olyan ember, akinek nincsenek elvei, elveit folyamatosan váltogatja, saját
magának gond nélkül ellentmond alapvet? kérdésekben is.

Szerencsére kevés az ilyen ember. A legtöbb ember - az elmebetegeket leszámítva - koherens. A
koherencia nem jelent jóságot automatikusan persze.

A politikusok zöme is koherens. De itt már sokan nem azok, bár nem elmebetegek, csak
gyakorló politikusok, akik kénytelenek folyton forogni. Ha ez nem érint alapvet? kérdést, nem is
haragszom ezért, mindezt a politikusi szakma sajátosságának tekintem.

Pl. Gyurcsány határontúli-ellenessége koherens. Bár eredetileg tisztán gyakorlati szempont volt az oka, a
ballib agytröszt kiszámolta: a magyarok szociális önzése er?sebb, mint a nacionalizmusa, így a 2004-es
népszavazásra logikus volt a határontúli magyarok ellen fordulni, hiszen ez hozta meg a rövidtávú
nyereséget (most arra nem térnék ki, hogy hosszú távon ez lenullázta a ballibeket a határontúliak között,
de ez más kérdés). De koherens mindenképpen, hiszen teljesen belefér a ballib antinacionalista
narratívába. Persze a ballib f?sodor politikusai sose mennek el végletekig, csak egyes marginálisabb
ballib megmondóemberek és aktivisták mondják ki nyíltan, hogy pl. a székelyek románok, de az emberek
értenek a szómágiából.

Sokan meglep?dtek azon, hogy ugyanaz a Gyurcsány viszont befogadó az iszlamista migránsok iránt.
Pedig ebben semmi furcsa nincs: liberális szemszögb?l a nemzeti közösség akadály, így nyilván
ellenzend?, ha az növekszik a hátorontúlo nemzettársak bejövetelével,. s nyilván támogatandó az
idegenek bejövetele ugyanezért.

Ami viszont újdonság, hogy annyira kapkodnak a balliba országrontók, hogy immár a nem-
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magyaroknak nyújtott segítség miatt is tombolnak. Persze érthet? magatartásuk: a járványban nem voltak
képesek egyetlen narratívájukat se érvényre juttatni.
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A kamutanárok kamunyilatkozata
by maxval bircaman - hétf?, február 17, 2020
http://bircahang.org/a-kamutanarok-kamunyilatkozata/

Nem is akartam err?l írni, mert valaki már megírta kimerít?en a témát, s nem szeretnék plagizálni, de
azért egy bekezdést hozzá tennék.

Különösen röhejes a "nem tanítok fasiszta írót" kampányszöveg. Kb. mintha azt mondaná a kémiatanár
"nem tanítok a foszforról, mert rossz a szaga" és a történelemtanár meg "nem tanítok Rákosiról, mert
gonosz ember volt".

(HVG)
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A kisember 3 célja
by maxval bircaman - csütörtök, december 24, 2020
http://bircahang.org/a-kisember-3-celja/

A kisemberek 3 f? célja, gyakorisági sorrendben, csökken? felsorolásban: pénz, hírnév, bölcsesség.

Valójában önmagában véve egyik cél se rossz, de minél el?rébb van a fenti felsorolásban, annál
károsabb, ha öncéllá válik.

A világ egyetlem modern eszméje, mely szerint nem hogy nem rossz, de egyenesen pozitívum a pénz
öncélú hajszolása - a liberalizmus. Romlott eszmeiség. Vele szemben született meg a kommunista válasz,
mely azonban nem old meg semmit, mivel arra az utópisztikus elképzelésre épít, hogy lehetséges olyan
anyagi b?ség, melynél egyszer?en elveszti értelmét a pénz.

Létezik olyan - els?sorban vallási - válasz is, mely elutasítja a pénz szükségességét. A kereszténység ezt
azonban elveti, mert elutasítja az anyag rossz mivoltának képzetét, márpedig ha elvetjük az anyagiság
értékét, akkor Isten ellen vagyunk. A helyes tehát a kérdés nem elvetése, hanem helyén kezelése. Ebb?l
következ?en, a keresztény erkölcs számára a fizikai munka sose alantas, megvetend?. (Egyébként nem a
kereszténység az egyetlen vallás, mely ehhez így áll hozzá.)

Amennyiben elfogadnánk a liberális eszményt, ki kellene dobnunk minden nem "piaci" értéket. Hiszen
mi helye lehetne mindannak, ami nem racionális. Kiválóan írja le ezt Szathmári Sándor magyar író
Kazohínia cím? m?vében (szerintem a legjobb magyar könyv a XX. században), ahol bebizonyítja: egy
maximálisan racionális társadalomban a lélek nem lenne más mint súlyos betegség.

De lássuk a kissé magasabb életcélt, a hírnevet. Nyilván nem a sok pénz általi hírnévr?l van szó, ez
jellemz?en csak ny?gös mellékhatás. Persze van összefonódás, a hírnév pénzt is hoz szinte mindig, de
mégis: nem mindegy melyik a cél és melyik a következmény.

A hírnév iránti vágy hatalomvágy. A hatalom nem feltétlenül jó és nem feltétlenül rossz, minden attól

78 / 775

BircaHang - 01-13-2021
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

függ mire van használva. Ezért is kevésbé rossz az öncél? hírnévre szomjazás, mint az öncélú
pénzimádat.

De legfelül a bölcsességvágy van, melynek öncélúsága extrém esetekben tud csak rossz lenni. Egy
ismer?sömmel esett meg ez például: örökölt egy kisebb összeget, mely elegend? lett volna romos állapotú
lakása felújítására, ezzel normális életkörülmények teremtésére ismer?söm és az általa egyedül nevelt
kamaszkorú gyereke számára, ismer?söm azonban inkább befizetett egy háromhetes dél-amerikai útra,
mert számára a tudásvágy fontosabb volt, mint az, hogy legyen rendes és kényelmes fürd?szobája és
konyhája lakásában.
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A kiábrándultfideszizmus veszélyes kór
by maxval bircaman - hétf?, július 20, 2020
http://bircahang.org/a-kiabrandultfideszizmus-veszelyes-kor/

Adott ez a Reichert János nev? m?velt, okos alak. Talán a legértelmesebb pofa az egész
kiábrándultfideszes táborban, mert még képes önállóan gondolkodni, esetleg akár szembe is menni a
ballib kánonokkal. Szóval nem az a Szél Berni, Hatházi Mákos típus, akik egyetlen dologra képesek: 100
%-osan pontosan hirdetni az éppen aktuális ballib ukázt, remélve, megbocsátja nekik a ballib agytröszt,
hogy egykor szófogadatlan ballibellenesek voltak.

De sajnos a kór megkéri a magáét. Nem lehet sokáig együtt lenni a disznókkal a sárban és nem
bepiszkolódni. Ezt a Kötöttfogás legújabb adásában észleltem. Immár Reichert is eljutott oda, hogy a
Fidesz titka, hogy lop, s azért lop, mert lop, s mindenki lopni akar, a csúnya magyar nép meg tolvaj
mucsai banda, ezért nem zavarja a lopás. Plusz képtelen megérteni a nyilvánvalót, hogy miért akarja
Kelet-Európa megreformálni az EU-t.

Vigyázz, János, még 1 év butulás, s képvisel?jelölt leszel a DK listáján!
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A konyhasó
by maxval bircaman - kedd, december 15, 2020
http://bircahang.org/a-konyhaso/

Kapcsolódva korábbi írásomhoz, a konyhasó is egy rendkívül népszer? televíziós m?faj. Szóval nem a
NaCl, hanem a szakácskodással foglalkozó tv-m?sorok.

Az alapváltozatnak még volt is valami értelme. Ott a lényeg: áll a konyhában a hölgy/férfi, mutat
alapanyagokat, majd bemutatja a f?zés folyamatát. Mondjuk az archetípus a mindig tökéletesen
kisminkelt, de kicsit túl sokat mosoiygó Giada De Laurentiis, vagy a komoran vicces Jamie Oliver.

Ezt lehetett még fokozni utazási filmekkel, amikor elmegy a szakács x helyre, s megmutatja ott miket
esznek az emberek. Ennek talán legjobb példája egy id?sebb angol emberke m?sora, aki annyira
komolyan veszi a valóságot, hogy rendszeresen beszél még az ?t filmez? stábról is, továbbá nem
alkalmazza az ilyen m?sorok hagyományos trükkjeit (lásd, azonnal kész van az étel, mert már el?re
megcsinálták).

De mivel ez kevésnek bizonyult, hozzá kellett adni sóelemeket is. Az egyik irány a "híres ember f?z", itt
ostoba celebek abszurd dolgokat készítenek el, pl. cápaorr parasztosan, hidegen sült kakaduval töltve,
kókusztejes mangóágyon, flambírozva. A celebek közben dumálnak, össze-vissza csevegnek, majd
kijelentik egymásról, könnyezve tapsolva, hogy mindenki hatalmas konyham?vész.

De kell a kisember részvétele is, mert az az igazi só. Szóval jönnek a versenyz?k, akik aztán több körben
kiesnek, az egyes körökben pedig értelmetlen feladatokat teljesítenek, pl. 15 perc alatt süssenek meg egy
fél malacot. A versenyz?k átélik a versenyt, hatalmas az érzelmi teher, mintha az életükért küzdenének,
de amint kihirdetik a gy?ztest, csoda történik: az összes vesztes önfeledten örül a gy?ztesnek.

Azt hittem, ezt nem lehet alulmúlni, de tévedtem. Aztán megtudtam, van olyan m?sor is, ahol a téma az,
hogy nézzük valaki hogyan f?z rosszul. Hála Istennek, elfelejtettem a m?sor címét.
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A konzervatívizmus abszurditása
by maxval bircaman - péntek, szeptember 25, 2020
http://bircahang.org/a-konzervativizmus-abszurditasa/

A ún. konzervatívizmus sose volt egyéb, mint gazdasági ultraliberalizmus, mérsékelten liberális
kultúrpolitikával. Szükség rá ugyanúgy nincs, mint a "fajtiszta" liberalizmusra.

S?t, ma már ez se igaz. Egymás után vezetik be pl. a nyugati konzervatív pártok a homokos
"házasságot". Azt szoktam mondani: a mai konzervatív az 50 évvel ezel?tti liberális, a mai liberális pedig
az 50 évvel kés?bbi jöv?beli konzervatív.

A konzervatívizmus mindig csak reakció volt a liberalizmusra. A liberalizmus alapjaival egyetért teljes
mértékben a konzervatívizmus, de kicsit lassabb, szervesebb haladást akar.

A történelem kereke becsengetett, s a konzervatízmus kéretik elfoglalni helyét a történelem
szemétdombján.

Nyilván semmi gond a konzervatívizmussal, ha a progresszívizmus ellentétjeként használjuk, de ez nem
politikai ideológia.
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A koronavírus mellékhatása
by maxval bircaman - szerda, április 08, 2020
http://bircahang.org/a-koronavirus-mellekhatasa/

A koronavírus egyik sajnálatos mellékhatása, hogy az egészségügyi dolgozók minden erejüket a vírusra
összpontosítják, így sajnos nem marad idejük az enyhe esetek, pl. a szimpla futóbolondok szakszer?
kezelésére.

Valószín?leg ez lehet az oka, hogy a munkanélküli blogger Bartus immár sokadik cikkét írja, melyben
egyre súlyosbodó hallucinációiról számol be. Most éppen katonai huntát álmodik.

A Kolozsszaros Blog csak akasztani szeretne, ez régi vágyuk, de amióta csatlakozott a szerkeszt?séghez
Pufajkás Anna, ez egyre gyakoribb.
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A kényszeres aláírók
by maxval bircaman - vasárnap, október 18, 2020
http://bircahang.org/a-kenyszeres-alairok/

A magyar ballib agytröszt kedves tevékenysége, hogy nyílt leveleket szerkesztenek, melyeket aztán a
kiválasztottak kötelez?en alá is írnak. A célja ennek egy: megfélemlíteni minden ellenvéleményt, hiszen
aki esetleg mer ellentmondani, az ki van zárva a nagy budapesti liberális szalonból, márpedig aki onnan
ki van zárva, az a legjobb esetben is bunkó sarlatán, rosszabb esetben pedig egyenesen nyilas keretlegény.

Most megint aktivizálódtak, persze megint a józan ész ellenében, mert Bagdy Em?ke pszichológus
elmondta azt, amit eleve mindenki tudott: hogy káros, ha kisgyerekeket szexszel és devianciával
traktálnak, ezt egyébként a legvadabb libbantak se gondolják másképp, csak ?k úgy tesznek, mintha nem
gondolnák így.

Mert nem tudok elképzelni egy neves liberálist se, aki a saját gyerekének, unokájának ténylegesen is
deviáns magatartást mosdató "meséket" adna a kezébe. Ez valami olyasmi, mint a gettócigányság iskolai
felzárkóztatása és a "szegregáció" elleni harc: szóban minden liberális fel van háborodva, de
magánszemélyként a saját gyerekét, unokáját egy se járatja gettócigányoktól terhelt iskolába.

A ballibbant kényszeres aláírók közül sokak neve most nem szerepel az aláírók között, de ennek egyetlen
oka, hogy legtöbbjüknek nincs pszichológus oklevele. Így most sajnálkozva hiányolnunk kell pl. P. Sz?cs
Julianna, Kálmán László, Kulka János, Vásárhelyi Mária, Nádasdy Ádám, Mihancsik Zsófia, Ungváry
Rudolf, Tamás Gáspár Miklós, Lángh Júlia, Donáth László, Bojtár Endre, Bolgár György, Bauer Tamás,
Arató András, Iványi Gábor - kihagytam valakit a neves, minden marhaságot aláírók közül - nevét.

Mert most nem az "értelmiség krémje" írt alá, hanem a "szakemberek". Persze szakembernek csak az
számít, aki mindenben egyetért az egyébként teljesen tudománytalan
szivárványgenderizmus marhaságaival. Azt ugyanis mindig ?k mondják mi, ki szakember és ki nem az.

_______________________________________________
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A kés?kommunista bimbózó nemiség
by maxval bircaman - hétf?, május 04, 2020
http://bircahang.org/a-kesokommunista-bimbozo-nemiseg/

Mivel kamaszkorom f? szakaszát, a 80-as évek legnagyobb részét Kubában töltöttem el, de nemzetközi
környezetben, érdekes volt megtapasztalnom, mennyire más volt az egyes népek fiataljainál a kamaszkor
legjelent?sebb ügyének, a szexnek a megélése.

Iskolai tanulásom utolsó 5 évét (1985-ben érettségiztem) olyan iskolában töltöttem el Havannában, ahol a
nemzetiségi felosztás kb. ez volt:

80 % szovjet (ebb?l 70 % orosz, 10 % minden más szovjet nép),
15 % kubai,
5 % minden más (keletnémet, lengyel, csehszlovák, magyar, bolgár, mongol, afgán)*.

A 2 legtávolabbi véglet a kubai és a szovjet volt természetesen.

Els?sorban a n?i nemr?l írnék, mert a n?k serdülése látványosabb és gyorsabb, meg hát én mint férfi
nyilván azt vettem észre jobban.

A kubai lányok voltak a szerves fejl?dés mintapéldányai. Folyamatosan fejl?dtek, s ezt sose nyomták el
magukban, gyakorlatilag nincsenek e tekintetben kubai tabuk. A hagyományos latin-amerikai szokás
szerint a lányok 15. születésnapjukon válnak n?vé, a 15. születésnap hatalmas ünnep, nagyobb mint a
ballagás, s?t a házasságnál is sokszor.

A kubai kommunista diktatúra sose próbált ebbe belevatkozni, a kubai kommunizmus sose akarta az
embereket szexuálisan megnevelni, s?t a magánéletbe se szólt bele. A kubai kommunizmus szexuális
"törvénykönyve" mindig ugyanazt vallotta, amit a kubai átlagember is vallott a témáról, ez kb. 5 pont:
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a férfinek szabad h?tlennek lennie, ez része férfiasságának,
a n? szabadon válthat partnert (a válás nem számít erkölcsi b?nnek), de mindig köteles h?nek
lenni mindenkori partneréhez,
a homoszex perverzió, ráadásul antikommunista magatartás is**,
a n?i erotika része a n?iességnek, nem b?nös dolog, míg nem sérti a h?ségi parancsot,
a szex nem titkolandó, nem szégyenteljes dolog.

A kubai lányok 15. születésnapjukra kiöltöztek, sokan erotikus képeket is készítettek magukról. Erotikus
kép alatt itt abszolút szoft erotika értend?, lásd a lány teljesen meztelen, de az ágyékát és a melleit
takarja sállal, más tárggyal. Amikor 18 éves koromban szerettem volna ilyen képeket készíteni bolgár
barátn?mr?l, az sokáig ellenkezett, végül azzal gy?ztem meg meg, hogy "ne viccelj, minden 15 éves
kubai csajnak vannak ilyen képei", de aztán vissza kellett adni neki a képeket még így is, s jelenleg csak
azért vannak birtokomban, mert közben az illet? barátn? a feleségem lett.

A lényeg: teljesen természetesnek számított, hogy egy normális lány 15. születésnapjától nemi életet él.

Ezt tessék összevetni a szovjet szexuális morállal. Mely szerint kb. minden rendes n? úgy köteles tenni,
mintha apáca lenne. Továbbá a n?s asszony köteles kb. zsákba öltözni, valahogy rosszabbul kinézni, mint
ahogy a valóságban kinéz. Valamint 18 éves kor alatt minden lány kisgyerek, még csak gondolni se
szabad arra, hogy ez ne így lenne. Ami pedig a szexet illeti, az házasemberek titkos belügye, s legfeljebb
még abban az esetben nem b?nös dolog, ha már esküv?re készül? pár csinálja, persze teljes titkolózás
mellett.

A szovjet iskolában tehát ütközött ez 2 teljesen eltér? rend. Az iskola vezet?sége jellemz?en azt a taktikát
alkalmazta, hogy a szovjet lányokat megrótta szigorúan bármilyen kilengésért, míg mindenki más
esetében szemet hunyt, ha nem volt túl drasztikus a magatartás. Iskolai egyenruha nem létezett a szovjet
rendszerben, de - mai szóval - volt dresszkód, viszont minden dresszkód jellemz?je, hogy a n?knek
nagyobb szabadságot ad, a n?i öltözködés sajátosságai miatt. Az öltözködésbe tehát nem kötöttek bele, s a
magatartást illet?en meg csak a szovjeteket nézték szigorúan.

A szovjet lányok esetében a nemiség alakulása is egész más volt. Szerves, lassú, folyamatos fejl?dés
helyett forradalmi robbanás. Az egyik nap még szerény kislány, másnap fejlett n?. A sokáig tiltott
n?iesség eredménye lett, hogy aztán egy nap teljes lett, hatalmas er?vel, sokszor túlzó er?vel jelent meg.
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Megesett velem, hogy fel se ismertem egy-egy orosz lányt a változás után, annyira ellentétes volt
kinézete, viselkedése a korábbihoz képest.

Ami a többi nemzetiséget - köztük a magyarokat - illeti - valahol a két véglet között helyezkedtek el.

Nekem személyes tapasztalatom egyébként csak ezzel volt. Sose volt ugyanis se kubai, se orosz
barátn?m. Csak magyar és bolgár barátn?im voltak.

megjegyzések:

* igen nem tévedés, románok nem voltak, a román állam tiltotta, hogy a román kiküldöttek
gyerekei szovjet iskolába járjanak, ez része volt Ceau?escu Moszkvától függetlenked? kurzusának
** ez ma már nem igaz, a kubai rezsim az utóbbi 20 évben drasztikusan változtatott homoszex
ellenes politikáján

_______________________________________________

88 / 775

BircaHang - 01-13-2021
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

A kólcenter
by maxval bircaman - péntek, december 18, 2020
http://bircahang.org/a-kolcenter/

Mark Fisher Kapitalista realizmus c. könyvében a kapitalizmus központalanságára azt mondja: "A
legtöbb ember legközelebbi talkálkozása a kapitalizmus központalanságával a kólcenter. Fogyasztóként a
kései kapitalizmusban egyre inkább két valóságban létezünk: az egyikben problémamentesen
szolgáltatásokat kapunk, míg a másikban bekerülümk a kólcenterek ?rült, kafkai útveszt?jébe, mely egy
emlékezet nélküli világ, ahol az ok és az okozat titokzatos, felfoghatatlan módon kapcsolódik össze, ahol
csodaszámba megy, ha valami elintéz?dik, s az ember elveszt minden reményt, hogy valaha is
visszakerülhet a másik valóségba, ahol a dolgok zavartalanul mennek. Semmi sem példázza jobban a
neoliberális világ képtelenségét, hogy megfeleljen a saját PR-jának, mint a kólceter. S mégis, a
kólcenterekkel való általános rossz tapasztalatok ellenére, senki se bizonytalanodik el a kapitalizmus
hatékonyságát illet?en, mintha a kólcenterek m?ködési logikája nem a t?ke logikájának rendszerszint?
következménye lenne, azaz annak, hogy a cégek annyira a profitszerzésre összpomtosítanak, hogy
valójában még eladni se képesek."

Ezután a szerz? meg is nevezi, mi a helyzet abszurditása:

mndent sokszor el kell ismételni, felesleges részletekkel,
s ha a sok ismétlés után meg is érti valaki mi a gond, a kólcenteresek akkor se értenek igazán
ahhoz, amit csinálnak,
de még ha hozzá is ért a kólcenteres, akkor se tud segíteni, mert nincs meg hozzá a megfelel?
jogosultsága,
az ügyfél azonban mégse lehet senkire dühös, hisz a kóülcenteres is áldozat, így a dühe csak ?t
magát nyugtatná meg, maga az igazi felel?s mindig elérhetetlen.

A következtetés: a központtalan, "piaci" bürokrácia abszurdabb, mint a totalitárius, ahol legalább van egy
központi hatóság.

Mindezt mint 13 éve kólcenteres alá tudom írni. A legviccesebb típusú kólcenter a
terméktámogatás típusú. Magam is dolgoztam már ilyen helyen. Itt tulajdonképpen az van, hogy a
témában nem szakért? embereket kiképeznek 1-5 hét "tréning" alatt a téma alapjaira, a nulláról indulva. A
tréning után a dolgozók jó esetben kb. olyan szint? tudással rendelkeznek, mint a termék egy átlagos, nem
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szakember használója. Az átlagember azoban nem szokott terméktámogatást kérni olyan kérdéshez, amit
ezzel a tudással meg lehet oldani. Így a jellemz? az, hogy a kólcenteres, amikor kérdést kap az ügyfélt?l,
nem tud mit mondani neki, s?t halvány fogalma sincs a témáról, így a következ? lépés a segédanyagok
megnézése. Ha nagy szerencse áll fenn, akkor megvan a válasz valahol leírva, s ezt a kólcenteres
elmondja aztán az ügyfélnek. De ez viszonylag ritka. Ekkor jön a következ?k valamelyike:

kamuválasz adása, aki volt már kólcenteres, az ezt m?vészi szinten képes végezni,
ügyfél lepattintása: visszahívjuk, eszkaláljuk, menjen el a szervizbe, az ügyfél a hibás, stb. - a
vonatkozó amerikai vicc szerint, amikor az ügyfél telefonál a villanykörte kólcenterbe, azt a
választ kapja "kiégett??? ez képtelenség, nálunk itt ugyanolyan villanykörte van, s az nem égett
ki! nézesse meg a csillárját!",
újabb és újabb, rendszerint felesleges részletek bekérése az ügyfélt?l, míg az maga bele nem fárad
az egészbe.

Valójában kell 5-6 hónap munkavégzés minden kólcenterben, hogy az ott dolgozó ember eljusson egy
úgy ahogy tapasztalt felhasználó szintjére. 5-6 hónap alatt ugyanis sokszor megkapja ugyanazt a kérdést,
így már fejb?l tudni fog válaszolni. Viszont a kólcenteresség rendkívül léleköl?, monotón munka, így
nagyon ritka az olyan ember, aki egy helyen 2 évnél tovább marad. Az eredmény: az átlag kólcenter
tömve van hozzá nem ért? emberekkel, akik udvariasan nem segítenek, s valójában az ügyfél akkor jár a
legjobban, ha saját maga megpróbálja megoldani problémáját.

Egy példa. El?fizet? vagyok tárhelyre egy amerikai cégnél. Egyszer tavalyel?tt tapasztaltam, hogy nem
megy rendesen a feltöltés. Írtam is gyorsan egy ímélt a kólcenterüknek, megkérdezve mikor lesz megint
rendben a szolgáltatás, hiszen biztos voltam benne, valami ideiglenes szerverhiba.

Jött is a válasz 30 perc múlva, melyben képerny?képet kértek t?lem (a semmir?l, mert arról nehéz
képerny?képet küldeni, hogy valami nincs), valamint felszólítottak, használjak antivírus alkalmazást,
továbbá telepítsem újra az operációs rendszert. Másfél óra múlva persze visszállt a szolgáltatás. Mint
bennfentes persze rájöttem: a "policy" bizonyára tiltja a szerverleállások közlését az ügyfelekkel, viszont
van valami "target" mennyi id?n belül kell válaszolni az ügyfélpanaszokra. Szóval a
gyakorlott kólcenteres alkalmazott bemásolt nekem válaszként egy teljesen irreleváns sablont, ezzel
teljesítve lett a target, továbbá tudta, úgyis hamarosan ismét üzemelni fog a szerver.

Másnap még jött egy kérd?ív is, mennyire vagyok elégedett a szolgáltatásukkal, ebben rákérdeztek:
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gyors volt-e a válaszuk,
udvarias volt-e a munkatársuk,
megoldódott-e a probléma,

csak azt nem kérdezték, volt-e bármilyen ok-okozati összefüggés a gyors, udvarias válasz és a probléma
megoldódása között. Az egésznek semmi értelme, de mégis mindenki elégedett - abszolút tipikus eset.

S ha valami igazi, komoly probléma jelentkezik, nincs megoldás. Hiszen egyik "policy" és segédkönyv se
írja le az esetet, az eszkaláció ide-oda pattog, az eszkalációt elbírálók se értik az egészet, meg
jogosultságuk sincs, így ?k is hárítani kezdenek. A valós döntéshozók viszont magasan vannak, a
fellegekben, ?k csak a "nagy képpel" foglalkoznak, továbbá azt mondják "arra van a kólcenter, hogy
intézzék a problémás ügyfeleket, mi nem értünk hozzá, id?nk sincs erre".

Tényleg az a következtetés, hogy a kommunizmusban ez jobban m?ködött, ott legalább lehetett levelet
írni Kádár elvtárs titkárságára. Persze a szemfüles kelet-európai ember ezt itt is megpróbálja: megkeresi
a cég f?emberét, ír neki, majd... nagy meglepetésére választ kap ugyanattól a kólcentert?l, mely eddig se
tudott érdemi választ adni neki. Nem tudja ugyanis, hogy a nagy vezet?höz küldött, nem rá tartozó
üzeneteket nem a f?ember titkársága kezeli, hanem ezek átküldésre kerülnek az "illetékeshez", azaz tök
ugyanoda, ahová eredetileg is fordult az ügyfél.

A kapitalista Kádár elvtárs sose szánja meg az egyszer? embert, nem segít neki, hiszen ez irracionális,
nem kifizet?d? lenne.

_______________________________________________
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A könyvdarálás
by maxval bircaman - kedd, október 13, 2020
http://bircahang.org/a-konyvdaralas/

A könyv nem szent tárgy, hanem egy anyagi küls?, melyet tartalma min?sít. Mindig utáltam a
könyvbarátokat, mert az a tapasztalatom, hogy ez jellemz?en a könyv külsejének az abszurd fetisizálása.

Szóval Dúró Dóra kapcsán érvénytelen az az álláspont, hogy könyvdarálása barbárság.

Valójában sose kedveltem a Dórát, még kevésbé a férjét, de ezúttal le a kalappal el?ttük, ez bizony bátor,
keresztény tett volt.

A homoklobbi tehetetlen Kelet-Európában, a lakosság nagy többsége homofób, még azok között is
többségi a homofób álláspont, akik egyébként liberális, nyugatmajmoló eszmék hívei. S még a nyíltan
homoklobbista nézet? emberek zöme is csak távolról támogatja gyermekmegrontó kiadványok adását
gyerekeknek, ?k se adnának ilyet saját gyereküknek, unokájuknak. A helyzet tehát kétségbeejt? Soros és
b?ntársai számára.

Az egyetlen gyenge pont a gyerekek világa. Ha valahogy sikerül már az óvodákban perverzitásra nevelni
a gyerekeket, akkor talán, egy nemzedék elrontása után, képesek leszek a nagyurak, a globálkulákság a
család, a házasság, a normalitás ellen fordítani Kelet-Európa lakosságát.

Ez a célja az ilyen "könyveknek". Egyébként már évekkel ezel?tt megírtam ezt paródiában, íme.

A két további tipikus homoklobbista érv:

ez nem homokosságra nevel, hanem toleranciára,
senki lesz homokos, mert a homokosságról olvas, lám a gyerek nem lette kisvakond, mert a
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kisvakondról olvasott.

Az el?bbi érv teljesen hamis. Hiszen a a liberálisok se akarnak toleranciát mindenben, pl. ?k se akarnak
mondjuk nácizmus, pedofília, szadizmus, s még száz további dolog iránt, s még kevésbé szeretnék erre
nevelni a gyerekeket. (Most kihagynám azt a kérdést, hogy valójában a perverz mesekönyv terjeszt?i nem
toleranciát, hanem egyenesen elfogadást szeretnének.)

Szóval a kérdés nem a tolerancia maga, hanem az: minek a toleranciája. Ezek után az igazi kérdés: helyese kisgyerekeknek homokosságról tanítani? Nos, err?l kellene beszélni, mert az a valódi kérdés.
Magyarországon a nagy többség szerint (s a ballib szavazók többsége szerint is) ez egyszer?en nem
gyereknek való téma.

Ami pedig a másik érvet illeti, az szimpla csúsztatás, hiszen senki se mondta, hogy bárki is homokos
lenne egy könyv hatására.

íme ez a könyv valódi célja

_______________________________________________
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A legnagyobb ünnep
by maxval bircaman - vasárnap, június 28, 2020
http://bircahang.org/a-legnagyobb-unnep/

Minden kultúrában van valamilyen ünnep, mely a legfontosabb egy ember életében.

Magyarországon ez talán a házasság. A házasság számít a legsordönt?bbnek, hagyományosan nagyobb
ünnepléssel jár, mint a gyerekszületés, a diplomázás. S a mostani házasodás elleni hullám még csak
növeli is a házasság jelent?ségét.

Indiában a magyarhoz hasonló a helyzet, a házasság mindent visz. A szegény családok évekig gy?jtenek
rá, a gazdagok meg egyenesen bollywoodi körülményeket teremtenek.

Latin-Amerikában pl. két ilyen f? ünnep van. Ahol az indián kultúra máig hat, ott a halál a f? ünnep. A
temetés a legfontosabb esemény, erre maga az is készül, aki meg fog halni. A másik ünnep a lányok 15.
születésnapja, hatalmas a jelent?sége.

Bulgáriában nagyon sajátos, de a legnagyobb ünnep az érettségi bál. Amikor, a II. vh. el?tt még kevés
embetnek volt érettségije, ez amolyan diplomázásnak számított, amihez képest az esetleges egyetemi
diploma már csak kiegészítés. De amikor a kommunizmus alatt az érettségit immár a fiatal nemzedék 90+
%-a elérte, a szokás megmaradt.

A kommunista diktatúra utolsó évtizedében ez volt az a törvényesen engedélyezett hisztéria, mely alatt
szabadon lehetett rendet bontani. A szokás szerint ilyenkor a családok nagy összeget költenek az
érettségiz?k ruhájára (nyilván a lányokra többet), majd autók egymás után dudálva haladnak, megsértve a
közlekedési szabályokat, így haladnak az iskolától a kinézett étteremig. Az átlag család simán elköltött
4-5 hónapnyi átlagbért 1-1 érettségiz?re.

A rendszerváltozással a dolgok azonban elfajultak. A társadalom egy része iszonyúan leszegényedett
(nagyobb mértékben, mint Magyarországon), egy kis része meg iszonyúan gazdag lett (ismét nagyobb
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mértékben, mint Magyarországon). A már közel azonos státuszú érettségiz?k helyett drasztikusan eltér?
anyagi helyzet? diákok lettek.

Évr?l évre egyre drasztikusabbak lettek az érettségi bálok. A gazdag lányok és fiúk helyzete egyszer?bb
volt, ?k csak sok pénzt költöttek. A szegény lányoké és fiúké nehéz lett: nekik egyre kirívóbban kellett
viselkedniük, hogy valahogy magukon tartsák a figyelmet. Hogyan tud egy fiú kirívóan viselkedni?
Veszélyesen autót vezet, leissza magát a sárga földig, életveszélyes mutatványokat ad el?. Hogyan tud
egy lány kirívóan viselkedni? Kurválkodásal és szexszel.

A helyzet nagyjából 25 évnyi id? után kezdett javulni. Ennyi id? alatt a rendszerváltáskori érettségiz?k
immár szül?k lettek, sokan immár saját érettségiz? gyerekekkel, de legalábbis tinédzser gyerekekkel.

Egyrészt a társadalom túltölt?dött a hülyeséggel. Másrészt kialakult a fiatalok egy részében az ellenoldal:
a kamaszok szeretnek lázadni, s ha a rendes állapot a hülyeség, akkor a kamaszkori lázadás akaratlanul is
a jót segíti el?. Szóval lettek olyanok, akik direkt nem alkalmazkodtak az elvárásokhoz, s ezzel elvették
az elvárások kötelez?ségét. Amikor a romlottság a norma, akkor a lázadás normalizál.

Saját tapasztalatom: úgy 2015 óta a legdrasztikusabb jelenségek csökkennek, persze még mindig ez a f?
ünnep, s sok pénzt igényel.
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A libbantak belvillongásai
by maxval bircaman - péntek, július 31, 2020
http://bircahang.org/a-libbantak-belvillongasai/

Az ember jókat mulat a nemrégi, de még folytatódó J. K. Rowling botrány kapcsán.

Én egyébként nem olvastam egy sort se J. K. Rowling irodalmi tevékenységéb?l. Immunis vagyok az
agyatlan álmesék ellen. F?m?ve els? részét viszont, beismerem, láttam moziban, csak azt tudom
mentségemre felhozni, hogy a 25. perc környékén elaludtam, s csak a végs? feliratoknál ébredtem.

Szóval a botrány lényege kb. az, hogy Rowling szerint minden n? szent joga az abortusz, tapsolni kell
minden perverz betegnek, mindenki jogosult megrontani a gyerekeket, valamint a néger rasszizmus nem
rasszizmus, míg ellenfelei szerint minden n? szent joga az abortusz, tapsolni kell minden perverz
betegnek, mindenki jogosult megrontani a gyerekeket, a néger rasszizmus nem rasszizmus, valamint
minden férfi joga, hogy magát n?nek nevezze. Nos itt van az ellentmondás: Rowling szerint nem létezik
a férfiak joga, hogy n?nek nevezzék magukat. Rowling tehát fasiszta és rasszista, meg nem igazi
genderprogresszív ellenfelei szerint.

A progresszív liberális megmondóemberek persze kötelez?en fel is háborodnak az égbekiáltó Rowlingféle kirekesztés miatt, hiszen minden igazi proglib tudja, nem szabad kirekeszteni senkit (kivéve persze a
fasisztákat, ?ket ugyanis ki kell rekeszteni).

40 éve volt egy orosz vicc. A bolondokházába bizottság érkezik, az intézmény vezet?je büszkén mutatja
eredményeit, tübbet között kihallgatja a betegeket, akik a "mennyi 2+2?" kérdésre egyhangúan azt
mondják "4 és fél". A bizottság elnöke meglep?dve megjegyzi "dehát 2+2 az 4!", mire az intézmény
vezet?je "rendben van, kolléga, de ezt csak mi tudjuk, a betegeknél a másik opció az 5, s ismerje el, azért
mégiscsak jobb a 4 és fél".

Valahogy így van a libbant közélet is. Mindenki marhaságokat beszél, s néha összekapnak egymással a
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"betegek", mert egyesek keveslik mások marhaságát.
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A liberalizmus gonoszság
by maxval bircaman - szerda, július 29, 2020
http://bircahang.org/a-liberalizmus-gonoszsag/

A liberalizmus a gondolkodás f?sodra lett 200-300 éve. A legtöbb ember hajlandó alapból, gondolkodás
nélkül elfogadni, bele se mélyedve. Még az ellenz?k is többnyire úgy ellenz?k, hogy a liberalizmus
kereteit fenntartják.

Nagyon nagyon kevés a valós rendszerellenzék, ?k természetesen széls?ségnek számítanak, különösen
ha kimondják, hogy pl. nem akarnak se piacgazdaságot, se versenyt, se liberális demokráciát.

Pedig mindez csak a normalitás kijelentése. A piacgazdaság gonoszság, hiszen a piacot teszi meg
dönt?bíróvá. Ha egy társadalom piaci alapú, az azt jelenti, az emberek között harc zajlik, s az er?sebb
eltapossa a gyengét. A verseny hasznos lehet persze korlátozott területeken, de egy normális társadalom
alapja az együttm?ködés kell hogy legyen, nem a folyamatos versengés.

A liberális demokrácia pedig azt jelenti: a választott hatalom korlátozott hatalmú, képtelen ellátni emiatt
feladatait, s?t egy sor fontos feladat eleve ki van véve hatásköréb?l. A meglep?, hogy ezt a legtöbb ember
ma természetesnek veszi, s el se gondolkodik azon, hogyan egyeztethet? össze a demokrácia
koncepciójával az, hogy a pénzügyi-gazdasági hatalom "független", s kinek jó ez a népt?l való
függetlenség. Ráadásul még a korlátozott jogosoltság? választott hatalmat is "felosztják ágakra",
"fékezik", "ellensúlyozzák", nehogy véletlenül képes legyen szembeszegülni a senki által meg nem
választott, korlátlan háttérhatalommal.

Nem mondom, hogy a liberálisok gonoszok. Mert egyrészt a legtöbb ember azért liberális, mert elhiszi, a
liberalizmus az alap, olyan mint a leveg?, adottság. Másrészt pedig sokan át se gondolják a fentieket.
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A liberális demokráciához puccs kell id?nként?
by maxval bircaman - szerda, november 04, 2020
http://bircahang.org/a-liberalis-demokraciahoz-puccs-kell-idonkent/

A ballib agytröszt holdudvara hunvejbin* tagozatának egyik "remek" ötlete, hogy nem lehet Orbánt
leváltani, ezért a jogállamiság ideiglenes félretétele szükséges.

Ezen elmélet klasszikus megfogalmazása még 2016-ból származik, Elek Ignác ballib természettudós
tollából. Cikkjének alaplogikáját hagyjuk, az ugyanis nyilvánvaló ökörség - mármint az, hogy a politikai
rendszer olyan, mint a Gödel-tétel -, nézzük csak a tényszer?séget és a bels? koherenciát.

Tényszer?en az állítás nem igaz. Orbán bármikor leváltható ugyanis, ehhez egyetlen dolog szükséges:
valamelyik ellenzéki pártnak több szavazatot kell szereznie, mint a Fidesznek. A magyar választási jog
nem tartalmaz egyetlen elemet se, mely a Fidesznek valamiféle mágikus módon hatalmat adna. Továbbá,
a magyar alkotmányos rend is szabadon megváltoztatható, elegend? hozzá kétharmados parlamenti
többség, s semmilyen korlátai nincsenek az alkotmányozásnak, - ellentétben pl. a német joggal - a magyar
jogban ismeretlen az alkotmányellenes alkotmányozás fogalma, de ismeretlen benne a
"megváltoztathatatlan jogelv" fogalma is, ami pl. létezik az olasz alkotmányjogban. (Németországban
nem lehetséges olyan alkotmányozás, mely ellentmond a jelenlegi alkotmány szellemének, a német
alkotmánybíróság jogosult megsemmisíteni minden ilyen alkotmányozást. Olaszországban pedig a
köztársasági államforma örökös érvény?, az nem változtatható meg soha.)

Hogy nehéz feladat ez? Nyilván nehéz, hiszen mindig nehéz egy népszer? pártot leváltani, ehhez meg
kell ugyanis gy?zni a többséget, hogy az illet? párt hatalmánál van jobb alternatíva.

De ha a nehézség indok lenne a törvényes keretek felrúgására, akkor ezentúl mindent szabad, pl. az
ellenzék gy?zelme után ugyanaz simán megtehet? velük szemben is.

Külön vicces elem, hogy akik most a törvényes keretek mell?zését akarják, azok 30 éve foggal-körömmel
ragaszkodtak, hogy a kádári törvényesség legyen az utolsó bet?ig betartva a rendszerváltáskor.
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Egyébként én nem állítom, hogy valami elképzelhetetlen szörny?ség lenne a törvényen kívüli
rendszerváltozás, ez sokszor megesett már a magyar történelemben (a legutoljára 1944-1945-ben). A nép
a fels? szuverén, s joga van újra kezdeni a politikai rendszert. De ehhez hatalmas többség kell vagy küls?
er?szak (ez volt 1944-1945 oka, a szovjet megszállás). Ha viszont ma Magyarországon létezne ilyen
hatalmas többség, mire fel az egész törvényenkívüliség? Hiszen ha ekkora támogatottsága lenne egy ilyen
fordulatnak, akkor az ellenzék simán nyerni tudna törvényesen is?

S konceptuálisan is önromboló az elmélet. Hiszen a szerz? gyakorlatilag elismeri, a liberális demokrácia
hibás rendszer, hiszen az képtelen önmagát biztosítani küls? eszközök nélkül.

hunvejbin - kínaiul hóng wèib?ng (ejtése kb. hun vejbin) - diákokból álló kínai mozgalom a
kulturális forradalom alatt, a legfels?bb pártvezetés irányítása alatt, célja egy második
"forradalom" véghezvitele volt az elpolgárosodott kínai kommunista bürokrácia ellen, a
mozgalom tagjainak fanatizmusa nem ismert határokat
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A liberális dogmák ellentmondása
by maxval bircaman - csütörtök, április 09, 2020
http://bircahang.org/a-liberalis-dogmak-ellentmondasa/

A f? ellentmondás maga a liberalizmus önmeghatározása: az, hogy a szabadság eszméje. Itt most nem
térnék ki arra a liberális halandzsára, mely szerint a liberalizmus a szabadság eszméje, így minden nemliberális eszme pedig a szabadság ellensége. Err?l már írtam, pl. itt.

Szóval fogadjuk most el munkahipotézisként, hogy a liberalizmus a szabadság eszméje, de legalábbis a
szabadság legteljesebb megvalósulásának eszméje.

A gond azonban az, hogy az egyéni szabadság eszmei és gyakorlati megvalósulása nagyon más. Olyan ez,
mint az ?rutazás joga. S tényleg, az orosz ?rhivatalhoz bárki jelentkezhet ?rturistának! Egy kis gond van
ezzel: be kell fizetnie a jelentkez?nek 20 millió dollárt. Akinek nincs ilyen összege, annak is persze van
?rutazási "joga", tegyük hozzá, csakhát ez egy eléggé absztrakt jog...

A liberalizmus egyéni szabadsága ugyanez az eset. Az átlagember számára pl. a szabad munkavállalás
joga azt jelenti, választhat az adott helyen meglév? ajánlatok közül vagy éhenhal.

Természetesen minél nagyobb anyagi háttérünk van, annál nagyobb a szabadságunk. Ha milliomosok
vagyunk, nem függünk senkit?l, s pl. 32-emeletes jachtunk lehet, melyen topmodellek minden nap
pezsg?vel mossák fel a fedélzetet. Ha pedig milliárdosok vagyunk, akkor vehetünk magunkat médiát,
pártot, kormányt is. A végén meg se kell sértenünk semmilyen törvényt, mert mi fogjuk eldönteni mi a
törvény.

S ugyanebben a társadalomban, ha esetleg az alsó 99,9 %-a tagjai vagyunk, akkor szabadságunk
alárendelt fokú.
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Következésképpen az egyéni szabadság mint alapvet? társadalomszervezési elv nem vezet sehová, csak
oda, hogy kevesek túlzott szabadságnak örülhetnek mások rovására. Ráadásul - ellentétben pl. a feudális
rendszerrel - a felül lév?k semmire sem kötelesek az alul lév?k számára.
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102 / 775

BircaHang - 01-13-2021
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

A liberális kereszténység
by maxval bircaman - vasárnap, január 12, 2020
http://bircahang.org/a-liberalis-keresztenyseg/

Van egy népszer? liberális elmélet a kereszténység fejl?désémek, modernizációjának szükségességér?l. E
szerint azért csökken a kereszténység befolyása, mert az dogmatikus, maradi, nem ad választ a jelen
kérdéseire.

Manapság a liberális kereszténység er?s a protestantizmuson belül - bár ugyanott az ellentéte is nagyon
er?s -, valamint immár a katolicizmusban is. Hála Istennek, ez az ortodoxiában ismeretlen jelenség,
aminek oka teológiai: az ortodoxia nem hagy helyet se a reformoknak, se az elvtelen
komptomisszumoknak, ha az alapvet? elvekr?l van szó, egyszer?en az ortodoxiában nem létezik erre még
mechanizmus se. A protestantizmusban a tagok szimpla szavazatával bármi megváltoztatható, a
katolicizmusban pedig az egyházi vezet?ség fel van jogosítva dogmatikus változtatásokra, bár az megköti
a kezüket, hogy ezeket valahogy meg kell magyarázni. Az ortodoxiában viszont egyáltalán nem
lehetséges dogmát, alapvet? tanítást változtatni, erre felhatalmazott egyházi testület egyszer?en nem
létezik,

Ahol egy keresztény felekezet liberalizál, a tagság csökken. Mert a kereszténységet keres?k számára az
adott felekezet elveszti értékét, hiszen ?k nem válonveregetést akarnak bármire, hanem er?s és igaz
mércét. A liberális kívülállók persze ütemesen tapsolnak, de ?k se lesznek az illet? felekezet hívei, mert
nekik meg még így is túl keresztény az. A vicces két szék között a földre zuhanás esete.

Jó magyar példa erre Iványi Gábor kis felekezete, mely metodista alapokon áll, s mely teljesíti az összes
létez? liberális elvárást a keresztények felé (mondjuk homokosokat még Iványiék se esketnek, ennyire
pofátlanul ellentmondani a Bibliának még ?k se hajlandóak, de ezt leszámítva mindent csinálnak). S lám
nincsenek náluk liberális tömegek, akik kérik felvételüket az iványizmusba.
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A liberális szabadság határai
by maxval bircaman - szerda, február 12, 2020
http://bircahang.org/a-liberalis-szabadsag-hatarai/

Nemrégi cikk egy teniszez?r?l.

Nagyon jellemz? eset. Lássuk el?ször is az alapképletet!

Adott egy ember, aki egy adott területen kiemelked? teljesítményt ért el. Aki emiatt híres lett. Viszont
valami más területen, egész más területen, aminek nincs is kapcsolata azzal a területtel, amiben híres lett,
olyan tevékenysége, életvitele, véleménye, álláspontja van, ami nem tetszik nekünk.

Mi ilyenkor a helyzet? Az egyik álláspont szerint a két dolognak egymáshoz semmi köze. A
másik szerint minden embert egészben kell megítélni, azaz ha valakinek súlyosan negatív a magatartása,
másben se lehet kiemelked? példakép.

A Kádár-rendszer népszer?ségének egyik oka az volt, hogy az utóbbi álláspont fel?l lassan elmozdult az
el?bbi álláspont felé. Azaz ha az ember nem sértett meg egyes alaptabukat, nem kellett, hogy éljenezve
tapsoljon a hatalomnak, a hallgatást, s?t, másodlagos ügyekben az udvarias ellenvéleményt is menengede
a kés?-kádári rendszer.

A rendszerváltással a helyzet Magyarországon rosszabbodott. A szellemi teljhatalomra szert tett
posztkommunista-ultraliberális agytröszt elégedetlen volt a kés?-kádári "lazasággal", s szigorított.
Mindenkit át akartak nevelni, nyugati, demokratikus, liberális, polgári értékrendre, a renitenseket pedig
karanténbe zárni.

A féleértések elkerülése végett: nem kell diktatúra a szólásszabadság elfolytásához. A leghatékonyabb
megoldás biztosítani a teljes szólásszabadságot elvben, de minden gyakorlati lehet?séget elvenni annak
gyakorlásához. Olyan ez mint a sztálini alkotmány: elméletileg a Szovjetúnió a világ legszabadabb
országa volt, semmi se volt tilos, de a gyakorlatban nem lehetett semmi mást tenni, mint hevesen
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bólogatni a hatalomnak, ellenkez? esetben az ember megnézhette magát. A liberálisok ennél azért
engedékenyebbek: a kussolást is megengedik, ha az ember megelégszik magánemberi létével.

Amint azonban az ember bármilyen szerepet vállal a közéletben, kötelez? számára a teljes liberális
értékcsomag h? megvallása, ezt hívták liberális minimumnak.

A XXI. század els? magyar évtizedének a hatalmas szellemi eredménye, hogy lassan, de biztosan
elfogyott a magyar liberális elit hatalmas. Abban az id?szakban, amikor a Fidesz ellenzékben volt,
ugyanis ekkor döbbent rá a Fidesz vezetése, hogy a liberális karantén szétverése nélkül sose lesz újra
hatalmon, mert - ahogy minden tömegdemokráciában - a dönt? körülmény a szellemi narratívák harca, s a
Fidesz nem képes nyerni a liberális narratíva keretein belül, ill. ha nyer is, ez nem lesz tartós, ahogy ezt
Orbán 2002-es bukása is igazolta.

Egyvalamit azonban le kell szögezni: még a 90-es évekbeli magyar kulturális liberális monopólium is
szabadabb rendszer volt, mint a mai nyugati szellemi légkör. Ahol már egy minden kétséget kizáróan
teljesítményt nyújtott sportolót se szabad ünnepelni, ha "hibás" a véleménye.

Jó ellenpélda mondjuk Balczó András esete, aki egyértelm?en a hivatalos görénykurzus ellen foglalt
állást, a MIÉP egy f? küls? támogatóga volt annak megalapítása óta. Mégis: a ballib röszt ugyan morgott
ellene, de azt sose merték megkockáztatni, hogy semmissé nyilvánítsák sportteljesítményét antiliberális
politikai nézetei miatt.

A modern liberalizmus mára, annak legfejlettebb nyugati alakjában oda fejl?dött, hogy több a szellemi
korlát, mint a kommunizmus alatt.

Minket ez egyébként nem zavar, hiszen csak gyorsítja a nyugati rend zuhanását.
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A liberális utópia
by maxval bircaman - hétf?, december 14, 2020
http://bircahang.org/a-liberalis-utopia/

A liberálisok azt mondják, a marxizmus azért rossz, mert utópia. Pedig a liberalizmus is utópia, csak
rosszabb módon. Mert ha a marxista utópia megvalósítható lenne, nem lenne rossz benne élni. Míg a
liberális utópia ténylegesen meg is valósítható, csak szerencsére a liberálisok 99+ %-a se akarja
megvalósítani, mert még ?k is értik, hogy ha ez megtörténne, a lehet? legrosszabb lenne benne élni úgy a
lakosság 99+ %-a számára-

A liberális eszme alapja ugyanis az egyéni szabadság abszolutizálása, ennek következménye, hogy a
rendszer azokat az egyéneket támogatja, akiknek er?sebb az érdekérvényesít? képességük az adott
társadalomban.

A liberalizmus tulajdonképpen azt állítja: minden egyén élje ki a lehet? legnagyobb mértékben saját
szabadságát, ennek a korláta csak egyes állam által kikényszerített büntet?jogi elvek, ill. a legfontosabb
korlát a többi ember szabadsága. A liberális utópia lényege: mivel mindenki a saját szabadsága
maximalizására törekszik, így egymást kioltják ezek a vágyak, s a végeredmény egy gazdagodó,
egyenl?ség felé haladó, harmonikus, nagyon szabad társadalom.

Csakhát a valóság nagyon más: a versenyben ugyanis mindig gy?z valaki, s a gy?ztest egyre nehezebb
korlátozni. A végeredmény a valóságban: kicsiny abszolút szabad elit, s teljesen alávetett többség.

A liberális utópia gyakorlatilag az ököljog.

Nem véletlen, hogy a mai liberális demokráciákban egy sor olyan jellemz? van, melyek ellentmondanak a
liberális elveknek. Így próbálja a rendszer biztosítani saját m?köd?képességét. Lásd pl. a munkaid?
szabályozása, a minimálbér, a szabadságolás, a szakszervezet, a sztrájk, stb., ez mind ellentmond a
liberális elveknek. Ugyanez más területeken is, lásd monopóliumellenes szabályok, fogyasztóvédelem,
stb.
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S?t még az általános választójog is. A XIX. században a liberális érv az általános választójog ellen éppen
az volt, hogy csak szabad, független ember szavazzon, mert mindenki más valakinek a befolyása alatt áll:
ezért ne szavazhassanak a cselédek, az alkalmazott munkások, a n?k, hiszen igazán szabad ember csak a
t?kés, az önálló mesterember, a parasztgazda, a szabadúszó értelmiségi, szóval csak nekik kell megadni a
szavazati jogot.

Valójában a létez? liberális tásradalmak története arról szól az utóbbi 200 évben, hogy a liberalizmus
folyamatos hátrál, kénytelen elfogadni egyre több nem-liberális szabályt.

Erre válasz a klasszikus liberalizmus feléledése a 80-as években, amit valakik elneveztek
"neoliberalizmusnak", miközben nem "neo", hanem éppenhogy klasszikus, eredeti liberalizmus. Ennek
lényege: a nem-liberális elemek folyamatos és lépcs?zetes kivezetése a rendszerb?l, visszatérés a
klasszikus liberális ideálokhoz.

Láttuk ezt már a marxizmusnál. A Sztálin utáni szovjet model egyre rosszabbul m?ködött, így lassan
kezdtek bevezetni liberális elveket, melyek persze teljes ellentmondásban voltak a rendszer alapjaival.
Aztán a 80-as évek elején komolyan felmerült: vagy kapitalizmus lesz vagy vissza a sztálini modellhez. A
havannai KGST-csúcson ez szóba is került, a sztálini modell visszahozása, csak nem kapott többségi
támogatást, s ami a legfontosabb, a szovjet képvisel? tartózkodott, márpedig a KGST-ben kötelez? volt a
szovjet egyetértés minden döntéshez.
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A liberális vita
by maxval bircaman - szerda, december 02, 2020
http://bircahang.org/a-liberalis-vita/

A Project Syndicate nev? lapban megjelent Soros cikke Orbánról, amire Orbán válaszolt, de a válasz nem
lett lehozva.

Ilyen a liberális vita. Az alapelv: fasisztákkal nincs vita. Arról meg hát nem a liberálisok tehetnek, hogy
rajtuk kívül mindenki más fasiszta...

A liberális ugyanis nem azért vitázik, mert eszmét akar cserélni. Hiszen az abszolút igazság már megvan a liberálisok kezében -, nincs mit elemezgetni azon, a vita egyetlen célja, hogy a tudatlanokat - akik
számára még nem tárult fel az igazság - felvilágosítsák az igazság letéteményesei.

A liberális azt se ismeri be, hogy az ? álláspontja egy lehetséges, jól indokolt hozzáállás. Ezt nem teheti
meg soha, hiszen ezzel a liberalzmust lesüllyesztené az abszolút igazság szintjér?l a lehetséges igazságok
egyikévé.

A liberális nem vitázgat, hanem magyaráz. S mindenki más meg befogadja a racionális liberalizmust, az
örök igazságot. Aki pedig mégse fogadja be, az vagy idióta vagy gonosz. Az el?bbi orvosi eset, az utóbbi
meg fasiszta, egyikkel se szabad tör?dni.

Ahogy ezt a méltánytalanul nagy írónak tartott Eszterházy Péter mondta: "egy bizonyos szint felett nem
süllyedünk egy bizonyos szint alá" - s ?k mindig a bizonyos szint felett vannak, s csakis ?k dönthetik mi
az a bizonyos szint, ameddig még le lehet süllyedni.

Na, pont ez undorító diktátorkodó szemtelenség az, amib?l az emberek nem kérnek.
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A liberális-progresszív filmcenzúra
by maxval bircaman - csütörtök, július 02, 2020
http://bircahang.org/a-liberalis-progressziv-filmcenzura/

Sokszor írtam már Kubáról, ahová 12 évesen kerültem ki, s pár nappal 19 éves születésnapom után
távoztam, összesen valamivel több mint 6 évet élve le ott. (Közben minden nyarat Magyarországon
töltöttem.)

A mostani liberális-progresszív kultúracenzúra módszere Kubában már akkor, a 80-as években megvolt.
Innen jutott eszembe Kuba.

A hagyományos szovjet és Kádár-kori magyar cenzúra módszere az volt, hogy egyes könyveket, filmeket
egyszer?en nem engedett be az országba, s kész. Másokat beengedett, de részeket kivágva bel?lük.
Szóval igazi, k?kemény cenzúra, amir?l pl. Lendvai Ildikó sokat mesélhetne, ha ?szinte lenne.

A kubai kommunizmus sok dolgot nem vett át a szovjet elvtársaktól, ennek f? oka persze az, hogy a kubai
kommunizmus öner?b?l jutott hatalomra, Castróék mindig egyenl? partnerekként viselkedtek a
Szovjetúnióval, sose helytartóként, bábként.

A sok eltérés listája hosszú: pl. a hadsereg szerepe, a magánélet rendezése, a fels?oktatás, talán ez a 3
leglátványosabb eltérés. Hogy ne csigázzam a kedélyeket, röviden ez a 3 eltérés:

a hadsereg Kubában a hatalom egyik egyenrangú pillére, nem a Párt alárendeltje,
a kubai állam nem akarta nevelni az embereket a politikát nem érint? magánéletüket illet?en, míg
a szovjet rendszer pl. rossz szemmel nézte a szexuális szabadosságot,
a fels?oktatás Kubában meglep?en szabad, az egyetlen követelmény a rendszer iránti h?ség, de
ennek nem kell magában foglalnia pl. a hivatalos marxista eszmével való egyetértést is.

De most egy más eltérésr?l, a kulturális cenzúráról. Kubában beengedtek gyakorlatilag mindent,
kifejezetten antikommunista alkotásokat is akár, ha azok nem irányultak direkt módon a kubai rendszer
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ellen. Amit kifejezetten tiltottak az csak 2 m?faj volt: a kemény pornó és a durva horror, utóbbit állítólag
azért, mert Fidel utálta ezt a m?fajt.

Az ideológiai, politikai szempontból legrizikósabb filmeket azonban csak f? állami csatornán mutatták be
egy Tanda del Domingo (Vasárnapi m?sor) nev? vasárnap délutáni m?sorban, jellemz?en egymás után
2-2 filmet minden vasárnap.

Vicces mellékes körülmény: a 80-as években a kubai tv-nek két csatornája volt: a Canal 6
(magyarul: 6-os Csatorna) és a Tele Rebelde (magyarul: Lázadó Tévé). S sokáig csak az el?bbi volt, s az
volt aztán is a f? adás. A magyarázat arra, hogy miért van 6-os csatorna, mikor nincs 1-es, 2-es, stb. az,
hogy a többit megszüntették a forradalom gy?zelme után, de a nevet meghagyták.

Ez a Tanda del Domingo úgy zajlott, hogy megjelent a képerny?n egy 60 éves körüli bácsi, neves
?skommunista elvtárs (már akkor kommunista volt, amikor még Fidel Castro se volt az), hivatalosan
pedig a Havannai Egyetem egyik m?vészettörténet professzora, név szerint Mario Rodríguez Alemán,
gúnyneve szerint Mario Rodríguez Alemán Democrático (Alemán = Német, Alemán Democrático =
Német Demokratikus). Az emberke imádott beszélni, így nem ritkán képes volt minden film el?tt akár
30-40 perces el?adást is tartani, mintha az egyetemen lenne. Hosszasan, bonyolultan, de mindig eljutott
oda, hogy a fehér az fekete, a fekete meg fehér, s minden ami van kódoltan a "forradalmat" igazolja.

Mario Rodríguez Alemán

Akkorákat lehetett néha ezen röhögni,, hogy sokszor a magyarázkodás jobb szórakozást nyújtott magánál
filmnél. A kubai rendszer becsületére egyébként: sose vágtak ki semmit a filmekb?l.

Viszont azért a kubai rendszer se gondolta, hogy mindent magyarázni kellene. A mai liberálisprogresszívek szintet léptek, ?k a legkisebb "probléma" esetében is tiltanak, cenzúráznak.
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A luxusélet
by maxval bircaman - hétf?, szeptember 07, 2020
http://bircahang.org/a-luxuselet/

A jachtozási m?botrány kapcsán.

Alapvet?en háromféle ember élvezi a luxust:

aki szegény volt, majd gazdag lett: ez a kategória ideiglenesen élvezi jellemz?en,
akinek lelki élete annyira üres, hogy csak anyagiakkal képes betölteni,
a pszichopata gazember.

Sok embert elkerülhetetlenül elb?völi a luxus, de kevesek számára lesz ez életcél vagy legalábbis tartós
cél.

Volt egy id?, amikor én is azt éreztem, ezt kellene kit?znöm célnak. De aztán elképzeltem, mi lenne ha
esetleg elérném, akkor hogyan tudnék a többiek szemébe nézni.
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A Momentum visszhangkamrája
by maxval bircaman - szombat, május 02, 2020
http://bircahang.org/a-momentum-visszhangkamraja/

Ez egyik momentumos blog pár napja nyilvánvalóvá tette, hogy a momentumosok nem rossz emberek,
hanem egyszer?en csak iszonyúan buták.

El?ször is, el?hozzák a százszor cáfolt független szabad sajtó kérdését, melyet szerintük csak
összeesküvéselméletben hív?k tagadnak. Ami egy sajátos ballib tévhit. A valóságban még a nyugati
liberálisok se hiszik, hogy lenne független, szabad sajtó. Sajtószabadság alatt csupán azt értik, hogy a
különféle médiákban megjelenhetnek különféle vélemények, s mindezt az állam nem üldözi, ill. csak
nagyon indokolt esetekben - lásd államtitkok, rágalmazás, becsületsértés, stb. - üldözi, s amikor ezt teszi,
akkor is átlátható módon, bírósági eljárás keretében teszi. A "függetlenség" egyetlen valós értelme, hogy
"a hatalomtól független", de úgy általában függetlenség nem létezik.

Továbbá a valóság kérdése. Ki az az óvodásszint? ember, aki komolyan hiszi, hogy van valóság, melyet
aztán egyes médiák h?en átadnak, míg mások meg ferdítenek? A cikk humoros szándékkal megjegyzi "a
valóság az, amit annak vélünk", pedig tényleg ez a helyzet.

A sajtószabadság nem azt jelenti, hogy egyes médiák a valóságot közlik, ezért ezek igazi médiák, s
munkatársaik igazi újságírók, míg más médiák torzítanak, így munkatársaik csúnya propagandisták. A
sajtószabadság azt jelenti, hogy minden média a saját belátása szerint "torzíthatja" a valóságot. Valóság
önmagában nem létezik, csak a róla alkotott képünk van meg, melyet mindenképpen befolyásol saját
gondolkodásunk.

Hazugság nem létezik az értelmezés szintjén, aki ebben hisz, az egyszer?en buta. Például egy
többemeletes ház el?tti parkban ül a padon egy pár - beszélgetnek, majd felállnak, elmennek ellenkez?
irányba. E jelenetet nézik hárman is távolról, mindenki másképp írja le azt. Hazugságról csak akkor
beszélhetünk, ha valaki direkt, tudatosan olyan állít, ami nem történt meg, pl. az mondja "hárman voltak a
padon" vagy "a pad üres volt" vagy "megverték egymást", de maga a helyzet értelmezésében egyik leírás
se hazugság, pedig azok lehetnek akár teljes ellentmondásban is egymással.
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Amikor valaki nem az én értelmezésemet terjeszti, az nem hazudik, hanem más a véleménye. Más a
véleménye, mert pl. más a világnézete, mást tart fontosnak, másak a céljai, stb.

S természetesen minden média valamilyen érdek mentén m?ködik, ha nem így lenne, nem léteznének
különböz? médiák, nem lennének szerkeszt?ségek.

Azt még a momentumos szerz? is kénytelen elismerni, hogy átlag fideszes szavazó olvassa a nemfideszes médiákat. Ezért azzal jön, hogy "a visszhangkamrába kerültek néznek, olvasnak, hallgatnak
olyan médiumokat, amikkel nem értenek egyet, csak nem hisznek nekik", ezzel csak azt leplezi, hogy
éppen a ballib törzszavazók körében gyakori a visszhangkamra, éppen ott jellemz?, hogy csak ballib
médiákból tájékozódnak. A fideszes törzsszavazók és a semlegesek viszont jellemz?en mindkét oldal
médiáit követik.

A visszhangkamra ugyanis nem azt jelenti, hogy nem hiszek a nekem nem tetsz? véleménynek, hanem
azt, hogy azt nem is ismerem.

Ha veszünk egy megrögzött fideszes és egy megrögzött ballib szavazót, mit hisznek egymásról, rögtön
látható az eltérés. A fideszes azt mondja: a ballib azért ballib, mert ezek a prioritásai, ebben az
értékrendben n?tt fel. A ballib viszont azt mondja: a fideszes azért fideszes, mert ostoba, tájékozatlan,
agymosott. Ezért is születnek az olyan nevetséges ballib kezdeményezések, mint a szamizdatterjesztés
(lásd nyomtassteis.hu): hiszen abból indulnak ki, amint az "igazi" információtól titokzatos módon elzárt
fideszes szavazó "szabad" médiához jut, a fejére csap, s elkezd a ballibekre szavazni onnantól.
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A mormonok nem akarnak mormonok lenni
by maxval bircaman - csütörtök, augusztus 13, 2020
http://bircahang.org/a-mormonok-nem-akarnak-mormonok-lenni/

Amikor a jelenlegi mormon elnök-próféta megkezdte mandátumát 2 éve, megvalósította egyik régi
álmát: a "mormon" szó be lett tiltva. Pedig - már a szó eredetileg gúnyszóként indul - a "mormon"
népszer? szó, a mormonok tömegesen használták magukra, mind hétköznapilag, mind hivatalosan.

Egyébként érdekes: Russell M. Nelsont - ? a jelenlegi mormon f?ember - személyesen is ismerem. Persze
ez annyit takar, egyszer, kb. 30 éve, kezet fogtunk, s azt mondtuk egymásnak "jó napot!", de akkor is, ?
az els? mormon elnök, akit személyesen is láttam közelr?l.

A folyamat érdekes. A mormonizmus legfrissebb jelensége, hogy egyre jobban igyekszik a
protestantizmus része lenni. Ami furcsa, hiszen annak idején, alapításakor - 1830 - éppen a
protestantizmus ellenében jött létre az egész. De az amerikai szellemiség - márpedig az amerikai
mormonizmus kiemelten hazafias - és az egész körmyzet kényszeríti ezt a bizarr mozgalmat az
alkalmazkodásra.

Hozzá kell tenni, se a hagyományos, se az újabb protestantizmus részér?l nincsenek hasonló érzelmek,
nincs viszonzás: ?k a mormonizmust máig nem-keresztény vallásnak tekintik.

a mormonizmus f? ágai
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A munkaid?
by maxval bircaman - csütörtök, március 12, 2020
http://bircahang.org/a-munkaido/

Amikor az egész kommunista tábor még létezett Európában, a központi moszkvai irányítás nem csak a
politikában számított, hanem kihatott a hétköznapi politikamentes ügyekre is.

Amikor 1986 ?szén el?ször kimentem Bulgáriába tartósan, semmi különbség nem volt a magyar és a
bolgár nyitvatartási szokások között: a hivatalos intézmények 8-kor nyitottak, a munkahelyek is, a boltok
és étkez?helyek meg egészen korán, 6-kor, legkés?bb 7-kor.

Oroszország északi ország, északi szokás szerint az emberek korán kezdik a munkát, de korán is fejezik
be. Az értelmiségi munkahelyeken a munkanap kezdete 8 óra, a gyárakban jellemz?en 6 óra, a munkaid?
hossza pedig 8 vagy 9 óra (ez utóbbi, ha van benne 1 óra szünet is). Az átlag értelmiségi - értsd nem
fizikai munkavégzéssel járó - munkahelyen az emberek 8-17 között dolgoznak, ebédszünettel 12-13
között.

Ez a beosztás teljesen természetes volt pl. az NDK-ban, Lengyelországban, Csehszlovákiában, azaz az
eleve északai országokban. S?t, a nem-északi Magyarországon is, mely eleve a német modellt követte,
azaz nem hozott változást az orosz modell bevezetése.

Bulgária viszont déli ország. S?t ex-mediterrán ország, hiszen bár 1919-ben Bulgária elvesztette Égeitengeri partját (ideiglenesen visszaszerezte 1941-1944 között), az emlék máig él.

Szóval Bulgária számára abszolút furcsa volt az orosz munkaid? modell.

S a kommunizmus bukása után alig 2-3 évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy megsz?njön az orosz módszer.
Egyre kés?bbre tolódott a nyitvatartás kezdete és vége is. Szinte csak az állami intézményekben maradt
meg a 8 órai munkakezdés, méshol 9-re, s?t 10-re változott.
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Még a direkt hosszan nyitvatartó helyeken is érezhet? ez. Talán a legnagyobb eltérés az ugyanazon
hálózathoz tartozó gyorséttermeken látható. Budapesten a McDonaldsok jellemz?en 6-kor nyitnak, s
7-kor mér vannak bent szép számban vásárlók, Szófiában a McDonald`s létesítményei 7:30-kor vagy
egyenesen 8-kor szoktak nyitni, s az els? fél órában, órában nagyon kevés a vásárló.
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A munkaköri leírás
by maxval bircaman - hétf?, szeptember 28, 2020
http://bircahang.org/a-munkakori-leiras/

A nagy cégek egyik rituáléja a munkaköri leírás. A valósághoz ritkán kapcsolódik.

Eleve ezek a leírások semmit se jelentenek a legtöbb esetben. Amikor el?ször kaptam munkahelyi leírást,
5 oldal volt, gyakorlatilag a világmindenség összes elképzelhet? feladata benne volt, az els? oldalon
pedig pár május elsejei típusú jelszó is díszelgett.

Oda is mentem közvetlen f?nökömhöz megkérdezni, rámutatva az els? pontra, ami kb. úgy szólt, hogy
"distinctively and dynamically maximize diverse client-centered best practices", hogy ez mi a fenét takar,
? azt mondta, ez csak formalitás, ne olvassam, csak írjam alá. Magyarul: az se érti, aki írta. Így nem is
olvastam el alaposan, csak aláírtam. Mondanom sem kell, soha senki többet nem hivatkozott a munkaköri
leírásra.

_______________________________________________
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A mások pénze
by maxval bircaman - vasárnap, december 27, 2020
http://bircahang.org/a-masok-penze/

A fideszes gondolkodás ma kb. a kereszténydemokrácia és a populizmus között mozog, szerencsére az
el?bbit?l az utóbbiig. Ami kereszténydemokrata benne, az rossz. Ami populista benne, az pedig jó.

Az egyik legidegesít?bb kereszténydemokrata beidegz?dés máig a fideszes táborban a Reagan-ThatcherPinochet trió istenítése. Ezek közül valójában egyetlen egy ember nyújtott értékelhet? teljesítményt:
Ronald Reagan, s ? is kizárólag külpolitikai téren: zseniális módon sikerült, békés eszközökkel, legy?znie
a Szovjetúniót. Reagan képes volt megérteni a szovjet gondolkozást, s ki tudta használni annak
gyengeségeit.

De a trió nevéhez leginkább az köt?dik, hogy megkezdték a szocdem ihletés? jóléti államiság
gondolatának tagadását. Ezt szokták a baloldaliak "neoliberalizmusnak" csúfolni, pedig semmi "neo"
nincs benne, ez szimplán visszatérés a klasszikus liberalizmushoz.

Ha ugyanis valaminek van egy alapelve, az nem változhat. Ha pedig változik, az már valami más.
Ellenkez? esetben én egy modern vegetáriánus vagyok, aki húst eszik. Ugyanez a liberalizmus. A
lberalizmus legszentebb alapja, hogy a lehet? legnagyobb egyéni szabadság a kulcs a lehet? legjobb
társadalomhoz. Ezek után a szocdem alapú jóléti államot nem lehet betuszakolni a liberalizmus alá, mert
a jóléti állam éppenhogy egy er?s államot hirdet, mely fokozottan akar újarelosztani. A "neoliberalizmus"
viszont éppen az koncepció, mely meg szeretné tisztítani a liberális rendszert annak nem-liberális,
szocialista, szociáldemokrata elemeit?l. Hiszen a jóléti állam zavar, rendszeridegen elem a
liberalizmusban.

Szóval a Reagan-Thatcher-Pinochet trió alapgondolata az, hogy a liberalizmus egy nagyszer? eszme,
mindent megold, de vannak mindenféle akadékoskodó kommunisták, szocialisták, szociáldemokraták,
akik miatt a rendszer képtelen jól m?ködni. A megoldás tehát: kivezetni minden nem-piaci elemet, az
államot minimálisra csökkenteni, leépíteni minden újraelosztási mechanizmust, legyen ezen túl ismét
szabad az egyén, s akkor mindenki boldogulni fog. Egyesek persze nagyon gazdagok lesznek, de ez nem
gond, mert az ? jólétük végsosoron az önállóságra képtelen, tehetségtelen, ezért szegény rétegekre is
lecsorog majd. Az állami bevatkozás viszont csak rosszat okoz, hiszen képtelen a piac erejét helyettesíteni
- lám, a szovjer rendszerben az emberek sorba állnak alapvet? árucikkekért is! -, de ha felszabadítjuk a
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szabad, vállalkozásra éhes, okos, fantáziadús, találékony egyéneket az ?ket gúzsba köt? kommunista
szagú jóléti rendszer terhei alól, akkor hamarosan beköszönt a földi paradicsom. A legvadabb alakjában
ezt lásd Ayn Rand m?veiben.

Ez volt tehát a 70-es évek nagy reformgondolata. Alapvet?en jobboldali gondolatnak számított ez
akkoriban. Hamarosan azonban átterjedt a baloldalra is: a tükörkép a Clinton-Blair-Schröder trió. De ez
csak történelmi érdekesség, hogy azóta t?nt el minden lényegi különbség bal és jobb között.

Természetesen persze ez az egész gondolat marhaság. A liberalizmus eredménye az elnyomás és a
szegénység, s nem mert a gazdagok csúnya, rossz emberek, hanem mert ez a rendszer alaplogikája.
Hiszen ha az egyéni szabadság maximális, s mellé az állam még gyenge is, akkor a leger?sebb egyének
lehengerlik az egész társadalmat. Ez az er?fölényt persze el lehet keresztelni "szabad piacnak", de ez a
lényegen nem változtat, csak így jobban eladható. A nyelvi manipuláció nagyszer? politikai eszköz volt
mindig. Lásd err?l korábbi cikkemet.

A "neoliberalizmus" ellen halandzsázó baloldaliak szerint valamiféle szakadék van a jó liberalizmus és a
rossz neoliberalizmus között. Pedig a kett? ugyanaz. Ezen baloldaliak egyetlen értelmes érve az, hogy a
neoliberalizmus kis állama furcsa módon sose vonatkozik a nagyt?kére, lásd a 2008-as válság esetében az
állam igenis támogatta a nagyt?két, miközben ezt nem lett volna szabad a klasszikus liberalizmus szerint.
Ez részben még igaz is, csakhogy a klasszikus liberalizmus ugyanezt tette annak idején, elég csak az
angol nagyt?ke és az angol állam együttm?ködésére gondolkodni a gyarmatosítás során, lásd NyugatIndiai Társaság és hasonlók.

Az abszurd liberális gondolat kifejezhet? egy híres mondatban, ez Margaret Thatcher leghíresebb
mondása: "A szocializmus problémája az, hogy végül mindig elfogy a mások pénze." - ami egyébként igaz
mondás, csak éppen pont fordított értelemben.

Thatcher ugyanis azt értette alatta tökéletesen liberális módon: vannak a szocialisták, akik elveszik
mások - a tehetséges, okos, ezért gazdag emberek - pénzét, azt szétosztják a lusta, tehetségetlen, ezért
szegény tömegeknek, akik ezért rájuk szavaznak, de aztán egy nap elfogy a pénz, s már nincs mit
szétosztani, mert már nem maradt gazdag ember, aki termelne.

A valóság persze más. A jóléti magállamok onnan finanszírozták rendszerüket, hogy máshonnan, a világ
90 %-áról elvontak erre pénzeket. S ez a pénz valóban fogy, hiszen a periféria és a félperiféria er?södik.
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Márpedig egy matematikai igazság: a világ vagyona nem elég ahhoz, hogy a világ minden lakosa úgy
éljen, mint egy 70-es évekbeli nyugati jóléti állam átlag polgára. Azaz a rendszer nem fenntartható, ha
csökken a máshonnan elvonható pénz.

Nem az történik tehát, hogy vannak a találékonyak, dolgosak, akik értéket teremtenek, hanem vannak a jó
er?pozícióban állók, akik képesek a másét elvenni. Thatcher egyszer?en a fejére állította az egyenletet, a
valóságban éppen a "lusta, tehetségetlen, szegény" tömegek a mások, s az ? pénzüket veszik el a
"tehetséges, okos, gazdag" emberek.

S semmi gonoszság, se összeesküvls, csupán hétköznapi liberalizmus: az er?s elveszi a gyengét?l amit
csak akar, s ebb?l ad egy keveset a saját kiszolgálóinak. Majd amikor csökken az elvétel lehet?sége, azt
mondja a kiszolgálóknak "dolgozzatok többet, nem etethetlek benneteket ingyen".

_______________________________________________
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A mély döbbenete
by maxval bircaman - csütörtök, március 26, 2020
http://bircahang.org/a-mely-dobbenete/

A magyar ballib internetnek pár mély bugyra van, most kiderült kik a legelvadultabbak, legmélyebbek.
Nos az eredmény (ábécé sorrendben): Erzsi Macska, Huppa, Kolozsváros. Sose hittem volna, hogy a
egyébként gyomorforgató Örülünk Vincent vagy a még undorítóbb Nyugati Fény nem fog bekerülni, de
tény: nem kerültek be, s?t még az Amerikai Magyar Népszava blog is szimplán csak elmebeteg, de saját
magához képest semmi újat nem produkál, pl. azzal semmiképpen se vádolható az egyébként
beszámíthatatlan Bartus, hogy tapsolna a járványnak. S a meggy?désesen magyarellenes Határátkel? blog
is csak a szokásos szintjét hozza, hogy "magyar fújj, nyugat jó".

Hatalmas a düh a bloggerek és még inkább a kommentel?k között az említett, elvadulásban érmes blogok
között.

Erzsi Macska név alatt egy fanatikus DK-s aktivista rejlik, Homonnay Gergely, aki annyira DK-s, hogy
hozzá képest valószín?leg még Gyurcsány is enyhén fideszes. Ezzel mindent elmondtam róla. Terve
ugyanaz, mint egy amerikai neonáci szervezeté: fert?zötteket agitálni, hogy menjenek zsidók közé, csak
"Erzsi" nem zsidókat, hanem fideszeseket akar betegíteni.

A Huppát egy Török Mónika nev? ultraballib blogger alapította, az illet? másfél éve öngyilkos lett a
Fidesz újabb választási gy?zelme miatt, ebb?l is látható, er?sen labilis egyéniség. Viszont valamit alá kell
húzni: Mónika kiállt vitázni bárkivel, bátor ember volt, nem rejt?zött cenzori pajzs mögé. Hülyeségeket
beszélt folyamatosan, de abszolút hitelesen, ?szintén. Követ?i sokkal rosszabbak nála: gyáva szarok.
Mostanában gy?löletet okádnak, drukkolva a vírusnak.

Az én személyesen kedvencem persze a Kolozsváros, az egyik f?ember ott egy ordító hattyú, vicces srác,
plusz van pár erdélyi magyar, aki szeretne román lenni, de most nem csak róluk van szó. Valami Vogon
nev? ember éppen leírja: mennyire bízott, hogy a járvány elsöpri Orbánt, mert a - ballib fantáziák szerint afrikai szint? magyar egészségügy összeomlik. De jött az idióta EU, milliárdokat adott Orbánnak az
egészségügyre, ezt a pénzt pertsze mind ellopták Orbán "oligarchái", de valahogy mégis maradt bel?le,
így most a magyar egészségügy mégse omlik össze. Közben pedig Orbán bevezeti ismét a fasiszta
diktatúrát, mindent betilt, majd belekezd a nyugdíjasok kiirtásába. S a genetikailag selejtes magyar nép
midezt nem veszi észre, s?t megdicséri Orbánt a járvány kezelése miatt. S emiatt most zokog minden
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demokrata (ez alatt értve a Kolozs-Szaros szerz?it és a törzskommentel?ket), nem marad más, mint mind
a 100 igaz demokratának összefogni, harcolni Mordorral, s sajnos sokáig nem süt ki Soros gazda ragyogó
Napja...

Szeretném megjegyezni, mindez nem egy paródia, hanem egy valódi cikk. A kommentek szintje hasonló.
Megjelenik régi kedvencem is, Forradalmár Zoli, akit még Hontalan Andris is kitiltott a HVG
kommentszekciójából.

Komolyan mondom: ha ezek az emberek nem léteznének, a Fidesz kampánystábjának kellene ?ket
kitalálnia. Náluk jobb agitáció a Fidesz mellett ugyanis nem létezik.

_______________________________________________
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A nagy hekk
by maxval bircaman - szombat, október 31, 2020
http://bircahang.org/a-nagy-hekk/

Megnéztem A nagy hekk cím? filmet. S a véleményekból úgy látom, az emberek nagy része
félreértette az egészet.

A f? tévedés szerintem az, hogy ezt az egész ügyet valamiféle választási csalásnak hiszik. Pedig
egyáltalán nem az, még a legtágabb értelemben sem az, azaz még a "szavazatvásárlás" kategóriába se fér
bele.

Mir?l is van szó? A filmben említett cég, a Cambridge Analytica rádöbbent, a célzott kereskedelmi
reklám kiválóan alkalmazható politkai kampányokra is, majd ennek kidolgozta a részletes módszertanát.

A közhiEdelemmel ellentétben a reklám célja nem az, hogy egy adott termék vagy szolgáltatás
általánosan népszer? legyen, ez ugyanis képtelenség: aki pl. utál sportolni, az akkor se fog, ha nagyon
reklámozzák neki.

A hagyományos reklám még az volt, hogy az átlagembert, esetleg nagy célcsoportokat vettek alapul. Az
internet eljövetelével és tömegessé válásával azonban lehet?ség nyílt egy sokkal
kifinomultabb reklámtechnikára is. Hiszen hatalmas pénzkidobás olyanoknak reklámozni valamit, akiket
az adott dolog egyáltalán nem érdekel - lásd a fenti példát -, miközben ezt a pénzt fel lehetne használni a
potenciálisan érdekl?d?k megnyerésére.

Pl. az én gépemen sose szoktam kapni reklámokat férfi divatról, n?ir?l viszont igen. S jogos ez: saját
magamnak nem szoktam onlájn vásárolni, feleségemnek viszont igen.

Ahogy ez van a politikai kampányoknál is. Pénzkidobás törzsszavazókat gy?zködni: mert azok vagy
eleve a mi törzsszavazóink, szóval kampány nélkül is úgyis ránk szavaznak, vagy az ellenfél
törzsszavazói, ez esetben viszont úgyse szavaznak ránk. Viszont a sza vazók kb. fele-harmada nem
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meggy?z?déses törzsszavazó, s?t egyáltalán nem az, hanem szimpla semleges szavazó.

Az amerikai választási rendszer különösen alkalmas terep erre. Miért? Mert minél aránytalanabb, minél
inkább egyéni választókerületi alapú egy választási rendszer, annál könnyebb a feladat. S különösen ilyen
az amerikai elnökválasztás rendszere, ahol a szavazók szavazata nem országosan számít, hanem
államonként. Az USA-ban a leadott szavazatok valójában 538 elektori szavazatra számítódnak át, ezek
feloszlása pedig teljesen aránytalan: aki egy adott államban többséget szerez, az az adott állam
összes elektori szavazatát megkapja, míg a többi jelölt ugyanonnan 0 elektori szavazatot kap. Pl.
2016-ban a legnagyobb államban, Kaliforniában Clinton 62 %-ot kapott, Trump 32 %-ot, az eredmény:
Clinton kapott 55 elektori szavazatot, Trump pedig 0-t. Ez a rendszer van az USA 51 területi egységéb?l
49-ben (48 állam + f?város), s csak 2 államban van arányosítás (Maine és Nebraska), de ez a 2 állam
összesen 9 elektori szavazat, azaz nincs különösebb jelent?sége.

Tehát a feladat: nem kell abban az államban komolyan kampányolni, ahol úgyis az ellenfél vezet
fölényesen, ott se kell, ahol mi vezetünk fölényesen. Pl. a nagy államok közül Kalifornia, Maryland,
Massachusetts, New Jersey, New York er?sen demokrata párti, míg Alaska, Indiana, MIssiouri, Tenessee,
Texas er?sen republikánus párti. Szinte mindenhol máshol viszont dupla er?feszítéssel kell kampányolni.

Továbbá, ezekben az államokban se kell kampányolni a törzsszavazók között. Amerikában van 250 millió
szavazó, ezek fele sose szavaz, marad 125 millió ember. Ebb?l 40 millió él olyan államokban, melyekben
érdemes plusz er?feszítéssel kampányolni, hiszen nincs egyik pártnak se egyértelm? többsége. Ezek
közül 20-25 millió törzszavazó. Marad tehát 15-20 millió em ber, s csakis velük kell foglalkozni.
Mennyivel olcsóbb és hatékonyabb!

Eddig világos, ezt eddig is tudta mindenki. De honnan tudható konkrétan kik ezek az emberek? Nos, itt
jön képbe a Facebook. Mivel az amerikai szavazók 88 %-a használja az internetet, s ezek 80 %-a
Facebook-felhasználó, a Facebook-adatok segítségével elérhet? az amerikaik 70 %-a! A feladat tehát:
megvásárolni a Facebooktól a felhasználók adatait, ezek alapján a felhasználókat széles profilok szerint
beosztani, majd már tudni fogjuk ki milyen politikai preferenciájú, ki ingadozó szavazó közülük. Ezt
dolgozta ki a Cambridge Analytica. Majd pedig a gyakorlati alkalmazása mindennek: a meghatározott
profilú embereknek olyan reklámok eljuttatása, melyek képések lesznek az ingadozó szavazók a megbízó
érdekei szerinti irányba elmozdítani.

A valódi kérdés tehát nem a választások tisztasága, hiszen a tisztaság maradt. A valódi kérdés: az
adatokhoz való hozzáférés, s legf?képpen azok felhasználása. Ha a felhasználói adatok felhasználása
betiltásra kerülne, a Facebook és összes társa cs?dbe menne, hiszen éppen abból élnek meg, hogy célzott
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reklámokat helyeznek el. A kérdés ezek után: van-e bármi értelmes érv, mely szerint a kereskedelmi
reklám rendben van, de a politikai meg tilos?

_______________________________________________
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A Navalnij színdarab
by maxval bircaman - csütörtök, augusztus 27, 2020
http://bircahang.org/a-navalnij-szindarab/

Amikor egy politikus annyira népszer?tlen, hogy el?re tudja, semmi esélye, sose magára a politizálásra
kell koncentrálnia. Hanam a "sóra", a mellékes körülményekre.

Olyan ez, mint amikor egy kislétszámú tüntetés kénytelen botrányt okozni, radikalizálódni, ellenkez?
esetben észre se vennék.

Alexej Navalnij pártjának teljesítménye lényegtelen, mert eddig kb. tíz pártja volt. Szóval az irányzatokat
kell inkább nézni, az az irány, melyet Navalnij is képvisel az orosz szövetségi választásokon jellemz?en
2-4 % között szokott teljesíteni, azaz nem kerül be a parlamentbe (a bejutási küszöb 5 %). Az utolsó eset,
hogy ez az irányzat parlamenti er? tudott lenni 2003 volt.

Ez az irányzat csak azért képes létezni, mert 2 városban: Moszkvában és Szentpéterváron aránytalanul
sok szavazójuk van. Ez tehát "f?városi" párt (Moszkva a jelenlegi orosz f?város, Szentpétervár meg a
korábbi). Moszkvában rendszeresen el is érik a 10 %-ot is. S?t, maga Navalnij egyszer, 2013-ben a
moszkvai polgármesterválasztáson 27 %-ot szerezve lett második.

Szóval ezek az emberek mindig minden választáson tökéletes nyugalommal indulnak el, a biztos
vesztesek nyugalmával.

Ahhoz, hogy legyen valami hírverés körülöttük, kénytelenek botrányt okozni. Jellemz? módszer pl. hogy
tüntetést szerveznek, melyen egy hívük provokálja a rend?röket, majd a rend?ri intézkedés már mint
"Putyin szétverte az ellenzéki gy?lést" hírként jelenik meg. Aztán a másik kedvelt módszer, hogy direkt
nem adnak be a választási bizottsághoz valamilyen szükséges papírt a választáson való induláshiz, s ezt
aztán "Putyin nem engedi indulni az ellenzéki politikust" hírként lehet terjeszteni.
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Fontos módszer az üldözési mánia is. Bár ezek az emberek semmilyen veszélyt nem jelentenek a
fennálló rendre, azt terjeszik magukról, hogy a hatalom retteg t?lük, s folyton készül ?ket eltenni láb alól.
A valóságban a hatalom csak röhög rajtuk, s örül, hogy léteznek ilyen emberek, akik önként megutáltatják
magukat a szavazókkal.

Navalnij állítása, hogy ? az ellenzék vezére kb. olyan, mintha Magyarországon a Magyar Liberális Párt
és vezet?je B?sz Anett kijelentené, ? az ellenzék vezet?je és Orbán retteg t?le, továbbá hasmenése van,
aminek oka Orbán titkos mérge.

Id?nként túljátssza szerepét Navalnij. Mivel egyetlen megélhetési forrása a külföldi segélyek, erre rá is
kényszerül. Bár egykor zavaros ügyekb?l sikeresen milliomos lett, ez a pénz gyorsan elfolyt politikai
projektjeire. Szóval most éppen túladagolta magát valamilyen szerrel. Majd ünnepélyesen elrepítették
gazdái Berlinbe megmenteni a "haldoklót". A színdarab rendez?i arra nem gondoltak, hogy a legutóbb
Berlinbe 1944-ben menekültek orosz ellenzékiek, a náci Németország önkéntes orosz segít?i, szóval ez
rossz emlékeket ébreszt az orosz átlagpolgárban. Párizsba kellett volna, Brüsszelbe esetleg, azok
semleges célpontok. De hiába, Sorosnak se juthat minden az eszébe...

Egyszer egyébként Navalnij bele fog halni ebbe a komédiába. Amikor mondjuk úgy túladagolja magát,
hogy már kés? lesz az orvosi segítség, vagy esetleg meglövi magát pisztollyal, de nem oda megy a golyó,
ahová akarta.

Nem fogjuk megsiratni.
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A neofita betegség
by maxval bircaman - szerda, szeptember 09, 2020
http://bircahang.org/a-neofita-betegseg/

A neofita betegség eredete vallási, azt jelenti, a megtért új hív? annyira bizonyítani akarja, hogy ? igaz
hív?, hogy mindent túlteljesít, ezzel aztán gyakran nevetségessé téve magát.

A modern politikában is megesik ez, különösen ha valaki a politikából akar megélni.

Gulyás Balázs fanatikus fideszesb?l fanatikus ballibbé lett politikai aktivista elemzi a Kötöttfogás múlt
heti számában Vidnyánszky egyébként dicséretes tevékenységét. A többi ballib résztvev? természetesen
szintén igyekezik Vidnyánszkyt kb. a világ aljának bemutatni, de Balázsunk érzi, nem volt ez elég er?s,
így kijelenti: Vidnyánszky zsidózott. Hiszen kimondta a "háttérhatalom" szót, ami a legfanatikusabb
ballib körökben a "zsidó" szinonímája.

A többi résztvev? csitítja Balázst, elmondják, Vidnyánszky nagyon csúnya ember ugyan, de nem
zsidózott. Balázs erre megsért?dik, durcáskodik, különösen hogy a nyilasból ultraliberálissá lett Pörzse
még kisel?adást is tart neki arról, hogy ?si liberális betegség minden ellenvéleményt antiszemitizmusnak
min?síteni, s ez nem vezet az égvilágon sehová.

Balázs meg néz, néz, s azt gondolja: "Atya Isten, hát még itt is tömve van antiszemitákkal!". Lásd
6:55-t?l. Csúcs jó a m?sor, gyerekek! Kérünk több Balázst.

Aztán még egyszer durcás lesz kis Balázs, amikor Reichert kijelenti, az ellenzék alkalmatlan, ahelyett
hogy ütemesen tapsolna az összefogdosásnak. Balázsunk immár toporzékol: ezek nem csak antiszemiták,
de fideszes ügynökök is!
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A nyugat vonzereje
by maxval bircaman - szerda, augusztus 26, 2020
http://bircahang.org/a-nyugat-vonzereje/

Orbán augusztus 20-i ünnepi beszéde alapvet?en helyes beszéd. Persze mint gyakorló politikus kénytelen
ezt-azt megspórolni, de érzékelteti mir?l is van szó.

Az Istvánról szóló többnyire nem igaz, de ilyenkor kötelez? sablonokon túli részr?l érdemes írni (azokat
rég megcáfoltam), mert az a lényeg.

A fontos megállapítás: minden közösség csak magára számíthat, akkor is ha vannak szövetségesei.
Szövetségesek ugyanis akkor érnek valamit, ha képesek önvédelemre. Hiszen a történelem igazolja:
nincsenek jogok, csak er? van, hosszú távon azé egy adot terület, melyet képes megszerezni és
megvédeni. Erre persze valóban jó példa István.

Még fontosabb: a nyugat lehanyatlóban van, mert immár képtelen uralni és rabolni a világot, hiszen a
nyugat gazdagsága kizsákmányolás és rablás eredménye. Ezen belül különösen leáldozott NyugatEurópának, mely öngyilkos stratégiával akar választ adni a problémákra.

Orbán bátran meg is említi a f? jellemz?it a nyugat öngyilkosságának: a nyitott társadalom, s annak
következményei: a lakosságcsere, az ateizmus, s családellenesség.

Vassfüggöny épül újra Európában - a helyesebb név szivárványfüggöny lenne -, s míg a nyugati rész
önként készül felmenni a padlásra és felkötni magát, addig a keleti rész életösztöne még megvan, s
öngyilkosság helyett a valós problémák elleni harcot választja. S ez Európa egyetlen esélye: hallgat a
kelet erkölcsére. Ha nem így lesz, vége a nyugatnak, amiért nem is kár, hiszen ez a mostani nyugat nem
érdemel megmentést.

Orbán udvariasan kimondja: a nyugat szart se ér. Valójában csak egy jó nagy atombombát érdemel ez a
mai nyugat. Persze, kinyújtjuk kezünket a nyugtanak, hátha megjön az eszük, de ha megint folyamatosan
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elvetik segítségünket, segítünk nekik egy létrával, hogy gyorsabban felmehessenek a padlásra felkötni
magukat.

Ami szivárványosítást illeti, telitalálat a megfogalmazás, ezt szeretném kiemelni. A múlt héten egy
homokos srác cikket írt a Határátkel? nev? ultraliberális, nyugatmajmoló blogra, s abban mondott valami
fontosat: "Van egy határ, amit nem lehet átlépni. A melegházasság jelkép. Pontosan ennek a határnak a
jelképe." - s ez teljesen így is van. Persze a homoklobbista szerz? fordítva gondolja, szerinte a szabadság
elképzelhetetlen egynem?ek "házassága" nélkül, ez valamiféle próbak?, s igen, valóban próbak?,
mégpedig abban az érteleben, higy ahol van "házasság" egynem?ek között, az már nem egy normális
társadalom, az ilyen társadalmak öngyilkos atomizált közösségek immár, melyek elvesztették a
természetes erkölcsi érzéküket.

nyugati demokata és keleti fasiszta
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A nyugati kisember ketrece
by maxval bircaman - kedd, július 28, 2020
http://bircahang.org/a-nyugati-kisember-ketrece/

A legrosszabb diktatúra nem az, ahol nyílt er?szak és kényszer utalkodik. Ott ugyanis szimpla túlélés
kérdése minden, nemigen ítélhet? el az átlagember, ha szimplán alkalmazkodik a szabályokhoz.

Erkölcsileg az enyhe, lágy diktatúra a legrosszabb, ott ugyanis nem az ember életér?l van szó, hanem
"csak" pl. ekzisztenciájáról, itt pedig már nehéz meghúzni a vonalat mit szabad elfogadni és mit nem.

Ezért is volt nehezebb Kádár rendszere, mint Rákosié. Ha Rákosi alatt valaki "pofázott", komoly baja
eshetett, míg Kádár alatt ez - a legdrasztikusabb eseteket leszámítva - csak fekete pontot jelentett a
személyi aktában, fokozattabb esetben munkahelyr?l vagy oktatási intézményb?l való kirúgást. Legalább
a Kádár-kor kései id?szakában ez volt a helyzet.

Az utolsó olyan akció Kádár alatt, amikor a rendszer nyíltan bekeményített a Nemzeti Színház ügye volt.
Miután 1965-ben le lett bontva a Nemzeti Színház addigi épülete, a rendszer megígérte a színház új
helyen való felállítását, ez azonban folyamatosan halasztódott. A legutolsó hullám a 80-as években volt,
amikor országos gy?jtés indult az építkezés költságeire. Ez volt az az eset, amikor mindenkinek meg volt
mondva: önkéntes, de ha nem adsz, pórul jársz.

Ezt az esetet leszámítva a kései Kádár-rendszer nem akart nyílt hatalommelletti tapsolást, elegend? volt
nyíltan nem szólni a rendszer tabutémai ellen.

A nyugati fejlett liberális demokráciák eddig kés?kádári típusú diktatúrák voltak, pár tabutémát
leszámítva nem okozott problémát az ellenzéki magatartás. (Ne tessék abba belekötni, hogy pártok
harcoltak egymással, mert ennek semmi tétje nem volt, hiszen az alapkérdésekben minden párt ugyanazt
mondta: egyik se volt a rendszer ellen.)
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Az új fejlemény az emberek magánéletében való fokozott bevatkozás. A tabutémák száma egyre
növekszik, s szólásszabadság, s?t a véleményszabadság egyre vékonyabb.

A nagy nyugati cégeknél pl. a kihirdetett politikai célokkal való nem egyetértés (akár passzívan) a céggel
való illojalitásként van értékelve. Pl. tessék azt mondani a Coca-Colánál, hogy a dolgozóként nem
támogatjuk a homoklobbista tevékenységet, ez súlyos vétségnek fog min?sülni. De elegend? egy kisebb
cégnél is ellentmondani. Ha maga a cégtulaj még egyet is ért az alkalmazottal, kénytelen a túl
"problémás" alkalmazottat elbocsátani, hiszen miatta esetleg bojkottot kockáztat a cég ellen.

Érdekesség: ugyanaz a cég egész másképp viselkedik a magállamokon kívül. Pl. a nyugaton szivárványos
Coca-Cola Kelet-Európában nem követel meg semmilyen aktivitást - személyesen tudom ezt, ott
dolgoztam 2 évet.

Mi lehet a magyarázat? Természetesen az adott társadalom immunereje. A nyugati társadalmak
elrohadtak, s normálisok nem mernek emiatt fellépni, így az egész narratívát az abnormalitás vezényli.
Míg nálunk, keleten, az abnormálisok máig törpe kisebbség.

A kulcs tehát: egészségesnek maradni, nem alkudni a beteges eszmékkel. Az alapelv itt a zérótolerancia.
Ha elkezdünk ugyanis alkudni a rosszal, hosszú távon a rossz gy?z.
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A pedofilbotrány
by maxval bircaman - vasárnap, július 12, 2020
http://bircahang.org/a-pedofilbotrany/

A kis magyar pedofilbotrány. Magyar diplomata pedofilnek bizonyult, bár ? maga nem akciózott, csak
tiltott képanyagokat gy?jtött, részt véve a sok pedofil önsegélyez? hálózat valamelyikében.

Aki ismer pedofil embereket, az jól tudja, a pedofilek nagy többsége saját magát betegnek tekinti, ezért
sose jutna eszébe vágyait kiélni. S bár sajnos ma már létezik pedofil lobbi is, az százszor kisebb
nagyságú pl. a homokos lobbinál.

A vágyait kiél? pedók nagy többsége meg csak úgy teszi, ahogy ez a volt magyar diplomata, passzívan,
azaz képeket, videókat gy?jt.

A törvény - helyesen - büntetni rendeli ezt a passzív kiélést is. Ugyanaz a logika, mint a
kábítószer megítélése: maga a birtoklás is b?ncselekmény.

S persze mindkét oldal marhaságokat mond. Pedig a téma teljesen alkalmatlan politikai harcra.

S ismétlem amit sokszor mondtam: a pedofilvadászat korunk boszorkányüldözése. A valóságban minden
ezredik ember pedofil, azok 90 %-a nem aktív, s mégis a liberális médiák úgy tesznek, mintha minden
sarkon átlag 3-4 pedofil állna.

Most még olyan emberek is beleálltak a divatba, akik egyébként igyekeznek nem együtt haladni a
mindenkori hisztériával, lásd erre Puzsér rendkívül demagóg szövegét. Gyakorlatilag felesége marhaságát
követi. Kb. azt mondja ez a divat: a pedofília legyen b?ncselekmény, s minden pedót akasszunk fel, de
legalábbis kasztráljuk ?ket, persze altatás és fájdalomcsillapítás nélkül. S nem veszik észre, hogy mindez
egy abszurd boszorkányüldözés.
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A posztkommunista elit kultúrája
by maxval bircaman - csütörtök, június 25, 2020
http://bircahang.org/a-posztkommunista-elit-kulturaja/

A magyar és a bolgár posztkommunista történelem különböz?ségér?l sokszor írtam, de most kulturális
aspektusáról.

A magyar posztkommunista elit a lehet? leghomogénebb. Eredete szinte kizárólag a volt kommunista
technokrata elit, s az abból kialakult komprádor burzsoázia, mely az idegen t?ke képviseletét ellátja. Se a
maffia, se a Kádár-kori maszekok nem tudtak labdába rúgni, s új magyar nagyt?ke se alakult ki. (Ez
utóbbiban az utóbbi pár évben van változás, a Fidesz tudatos t?késépítése miatt, de ez a réteg ma se
meghatározó.)

Kulturálisan ez a réteg a hagyományos polgári kultúra híve, vagy ténylegesen, vagy csak látszólag, de a
látszólagosság is a polgári kultúrát er?síti.

Bulgáriában a technokrata réteg nem volt képes a teljes hatalmat átvenni, a maffia a 90-es években
legalább azonos er?t képviselt. Az idegen t?ke pedig csak a 90-es évek vége felé kezdett komoly szerepet
játszani.

A maffia természetesen közelebb állt a kisemberekhez, mint az elithez. A gazdasági hatalma révén a
maffia komoly befolyást szerzett a kultúrára is, s természetesen a magas kultúra helyett a populárist
preferálta. Hiszen csak azt értette.

Az eredmény kett?s:

egyrészt ez védelmet nyújtott az idegen kulturális imperializmus ellen,
de másrészt a legalacsonyabb, legbutább szórakozás hatalmas teret foglalt el.
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Magyarországon a lakodalmas rock nev? m?faj máig marginális, míg Bulgáriában hatalmas jelent?ség?,
bolgár neve csalga. Err?l részletesebben itt. Kezdetben még érdekes is volt, mert egyfajta új népi foklórt
jelentett, de lassan az egész egy szimpla iparággá változott.

A csalga kultúra azonban túlment a zenén. Kihatott az új kapitalizmusra, annak f? ideológiája lett.
Lényegi elemei:

széls?séges individualizmus, senki se számít rajtam kívül,
minden alapja és oka a pénz,
az igazi férfi amolyan félig b?nöz?, csencsel?, ügyesked?, lehet?leg cigányos stílusban felöltözve,
az igazi n? a prostituált típus, aki folyamatosan plasztikai m?téteket hajt végre magán, ki van
sz?kítve, kék szemlencsét hord, hatalmas m?mellei vannak, s miniszoknyát csipkés
harisnyanadrággal hord télen-nyáron, hatalmas sarkú cip?vel.

Ennek hatása persze a feln?tt nemzedékben nem volt romboló, de a tinédzsereknél fokozottan az volt.
Volt egy id?szak, amikor a szilikonmellre elegend? pénzzel nem rendelkez? fiatal lányok egyenesen
szerencsétlennek érezték magukat.

Kezdetben egyfajta értelmiségi szubkultúraként, majd szélesebben is megszülett az ezredforduló után a
csalga kultúra ellenzése mint mozgalom. Ennek f? megjelenése persze a zenei ízlés, ami bármi lehet, csak
nem csalga. A férfi öltözködésben a másik tábor nem követése könny?, bevallom, én máig nem szívesen
lépek utcára rövidnadrágban, s szinte állandóan pólót hordok, amiatt, hogy a csalgás férfiaknál ez pont
ellentétes módon volt: ott a papucs, a rövidnadrág, a köldökig kigombolt ing volt az alapviselet. A n?knél
még egyszer?bb: elegend? egyes ruhadarabokat sose hordani, miközben szexisnek maradni.

a csalga kultúrát ellenz?k protesztje mindenben az ellenkez?je volt: lapos cip?, sz?k, de testet teljesen
takaró öltözék, nem sz?ke haj, semmilyen plasztika - az egyetlen elem, ami lehetséges a csalga kultúrában
is az állatos textilminta

Mára a csalga kultúra visszaszorult ugyan, de ma is túl nagy a terepe. Bár talán a legrosszabb elemei már
marginálisak. Ami pedig magát a zenét illeti, egyszer?en dögunalmas. Sajnos ma is túl népszer?
azonban.
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Egy tipikus mai (2020) csalga szám: fetreng? magas sz?ke n?k, irreális környezet, monoton zene, abszurd
szöveg (bocs, nem fordítom el, mert nem akarok erre id?t pazarolni):

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

Úgy érzem, viszont Magyarországon hasznos fejlemény, hogy ez a típusú kultúra növelte a szerepét, mert
a magyar kultúra meg az ellenkez? végleten volt, túlságosan elitista volt. Szóval az ilyen Bunyós Pityu
típusú zenék szerepe pozitív.

Hozzáteszem, én személyesen nagyon sz?k zenei ízléssel rendelkezem. A könny?zenében szinte csak pár
el?adó van, akit valóban szeretek, egy talán ismertebb példa:

https://www.youtube.com/watch?v=ZxCtq4fzqUo

Nemrég találtam rá sajátos feldolgozására:

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

S mivel Latin-Amerikában n?ttem fel, van ottani kedvencem, aki azonban Kelet-Európában kb.
ismeretlen:

https://www.youtube.com/watch?v=CH-wHCchxcw

Annyit tudtam tenni értd, hogy évekkel ezel?tt elkészítettem a magyar és a bolgár Wikipédia cikket róla.
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Tinédzserként szerelmes voltam belé, akkor persze még így nézett ki:

https://www.youtube.com/watch?v=O8C2vB4JwZE

De alapvet?en én a barokk zene híve vagyok.

https://www.youtube.com/watch?v=Y5mM7Tui-AI
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A pánik hatásai
by maxval bircaman - kedd, március 17, 2020
http://bircahang.org/a-panik-hatasai/

A járvány miatti pánik hatásai sokfélék lehetnek. Ami biztos: a világrendszer meg fog változni. A kérdés:
mennyire és milyen irányban.

Ez a kérdés is felmerült a Kötöttfogás legújabb adásában.

Dévényi úgy tesz, mintha nem értené. Lukácsi adja magát: hitet tesz gazdái mellett, hogy ügyük örök és
lebonthatatlan. Pörzse nem mer megszólalni, mert nem tudja, most éppen korábban nyilas vagy új,
liberális énjét kell el?vennie. Csintalan, aki mindig megjátssza az idiótát, most nem bírja, így tesz egy
bátortalan, értelmes megjegyzést.

Puzsér az, aki kifejti részletesebben. ? az az ember, aki érti, de mégis csodára vár. A Puzsér-féle
világképben van egy olyan jó liberalizmus, mely valami természetfeletti módon nem úgy viselkedik,
ahogy a liberalizmus. Puzsér olyan mint azok a kommunisták, akik azt állítják, a kommunizmus alapelvei
kiválóak, Marx nem tévedett (esetleg apróságokban tévedett, de az alapokban nem), s mindig sajátos
küls? okok miatt nem valósult meg az "igazi" kommunizmus. Szerintük se a szovjet rendszer, se a kínai,
se a kubai, se a Rákosi-féle, se a Kádár-féle nem volt jó, s?t rossz volt, de majd mindjárt lesz valami
egész más, az igazi kommunizmus. Puzsér ugyanez liberálisban: semmi se volt eddig jó, rossz mind a
konzervatív, mind a progresszív verzió, de most majd minden letisztul, s eljön a jó liberalizmus.

Közben pedig részletesen elmondja, mik a liberalizmus alapvet? hibái! Elmondja, a politikára
rátelepedett a gazdaság. Ami színigazság, dehát éppenhogy liberális alapelv a miniat?r állam, mert a piac
mindent megold. Elmondja, a pénzb?l pénzcsinálás nem vezet sehová, mert a valóságtól való
elszakadásnak nagy ára van, amit el?bb-utóbb meg kell fizetni. Dehát éppenhogy az anyagi siker az
egyetlen érték a liberalizmusban.
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Szóval Puzsér olyan vegetáriánus, akinek vegetáriánizmusa nem vezet a húsevés kizárásához.
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A rendszerváltozás magyar sajátossága
by maxval bircaman - péntek, május 29, 2020
http://bircahang.org/a-rendszervaltozas-magyar-sajatossaga/

Az ex-kommunista országokban a sokszín? pártrendszer szinte sehol se alakult ki azonnal. A nagy
kivétel Magyarország.

Íme miért. Lássuk az egyes országokat.

A legtöbb országban a felállás az volt, hogy kommunista állampárt az egyik oldalon, a másikon pedig
valamiféle antikommunista sokszín? koalíció m?ködött.

Lengyelországban a rendszerváltozás gyors volt, már a második szabad választásra széthullott részekre
ez az antikommunista koalíció, de addig ez volt a felállás. Ott az elején ez a koalíció majdnem 100 %-kal
nyert, ami valóban sajátos eredmény. Ami után persze az egész szétesett, hiszen ez teljesen különböz?
er?ket jelentett, melyeket csak a volt rendszer elutasítása kötött össze. Ennek hatására a volt állampárt
sikeresen megnövelte népszer?ségét, s csak évekkel kés?bb jelentéktelenedett el.

A mai lengyel helyzet immár azonban az, hogy a 2 f? tábor a nyugatpárti liberális-konzervatívok és a
nyugatszkeptikus jobbos populisták.

Csehszlovákiában is egy színes koalíció nyert, bár sokkal kisebb eredménnyel, mint Lengyelországban.
A kommunisták azonnal kispárttá válták, s ez a térség egyetlen országa, ahol a kommunista párt sose
reformálódott, azaz máig megmaradt marxista pártnak.

Románia speciális eset. Itt az állampárt megsz?nt, s annak egyes volt második vonalbeli vezet?i új pártot
alakítottak, mely sokáig dominálta a politikai életet.
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Az NDK-t felesleges említeni, mert ott a nyugati pártok gyakorlatilag azonnal átvették az országot,
kiépítve helyi szervezeteiket.

Bulgária is a kommunista-antikommunista ellentét példája, azzal a sajátossággal, hogy az els? szabad
választást az ex-kommunisták nyerték meg, míg a széles antikommunista szövetség vesztett.

A balti államokban még ennél is egyértelm?bb volt a helyzet. Ott a függetlenségpártiak küzdöttek a
szovjetpártiakkal, az ideológia nem számított. Annyira nem, hogy pl. Litvániában 2 kommunista párt volt:
az egyik szovjetpárti, a másik függetlenségpárti.

Van ahol máig megmaradt az a felállás, hogy az egyik f? tábor a volt kommunista, a másik meg a volt
antikommunista. Ez így van egyes volt jugoszláv államokban (Horvátországban, Macedóniában,
Montenegróban), valamint Albániában.

A Szovjetúnió legnagyobb részén az történt, ami Romániában: a kommunista párt megsz?nt, majd annak
másodikvonalbeli vezetése megmaradt a hatalomban más ideológiával, más név alatt. Kb. ez történt az
összes ex-szovjet országban az emletítt balti államokat, Oroszországot, : Belaruszt, Ukrajnát, s Moldovát
leszámítva.

A legsajátosabb talán Belarusz, ahol gyakorlatilag nincs pártrendszer, a képvisel?k zöme független, a
hatalom nem párton keresztül tartja fenn magát, hanem személyes hálózattal. Moldova szintén
kakukktojás, itt megmaradt a kommunista párt, de nem egyedüliként, viszont máig az egyik f? tábort
képezi, azaz kb. ahogy ez Albánia esetében van.

Ukrajna és Oroszország, ahol elég gyorsan kialakult a pártrendszer, de mindig volt 1 vagy 2 domináns
párt. Viszont nem játszik semmilyen szerepet az elválasztásban a volt állampárthoz való viszony.

Magyarország miért sajátos? Mert a legels? kezdetekt?l is már 3 tábor volt: ex-kommunista, liberális,
konzervatív.
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A skandináv modell
by maxval bircaman - hétf?, október 12, 2020
http://bircahang.org/a-skandinav-modell/

A szocdemek kedvence a skandináv modell. Szocdemek alatt a valódi szocdemeket értem (mondjuk az
Új Egyenl?ség körét), s nem a magukat szocdemeknek hazudó liberálisokat (lásd MSZP, DK, stb.).

Azt mondják a szocdemek, hogy mindennek a kulcsa a nagyobb újraelosztás, mely egyrészt a
gazdagoktól pénzt ad át a szegényeknek, másrészt a megnövekedett állami bevételekb?l kiváló oktatás
biztosítható mindenkinek, márpedig ez az új nemzedékeknek esélyegyenl?séget ad. Majd mindezek
eredményeképpen lesz egy magas életszínvonalú, viszonylag egyenl?, nyitott és korrupciómentes
társadalom. (Szerencsére legalább azt a ballib mítoszt nem ismételgetik a szocdemek, mely szerint el?bb
meg kell szüntetni a korrupciót, majd a korrupciómentesség jólétet teremt, szerintük a
korrupciómentesség a jólét után lehetséges.)

De nézzük is a valóságot inkább!

Ha a jólét szintje alacsony, akkor nagyobb újarelosztással nem a jólét lesz elosztva az adott országban,
hanem a szegénység. Magyarország szintje a legszegényebb skandináv ország (Finnország) szintjének 39
%-a, a leggazdagabbnak (Norvégia) pedig 19 %-a.

Szóval nagyobb újraelosztással nem lesz nagyobb a jólét. Talán a legszegényebbek kicsit jobban járnak, a
leggazdagabbak meg kicsit rosszul, a középréteg meg nagyon rosszul. Hozzáteszem: ez már ki lett
próbálva Magyarországon, 1990--2010 között volt olyan is, hogy 50 % SZJA volt a legfels?
bérketagóriában, ez már a skandináv legfels? adókulcshoz közelít (Svédorszában ma a legnagyobb
jövedelmeket 57 % adó terheli). Ez az adókulcs Magyarországon eredményezett skandináv
életszínvonalat? Nem.

Ami pedig az oktatást illeti, ha egy szegényebb ország magasszint? oktatást tart fenn, annak eredménye
nem az, hogy növekszenek a bérek, hanem az, hogy növekszik az agyelszívás az adott országból, hiszen
ez az ország nem tud olyan bérszintet ajánlani, mely versenyképes lenne a leggazdagabb országokéval.
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Szóval a szocdem modell alaptalan, értelmetlen. Nem azért van jólét Skandináviában, mert ott szocdem
modell van, hanem eleve jólét van, melyre történetesen ráépült a skandináv modell.

_______________________________________________

146 / 775

BircaHang - 01-13-2021
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

A szektavezér beszédet mond
by maxval bircaman - hétf?, április 20, 2020
http://bircahang.org/a-szektavezer-beszedet-mond/

Felér egy ballibisztikai tanulmánnyal az egyes pici ballib szekták tevékenységének figyelése. Már
mondtam, személyes kedvencem a Kolozszaros kb. 100-f?s kommentszekciója. De ?k bevallottan csak
egy blog végülis.

Az aktivisták közül a kedvencem legtöbb ideig egy Tuareg nev? ex-fideszes politikus volt, aki annyira
ballib lett, hogy már Gyurcsányt is lefasisztázta. Sajnos Tuareg abbahagyta. Pedig egy id?ben 4 héten
keresztül kint üdült a Kossuth téren egy sátorban. De mára visszament a munka rögös világába, s csak
havi 1-2 alkalommal mond er?sen unalmas beszédeket a Facebookon. Le is csökkent táborának száma a
korábbi pár tízezerr?l pár ezerre. (Persze a tízezres szám netes hív?t jelöl, nem valódit, mert amikor
párszor valódi tüntetést szervezett Tuareg, oda 100 embert se tudott összetrombitálni.)

Áttértem tehát Juhász Söpredék Zoli agrárspekulánsra, akinek tábora lassan, de biztosan közelít a 100
ezer f?höz. Zolika stílusa valahol egy újprotestáns szekta papja és egy mlm-piramis beszervez? embere
között van. Írtam már róla is többször.

Legutóbbi teljesítménye, hogy programot ad népének (persze a 100 ezer f?b?l kb. 1 % a tényleges
fanatikus követ?), itt megnézhet?, míg Zolika nem törli, ugyanis rossz szokása, hogy id?nként törli saját
korábbi anyagait, amikor ébben ny?gös a hangulata.

Zoli mindenestre intelligensebb Tuaregnél, ez tény, hiszen pl. megértette, nem lehet forradalmat
végrehajtani. S mindig óvatosan, nehogy megsértsen bármilyen jogszabályt. Helyette agyatlan rajongói
mondják ki mindezt.

Amit kifejezetten élvezek: Zoli éjjel-nappal szidja SAJÁT híveit, mindentudó haragos messiásként
viselkedve, a lelkes hívek meg kérik "még, szidj minket még, mester!".
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A széls?ballibek lelkivilága
by maxval bircaman - péntek, május 08, 2020
http://bircahang.org/a-szelsoballibek-lelkivilaga/

Mit is értek széls?ballib alatt? Nem a ballib pártok törzsszavazóit, s természetesen azokat a független
szavazókat sem, akik a kisebb rossz elve alapján a ballibekre szavaznak. Széls?ballib az a radikális ballib,
aki a ballib pártokat is szidja, mivel azokat nem tarja az "Orbán-diktatúra" határozott ellenségének.

A széls?ballib persze éles helyzetben, választáskor, leszavaz a ballibekre, de tényleg "befogott orral", s
maga is úgy érzi, szavazata elveszett voks, azaz lelkileg nem áll ki a ballibek mellett. A széls?ballib
id?nként persze lelkes lesz, egy-egy ballib politikus elnyeri tetszését, jellemz?en olyan ballib politikus,
aki éppen radikálisabban viselkedik, de bel?le is hamar kiábrándul.

A széls?ballibek kevesen vannak, pár tízezer ember. Leírom a széls?ballibek 8 legfontosabb jellemz?jét.

1 - Magukat többségnek hiszik. Legjellemz?bb, hogy a politikailag passzívakat, a nem szavazókat saját
híveiknek gondolják, ezeket csak fel kellene "ébreszteni", s azonnal fellázadnának.

Amikor felhívom a figyelmet arra, hogy nem mutatható ki, hogy a passzívak preferenciája
eltér? lenne az aktívakéhoz képes, erre nem szoktam értelmes választ kapni.

2 - Forradalmi retorika egy nem-forradalmi eszme mellett. A széls?ballib határozottan antikommunista,
viszont szereti a kommunista retorikát. A zavaros elképzelések szerint a nép felkel és végre "igazi"
kapitalizmust harcol ki.

Polgári forradalom egy régóta polgári államban? Erre a válasz az szokott lenni, hogy nincs
igazi polgári társadalom, hanem feudalizmus van. Szerintem meg vegetarianizmus van! Miért?
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Mert ennek pont ugyanúgy nincs értelme, mint a "feudalizmus van" megállapításnak.

3 - Nem szereti nem csak a kommunizmust, de bármilyen baloldali rendszerkritikát se. (Nyilván a
jobboldali rendszekritikát se szereti, de ezt nincs miért magyarázni.) Ez nagyon érdekes jellemz?, oka
részben pszichológiai, részben taktikai. Mivel Orbán nyugatellenes, legalábbis ennek van értelmezve
ebben a narratívában, a nyugat nyilvánvalóan jó, tehát az elleni való kritika akkor is rossz, ha az nem
orbánista alapokról indul ki.

A kapitalizmus a lehet? legjobb világ ezek szerint?

4 - Komolyan hiszi, hogy a nép felébresztésének legjobb módja a szidása.

Pedig közismert, a szidott ember már csak ezért is kitart magatartásában, ha támadás éri.

5 - Meg van gy?z?dve, hogy a választás csalás, a Fidesz valamilyen trükkel átírta az eredményeket, de
képtelen megmagyarázni, ez hogyan történt.

A hogyanra ilyenkor a válasz mindenféle obskurus adat, plusz az, hogy a szerver leállt 2 órára a
választás estéjén. Persze azzal senki se tör?dik, hogy nem maga a szavazatszámláló szerver állt le
(azaz az eleve zárt rendszer), hanem a tájékoztató oldal szervere.

egy tipikus "bizonyíték"

6 - Szerinte Orbánnak nincsenek politikai célja. Csak lopni akar, ehhez pedig a legjobb keret a "fasiszta
diktatúra".

Erre azt szoktam mondani, a lopáshoz a legjobb keret éppen a legteljesebb liberális demokrácia.
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7 - Hiszi, hogy bármiben egyetértés a kormánnyal árulás, ezért is tekinti az ellenzéki pártokat Orbán
embereinek, hiszen azok pl. bejárnak a parlamentbe, így "kolaborálnak".

Szerintem aki így vélekedik, az kezdjen fegyveres felkelést. Csak így lesz hiteles.

8 - Hiszi, hogy csak egyszer kellene egy hatalmas tüntetést szervezni, s az egész rendszer megbukna.

Erre azt szoktam mondani, hogy nem szoktak rendszerek tüntetésekt?l megbukni. Másrészt,ha ez
meg is történik, vajon a fideszes szavazók nem fognak másnap szintén nagy tüntetést szervezni?

A jó bennük, ezekben a széls?ballibekben egyébként az, hogy nevetni lehet rajtuk. Ahogy annak idején a
másik oldal radikálisain is lehetett, szerencsére azokat elnyelte a múlt.

A széls?ballibek egyébként a legnagyobb kárt a ballib politikusoknak okozzák. Ugyanis a széls?ballibek
rendkívül aktívak, hangosak, mind a valós, mind a virtuális térben. S a kicsit is mérsékeltebb ballib
politikusi, megmondóemberi fellépésre azonnal árulást, Fidesz-bérencséget kiáltanak. A ballib szerepl?k
meg ett?l rettegnek, hiszen a "fideszbérenc" címkének hatalmas a kihatása, kihat a normál ballib táborra
is, így aztán igyekeznek mindig rendkívül radikálisak maradni, magyarul marhaságokat beszélnek, ezzel
viszont elriasztanak minden pártfüggetlen szavazót.
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A Tanú Bulgáriában
by maxval bircaman - hétf?, május 25, 2020
http://bircahang.org/a-tanu-bulgariaban/

Ez a film - A Tanút - a bolgárnál jóval engedékenyebb magyar komunista viszonyok között se volt
bemutatható sokáig: csak 1979-ben engedélyezte a filmcenzúra a bemutatását, pedig a film 1969-es.

Persze a bolgár kommunista filmm?vészetben – különösebb az enyhébb Zsivkov-korban – is már lehetett
egyfajta rendszerkritikai hang, de semmiképpen se így ilyen direkten szóló típus.

El?ször a peresztrojka jegyében, 1988-ban mutatták be Bulgáriában a filmet, s hatalmas botrány lett
bel?le, pedig csak egy egyetemi filmklubban volt a vetítés, nem is normál moziban. S három hét után
abba is hagyatta az egyetemi vezetés a film vetítését. Hiába hivatkozott az egyetemi
Komszomol*-bizottság – mely szorgalmazta a film vetítését! – a film végén a Marx-idézetre, mindenki
átlátott a szitán, nyilvánvaló volt, hogy a Marx-idézet csak a kötelez? „vörös farok” a filmben.

A fiatalabbaknak, aki nem tudják mi a vörös farok. Nos, a vörös farok azt jelentette, hogy pl. az ember a
kommunista diktatúra alatt cikket írt, kritikus hangvétellel valamilyen jelenség ellen, majd abba beletett
valahová egy Marx- vagy Lenin-idézetet, hogy így bizonyítsa, a cikk marxista szellemiségben, "épít?
szándékkal" kritikus, s nem "népellenes", ellenforradalmi módon. Persze minden olvasó tudta, hogy a
cikknek ezt a részét nem kell komolyan venni, s?t el se kell olvasni, ez csak a rendszer miatti „farok”.

Pedig az nem is volt vörös farok a konkrét esetben, legalábbis abszolút nem annak szánták. A Tanú
eredeti célja éppenhogy a rendszer legitimálása volt, kb. ugyanúgy, ahogy a Húsz Óra cím? Fábry-film
(szintén egy remekm? egyébként). Egyébként vicces, de Fábry szerepel A Tanúban, ? Dániel Zoltán
miniszter, azaz Rajk László valójában.

Sok más kommunista államtól eltér?en, a Kádár-rendszer legitimációja nem a "szocialista forradalom"**
volt, azaz a kommunista hatalomátvétel a II. vh. után, hanem az, hogy Kádárék a jó, igazi kommunisták,
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szemben a korábbi Rákosi-féle rossz, hamis kommunistákkal. Persze más országokban is negatívan
kellett megítélni a "sztálinista" id?szakot, s ezen az alapon ünnepelni a "lenini normák visszaállítását"
Hruscsov elvtárs által az 1956. áprilisi pártkongresszuson - ez volt a hivatalos szöveg -, de a kritika
mértéke Magyarországon nagyobb volt, mint máshol.

A film tulajdonképpen err?l szól. Van a kommunista Pelikán, akinek jó barátja a filmbéli Rajk (Dániel),
meghurcolják ?ket, közben a nyilasok (Csetneky) és a reakciósok (a fogoly pap) jót mulatnak e
kommunisták belviszályán. De szerencsére minden heppiend, a csúnya rákosistákat leváltják, vége a
fanatizmusnak és a visszaéléseknek, s jön végre az igazi kommunista, a jótakaró Kádár.

Csak hát a rendez? zseniális, s a mondanivaló jelent?sen túlmegy mindezen. A Rákosi-kor parodizálása
csak ürügy a sokkal szélesebb rendszerkritikára. Ezért is tiltotta le a magyar filmcenzúra az alkotást
évekig. S Bulgáriában, ahol eleve hiányzott a Rákosi-Kádár ellentét kell? értése, csak a rendszerkritika
érz?dött, ráadásul kifejezetten gúnyosan.

*

* Komszomol - a bolgár KISZ népszer? neve, a hivatalos neve egyébként DKMSZ volt, de a
köznapi nyelvben Komszolmolnak hívták, orosz mintára
** - nem vicc, de pl. a bolgár kommunista propaganda TÉNYLEG állította, a szovjet
"felszabadítás" egy szocialista forradalom szerepét játszotta el
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A tehetségkutató
by maxval bircaman - vasárnap, december 13, 2020
http://bircahang.org/a-tehetsegkutato/

Nagyjából 15 éve hagytam abba a rendszeres tv-nézést. Els?sorban a reklámok miatt. Aztán egy id?ben
átmentem fizet?s filmcsatornákra, majd azt is elhagytam a torrent hatására.

Azóta csak célzottan nézek tv-t, els?sorban közéleti m?sorokat, id?nként pedig kifejezett bemerülési
céllal, szeretném néha ugyanis megtudni mi az éppen hivatalos tömegkultúra. Manapság a 3
legnépszer?bb m?sortípus: a tehetségkutató, a konyhai m?sor, s a vetélked?.

Most a tehetségkutatóról írnék.

A tehetségkutató sok mindent csinál, de egy valamit semmiképpen: nem kutat tehetséget. Az ilyen
m?sorok gy?ztesei gyorsabban merülnek a feledésbe, mint ahogy onnan el?jöttek. S aki megmarad a
nyilvánosságban, az pedig olyan szerepet kap ott, amihez nincs szükség semmilyen értelmes tehetségre.

Direkt belenéztem számtalan sok ország és média tehetségkutatójába, s mindenhol ugyanaz a recept. Íme
a következ? kötelez? m?fajelemeket találtam, kiválasztottam a legfontosabb 8-at:

kell egy jó adag teljesen tehetségtelen versenyz?, annyira tehetségtelen, hogy a néz? azt
mondhassa "ez még nálam is szarabb", ezek azok, akiken jókat lehet röhögni, ezt a zs?ri is jelzi
azzal, hogy az ilyeneket durván megalázza,
a m?sorban mindenki "megismételhetetlem egyéniség", a zs?ri is, a versenyz?k is, a néz?k is, ez
liberálisul azt jelenti: mindenki tök egyforma, esetleg az egyik balra hordja a sapkáját, a másik
jobbra, az egyik befesti a bal fülét lilára, a másik pedig nyakláncként egy kólásüveget visel,
nagyon fontos a szociális érzékenység, ez azt jelenti, legalább az egyik versenyz? tegnap még egy
szemétdombon éhezett, ott kóbor macskákkal harcolt eldobott ételért, ezt meg kell siratni, zokog
az egész ország, a legjobb, ha az illet? fogyatékos is, pl. hiányzik az egyik lába és Dawn-kóros,
így fokozható a zokogás,
a nemlétez? dráma nem engedhet? meg, a versenyz?k közt valamiféle személyes utálkozást kell
mutatni, ami persze mindig heppienddel végz?dik: a végén a vesztesek önfeledten gratulálnak a
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gy?ztesnek,
fekete-fehér minden: a versenyz? értékelése vagy "alkalmatlan" vagy "te már most sztár vagy",
alapvet? az érzelmi túlf?töttség, de a szakmaiság is, így a zs?riben kell 1 tapsikoló típus és 1
komoran hallgató típus is,
minden m?sorba kell egy hihetetlen tehetség, akire világkarrier vár (aztán gyorsan is lesz felejtve),
az ellenzéket be kell építeni az adásba, azaz mindig be kell engedni egy olyan embert is, aki
látványosan nem tartja be a m?faj szabályait.

A tehetségkutató egyfajta fordított dramatizált dokumentumfilm. A dramatizált dokumentumfilm azt
jelenti, valós történések bemutatása céljából kitalálnak mellékes körülményeket, szerepl?ket, részleteket,
melyek célja azonban csupán valós események színesebb, érthet?bb bemutatása. Ezzel szemben a
tehetségkutatóban valós mellékszerepl?k, részletek szerepelnek egy valóságban nem létez? történés
bemutatásának céljából.

https://www.youtube.com/watch?v=toCInUEqnYE
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A tímbilding
by maxval bircaman - szerda, szeptember 30, 2020
http://bircahang.org/a-timbilding/

2014 decemberében nagy balszerencse ért. Kénytelen voltam elmenni egy kétnapos céges kommunista
szombatra, liberálisul tímbildingre.

Nem lehetett egyszer?en nemet mondani, minden f?nök nyaggatott, nem tudtam semmi kamuokot találni
a kimaradásra.

Szóval szombat reggel megjelentem a munkahelyemen, majd felszálltam a bérelt céges buszra, mely 2 és
fél óra alatt elvitt minket egy egyébként kifejezetten kellemes hegyvidéki üdül?helyre, ott is egy
meglehet?sen jó, termálvízes forrás mellé épült szállodába.

Azzal vígasztalódtam, hogy útközben hallgattam valamit a telefonomon fejhallgatómmal, s
fényképeztem. Aztán a helyszínre megérkezve beszélgettem két normálisabb kollégámmal. Az igazi
esemény este volt.

Jött a buli, az evés, ivás, tánc. Miután ettem eleget, egy óvatlan pilanatban, amikor senki se figyelt, úgy
23 óra körül elmentem a vécébe, majd onnan a szobámba. A többiek hajnalig üvöltöttek. A
legkeményebb mag részeg lett, majd elkezdett kerti bútorokat dobálni a medencébe. Kinéztem az
ablakon egy id? után, hátha nem vetk?zik valamelyik kollégan?, de nem, ilyesmi nem zajlott, így
nyugodtam aludtam tovább.

Reggel fel is keltem id?ben, fél 7 körül. Mivel a szálloda alapból termálvízes turizmusra épült, keresni
kezdtem a lehet?ségeket. Meg is találtam az alagsorban a rendkívül kulturált kinézet? szaunákat. Az
egyiket beüzemeltem, majd beültem. 50 percig üldögéltem bent, aztán kimentem a hideg vizes
medencébe, mely mellett pár kolléga részegen aludt, majd visszamentem a szobába zuhanyozni. Aztán
szembejött a f?nök, aki éppen fogta az egyik tökrészeg kollégan?t, láthatóan szex is volt nemrég. A f?nök
zavartan rámnézett, majd azt mondta "ami a tímbildingen zajlik, az a tímbildingen marad", mire én
bólintottam, ? meg rám mosolygott. Aztán reggelizni mentem, minden étkezést a cég fizetett.
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11 körül szerencsére elindultunk haza. 15-re otthon voltam, a lakásomban. Nem szeretnék soha többet
tímbildingre menni, azóta minden munkahelyemen sikerült ez alól kibújnom, bár hozzáteszem, a
szálloda végülis egy teljesen jó hely volt.
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A tüntetések szabálya
by maxval bircaman - csütörtök, szeptember 10, 2020
http://bircahang.org/a-tuntetesek-szabalya/

Nem bármilyen tüntetésr?l van szó, hanem kizárólag a hatalom megbuktatására irányuló tüntetésekr?l.

Erica Chenoweth, amerikai politológus megvizsgált többszáz hatalom megbuktatására irányuló, XX. és
XXI. századi tömegmozgalmat. Érdekes következtetése: a békés tüntetések sikeresebbek, mint a
fegyveres felkelések. Míg a békés tüntetések 53 %-a sikeres volt, addig a fegyveres felkelések esetében ez
az arány alig 26 %.

S mik ennek a f? okai?

El?ször is az, hogy a fegyveres felkelések még azokat is taszítják nagy számban, aki egyébként az adott
hatalom meggy?z?déses ellensége. Míg egy békés tüntetéshez hajlandó csatlakozni az átlagember, egy
er?szakos akciósorozathoz sokkal kevésbé. Arról nem beszélve, hogy békésen tüntetni akár egy
mozgássérült is tud, míg fegyveres harcos csak hozzáért?, fizikailag er?s ember lehet.

Másodsorban, a technikai következmények: fegyveres felkelést szervezni a hatalom ellen a világon
mindenhol b?ncselekmény, ami miatt nem lehetséges sok ember bevonása, hisz konspirálni kell. Ezzel
szemben békésen tüntetni vagy szabad teljesen legálisan, vagy ha tilos is - egyes diktatúrákban -, akkor is
kisebb a megtorlástól való félelem. Továbbá, emiatt egy békés tüntetés szervezése sokkal könnyebb és
egyszer?bb feladat.

Harmadsorban, s ez a lényeg, a számosság. Ugyanis a siker a részvételt?l függ. A kritikus arány 3,5 %.
Ha az adott ország lakosságának legalább 3,5 %-a nem vesz részt az adott akcióban, a siker valószín?tlen,
márpedig ez az arány sokkal könnyebben elérhet? békés tüntetés esetében. Vigyázat: itt a részvétel szó
szerint értend?, az nem passzív, távoli egyetértést.

A 3,5 % az az arány, amikor a hatalom már nem képes hatékonyan fellépni. Ilyenkor a hatalom már
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leginkább tárgyalni szeretne, kompromisszumot kötni a tüntetés vezet?ivel, mintsem fellépni rend?ri
eszközökkel. Arról nem is beszélve, hogy ilyenkor a rendvédelmi szervek tagjaiban való bizalom is
meginog, hiszen azok esetleg átállnak, hiszen nem akarnak fellépni békésen tüntet? rokonaik, barátaik
ellen.

Ha pedig a hatalom nem is akar tárgyalni, akkor se lép fel a rendvédelme segítségével. Az okos
hatalomnak ugyanis ilyenkor is rendelkezésre áll számos eszköz:

kifárasztás, azaz nemreakció, hadd tüntessenek békésen - lásd Gyurcsány neves mondatát "majd
csak megunják és hazamennek",
provokátorok küldése a békés tüntet?k közé, akik a tömeget magukkal ragadva er?szakossá
változtatják a tüntetést (s mindig lesznek emberek, akik önként elfogadják ezt "csak sétálgatunk
itt, komolyabb ellenállás kell" jelszóval), ezzel egyrészt csökkentve az egésznek a
támogatottságát, másrészt biztosítva a rendvédelmi er?k fokozott lojalitását - lásd ha a rend?rt
megtámadják a tüntet?k, már csak önvédelemb?l is reagálni fog,
a tüntetés megosztása, pl. a legbékésebb csoportok követeléseinek részleges teljesítése, s közben a
radikálisabb csoportok határozott elutasítása.

Magyarországon a rendszerváltozás óta sose volt ilyen tüntetés, soha senki se volt képes 3,5 %-ot
összeszedni. A legközelebb ehhez az öszödi beszéd miatti 2006-os ?szi tüntetéssorozat volt, de ott is
inkább ennek a számnak a fele vett részt, ez is csak a csúcsnapokon.

kép egy szokásos "kormánydönt?" 800-f?s ballib tüntir?l
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A valóság
by maxval bircaman - péntek, november 13, 2020
http://bircahang.org/a-valosag/

Adatok korábbi összefoglalómhoz.

A valósághoz való viszony:

racionalizmus: a valóság megismerésének eszköze a tudat, a tudat logikai, értelmez? képessége,
empiricizmus: a valóság megismerésének eszköze a tudat tapasztalati tevékenysége,
pragmatizmus: az el?bbi kett? szétválasztása értelmetlenség,
szkepticizmus: a valóság nem ismerhet? meg.

Mi egyáltalán a valóság:

realizmus: a valóság objektív módon létezik,
idealizmus: a valóság tudatfügg?,
transzcendetális idealizmus: a valóság objektív módon létezik, de egyes dolgok csak a tudaton
keresztül adottak, s az objektív valóság kizárólag a tudat által meghatározott kereteken belül van
jelen számunkra,
fenomenalizmus: az idealizmus egyfajta módosított változata, a tudat által befogadott érzési
adattömeg valós, az ezen alapuló tudat által megállapatított következtetés a valóság,
nyelvi relativizmus: a valóság az, ahogy azt nyelvileg leírjuk.
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A vesztes palesztínok
by maxval bircaman - kedd, március 24, 2020
http://bircahang.org/a-vesztes-palesztinok/

A magyar közvéleményben ma már nem téma ez - a 2015-ös migránsválság óta -, de korábban olyan
jelent?sége volt, mintha ez valamiféle magyar sorskérdés lenne: a palesztínkérdés. Tessék csak
emlékezni, amikor a magyar nemzeti eszme egyik jelképe a palesztín kend? volt!

2014-ben Vona Gábor egyenesen a diplomáciai kapcsolatok megszakítását követeli Izraellel, nyakában
palesztín jelképekkel

Érdemes ezért most el?venni, amikor már nincs sok magyar belpolitikai jelent?sége.

2015 el?tt a kérdés tiszta volt:

a "baloldal" a zsidó ultranacionalista álláspontot ismételgette, azaz nincs Palesztína, nem léteznek
palesztínok, az a föld a zsidók szent földje, s mindenki fasiszta antiszemita, aki mást állít,
a "jobboldal" az arab ultranacionalista álláspontot ismételgette, azaz a zsidók megszállók,
betolakodók, menjenek haza, Palesztína csak a palesztínoké, a zsidó az csak egy vallás, nincs
ilyen nép, s az Izrael nev? állam egy mesterséges tákolmány, melyet csak a nemzetközi zsidó
lobbi tart fent.

Aztán 2015-ban csoda történt:

a "jobboldal" legnagyobb része semleges lett, egy kisebb rész zsidópárti lett, s?t egyesek
egyenesen átvették a zsidó ultranacionalista narratívát, mely szerint a koszos arab terroristákat el
kell üldözni a szent zsidó államból,
a "baloldal" kezdte magát kényelmetlenül érezni, hogy egyetért Orbánnal ebben a kérdésben, ezért
óvatosan nyitni kezdett a Nyugat-Európában, az ottani baloldalon eleve domináns Izrael-kritikus,
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palesztínpárti szöveg iránt (nyilván ez alól kivétel a zsidó származású magyar ballib
megmondóemberek, dehát ez végülis érthet?, nem akarják a zsidó Ipper Pál Kádár-kori Izraelellenes uszítását megismételni).

Szeretném az egyes vonatkozó kérdéseket egyenként el?venni. 8 kérdést választottam ki, melyet
relevánsnak tartok:

a zsidó jelenlét kérdése,
az arab jelenlét kérdése,
történelmi jogok,
a palesztín nép,
zsidó hódítók,
a britek cinkossága,
arab agresszió, a zsidó Dávid és az arab Góliát,
a jelen.

A zsidó jelenlét folytonossága?

Az utolsó zsidó államiság a térségben az i. e. I. századig tartott, amikor a Római
Birodalom meghódította a térséget. El?ször a zsidó állam Róma vazallusa volt, majd az i. sz. I. sz. elején
hivatalosan is római provincia lett. Ez a lakosság összetételén nem változtatott, nem történt betelepítés a
területre. A lakosság legnagyobb részt zsidó volt, görög, szamaritánus, s beduin kisebbséggel. (A
szamaritánusok a zsidók legközelebbi rokonnépe, a két nép az i. e. VI. században vált szét, a Szentföld
perzsa meghódítása idején, amikor a babilóniai rabságba nem elhurcoltakból lettek a szamaritánusok, akik
aztán konfliktusba kerültek a babilóniai rabságból 60 évvel kés?bb vissztér?kkel. A szamaritánusok máig
kéteznek, jelenlegi létszámuk kb. 2 ezer f?.)

A kereszténység megalakulása annyit változtatott a helyzeten, hogy a zsidó lakosság egy kisebb része
kereszténnyé lett, ezzel elvesztve a zsidó nemzetiségét is (ez összetartozott, még ma is így van ez
többnyire), de egészen a II. sz. közepéig egyetértelm?em zsidó volt a lakossága nagy többsége.

A els? nagy változást az utolsó Róma elleni zsidó felkelés elbukása (135) hozta. A felkelésben és az azt
követ? megtorlásban több százezer zsidó meghalt, mások pedig elvándoroltak, ez a legnagyobb zsidó
kivándorlás a területr?l. A zsidók még mindig relatív többségben maradtak, de immár csak a lakosság kb.
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felét alkották. A hiányzó lakosság helyére görög telepesek érkeztek. Rajtuk kívül voltak még
szamaritánusok, beduinok, s pár ezer latin-nyelv? római telepes.

Amikor a Római Birodalom legalizálta a kereszténységet 311-ben, majd államvallásnak is nyilvánította
380-ban, a nem-keresztény lakosság jelent?s része is keresztény lett. A IV. század végére a zsidó lakosság
immár nem volt többségben, de mindvégig létezett.

A VII. században megtörtént arab hódítás okozta a legnagyobb változást. A beduin, görög, szamaritánus,
zsidó lakosság legnagyobb része áttért az iszlámra, s lassan arabbá asszimilálódott.

Amikor a törökök meghódítják a XVI. sz. elején a területet, a lakosság 90 %-a muszlim arab, 5 %
keresztény (nagyrészt arabok, kisebb részben görögök), s 5 % zsidó.

A kés?bbi történet már a cionista betelepülésé a XIX. sz. végét?l.

Az arab jelenlét mint hódítás?

Fentiekb?l következik, az arab jelenlét az arab hódítással indul, viszont nem mondható el, hogy a mai
arabok a hódítók utódai. Az arab lakosság legnagyobb részben az eredeti lakosság utódai, akik lassan
átvették az arab nyelvet és kultúrát, asszimilálódtak az arabokhoz. Pont ugyanúgy, ahogy ez történt ÉszakAfrika arab meghódításakor: egy vékony arab vezet? réteg alatt az eredetileg berber lakosság nagyobb
rásze arabbá asszimilálódott. Jó példa erre a mai Marokkó, ahol a lakosság kétharmada berber származású
arabnak tartja magát, egyharmada pedig berbernek.

Történelmi jog?

Mind a palesztín, mind a zsidó narratíva történelmi jogokra hivatkozik. A palesztín oldal egyenesen
humoros történeti mítoszokat talált ki, mely szerint tulajdonképpen minden ?slakos palesztín, leszámítva
a XIX. sz. végét?l elkezd?dött zsidó betelepülési hullámok résztvev?it. A palesztínok egyenesen a zsidó
el?tti összes helyi népet is a saját el?djüknek tekintik, akikkel természetesen a valóságban semmilyen
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identitásbeli folytonosság nem létezik - kb. mintha ma egy magyar azt állítaná, a gepidák magyarok
voltak. A cél: ezzel akarnak a zsidóknál korábbi palesztínai jelenlétet igazolni. A zsidó történelem szerint
az i. e. XII. században érkeztek a területre a zsidók, s ez igazolni látszik a független történelem is. Erre a
palesztín válasz, hogy magukat valahogy azonosítani akarják az i. e. XII. század el?tti lakossággal.

A valóságban a helyi, zsidók el?tti ?slakosság ugyanúgy megvan a mai palesztínok, mint a zsidók ?sei
között is, de identistábelileg egyikkel sem folytonos. Ami tény: a zsidó identitás folyamatos megléte
sokkal régebbi a területen, mint a palesztín (arab) identitásl, csakhogy ennek semmi jelent?sége nincs.
Hiszen eleve nem létezik olyasmi, hogy történelmi jog. A terület azé, aki azt képes benépesíteni és
megtartani.

Kitalált nép a palesztín?

Kezdjük azzal: minden nép "kitalált", hisz egyet se teremtett Isten. A népek kialakulnak, elhalnak.

A zsidó narratíva arra hivatkozik, hogy míg zsidók vannak immár 3 ezer éve, addig 100 éve még senki se
hallott palesztín népr?l. Ez persze igaz, de a dolog nem ilyen egyszer?.

A terület a XVI. századtól az I. vh. végéig török terület volt. A török állam vallási alapon állt, nem
ismerte a nemzetiségi eltéréseket. A török birodalom arab alattvalói közt a nacionalizmus a XIX. sz.
közepe táján kezdett jelentkezni, ekkor kezdtek fellépni nemzeti alapon mint arabok a törökök ellen. E
harc központja egyébként nem Palesztína, hanem Egyiptom volt, mely sikeresen ki is vívott egyfajta
speciális, autonóm jogállást az oszmán birodalmon belül.

A közel-keleti, oszmán uralom alatti arabok identitása ekkor még egységes volt, nem létezett külön
jordán, libanoni, palesztín, s?t a mai dél-szíriai területeken szír identitás sem. Nyelvileg is közösség volt:
azonos arab nyelvjárást használt ez a lakosság, s?t máig ez a helyzet.

A külön identitások kialakulása az I. vh. után indult meg, amikor a régiót felosztották az egyes európai
hatalmak között. Törökország elvesztette minden területét a térségben: a mai Libanon és Szíria francia
irányítás alá került, míg a mai Izrael és Jordánia pedig brit irányítás alá.
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A palesztín identitás kezdete az a pillanat (1921), amikor a britek elkezdik külön kezelni a mai Jordánia
és a mai Izrael területét. Ekkor kezd?dik el az önálló palesztín identitás, melynek azonban szükséges van
még 2 nemzedéknyi id?re, hogy meger?södjön. Gyakorlatilag a dönt? pillanat a zsidó állam megalapítása
a térségben, ez az ami végleg összekovácsolja az új identitást mint közös ellenség ellen.

Azaz a palesztín nép egy létez?, fiatal nép. Kezdete 100 éve lehetett, stabilizálódása még kevesebb ideje.
Dehát ki mondta, hogy nem lehetnek friss, új népek? Továbbá az arab identitás itt legalább 1400 éves.

Er?szakos hódítás?

A modernkori zsidó betelepülés a Szentföldre a XIX. sz. 80-as éveiben kezd?dött. Ekkor, mint már
mondtam, a terület egy muszlim állam, az Oszmán Birodalom része volt. A zsidó telepesek semmit se
hódítottak meg er?szakosan, az állami hatóságok jóváhagyásával telepedtek le, s az egyes területeket,
ahol lettek a zsidó kolóniák, szabályosan megvették azok törvényes tulajdonosaitól - a német-zsidó
Maurice Hirsch vasútépít? nagyvállalkozó és francia-zsidó Edmond Rothschild bankár hoztak létre erre a
célra egy pénzügyi alapot. (Hirsch egyébként élete egy részében Magyarországon élt, ott is halt meg.)

Egyszer?en minden alapot nélkülöz az a palesztín mítosz, mely ezt a kezdeti zsidó betelepülést Amerika
meghódításához akarja hasonlítani.

Érdemes hozzátenni. Mindezen betelepítések annyit változtattak a terület demográfiai helyzetén, hogy az
oszmán uralom végére kb. 10 % lett a zsidó arány, miközben az arab arány 85 % körüli volt. A zsidó
alapok által megvásárolt terület kb. a kés?bb brit Palesztína mandátumterület teljes területének 2 %-át
tette ki az oszmán uralom végén.

A britek szerepe

A mítosz szerint az 1917-ben a brit kormány által kiadott Balfour-nyilatkozat (mely támogatta a
cionisták törekvéseit) után a területet megkapó Nagy-Britannia aktívan támogatta a zsidó betelepülést.
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El?ször is, a brit kormány aláhúzta, a térségbeli többi nép jogait szem el?tt tartja eközben. Szerz?dést
kötve közben Husszein bin Alival is, a hasemita dinasztia fejével. (Hasemita = arab dinasztia, mely
Mohamed próféta egyenes ágú leszármazottaiból áll. Ma ?k adják a kordániai királyi családot, de
korábban ugyanez a dinasztia uralkodott Irakban és Szaúd-Arábiában is.)

Valójában a palesztín öngyilkos politika érte el azt, hogy a britek végül a zsidó oldalra álljanak. A
palesztín politikai elit az I. vh. óta folyamatosan a dupla vagy semmi játékot játssza, s mindig a semmit
nyeri el. A már említett Husszein bin Ali kezdte ezt el: miután a britek nem teljesítették ígéretüket, hogy
egységes arab országot kap, benne Palesztínával, bojkottált minden további egyeszséget.

A britek hivatalosan átvették Palesztína irányítását 1920-ban. Amikor a britek helyi képvisel?kb?l álló
tanácsadó testületet hoztak létre 1922-ben, a palesztínok ezt bojkottálták, arra hivatkozva, hogy a
számarányukhoz képest kevés helyet kaptak a testületben. Így minden képviselet nélkül maradtak. Majd a
különböz? palesztín f?emberek egymással viszályban építettek ki kapcsolatokat a brit hatóságokkal, ezzel
gyengítve saját magukat.

A zsidó bevándorlás folytatódott. A II. vh. kezdetéig kb. 300 ezer zsidó vándorolt be Palesztínába
legálisan, s kb. 100 ezer illegálisan. De még így is 75 % körüli maradt az arab lakosság aránya. A
növekv? zsidó betelepülésre a palesztínok két felkelés kirobbantásával válaszoltak a brit irányírás ellen,
mindkett?t leverték a britek, a helyi zsidók pedig segítették a brit hatóságokat, ezzel növelve saját
súlyukat.

A végs? palesztín hiba pedig természetesen az 1947-es ENSZ-határozat elutasítása volt Palesztína
felosztásáról egy zsidó és egy arab államra. A palesztínok az egészét akarták, de erre nem volt erejük.
Pedig még ekkor is kisebbségben voltak a zsidók a területen, a II. ch. utáni masszív zsidó bevándorlás
után is - a zsidó arány kb. 35 % volt 1947-ben, s?t a mind az ENSZ által kijelölt arab államban, mind a
kijelölt zsidó államban arab többség lett volna!

Arab agresszió? Dávid és Góliát

A zsidó mítosz szerint a fiatal zsidó államot megtámadta az arab államok közössége, a palesztín lakosság
aktív részvételével. Valamiféle Dávid-Góliát harc, melyb?l a bátor Dávid került ki gy?ztesen, majd az
agresszióban vétkes palesztín lakosság elmenekült. A valóságban az Izrael ellen támadó arab államok
nem vetettek be komoly er?ket, s semmilyen közös parancsnokság nem m?ködött köztük, sokszor a
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haditerveket se egyeztették: jobban tartottak egymástól az egyes résztvev?k, mint amilyen fontosnak
látták a közös ellenség elleni harcot. Egyesek köztük a briteket se akarták magukra haragítani. Továbbá: a
palesztín elit egy része kifejezetten nem támogatta az egész akciót, attól félve, hogy arab gy?zelem
esetén, valamelyik arab állam fennhatósága alá kerülnek - els?sorban Jordániától féltek --, azaz nem lesz
meg az általuk kívánt független arab Palesztína.

A történelem nagyrészt igazolta is ezeket a palesztín félelmeket. Amikor 1948-1967 között a palesztín
területek része arab irányítás (Egyiptom, Jordánia) alatt állt, ezek az országok nem tettek semmit ott
palesztín államiság kialakítása irányába. Egyoiptom ugyan létrehozott a saját irányítása alatti palesztín
területen egy palesztín hatóságot, az azonban er?sen jelképes hatáskörrel remdelkezett, s még ezt a
szervet is megszüntették 1959-ben.

Viszont az arab államok által indított agresszió szabad kezet adott a zsidó vezetésnek: immár szabadon
megszeghették az ENSZ-határozatot - hiszen azt az arabok korábban utasították el -, el?nyösebb határokat
alakítva ki. Továbbá megoldották a zsidó kisebbségi problémát: a háború alatt az arab lakosság zömét
elüldözték, - természetesen nem önként távoztak, ez színtiszta etnikai tisztogatás volt -, így a háború után
a korábbi 40 % zsidó arány a kijelölt zsidó államon belül immár 65 %-ra javult, ráadásul nagyobb
területen.

A jelen

A jelenleg izraeli kontroll alatt álló területen a lakosság 66 %-a zsidó, 33 %-a arab. S bár a zsidó arány
csökkenése nem várható - ennek oka a bevándorlás és a nagycsaládos ultraortodox zsidók -, ekkora
kisebbséggel, ráadásul ellenséges kisebbséggel hosszú távon nem lehet egyetlen országot se irányítani.
Izrael elemi érdeke, hogy valahogy megszabaduljon az arab lakosságtól, de közben biztonsága is
fenntartható legyen - ez együtt megvalósíthatatlan. A másik út: közös zsidó-palesztín államiság
létrehozása, de ez valószín?leg sose m?ködne, plusz elfogadhatatlan ideológiailag mindkét fél számára.

A palesztín fél pedig ismét dupla vagy semmit játszik. De ezúttal az id? sokkal inkább nekik dolgozik.

Végül pár térkép:
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az ENSZ felosztási terve: zöld - arab-palesztín állam, sárga - zsidó állam, piros - nemzetközi terület,
szürke - más ország

az els? arab-izraeli háború után, a helyzet 1948-1967 között: sárga - Izrael, szürke - más ország

a második arab-izraeli háború után, helyzet 1967-1982 küzütt: sárga - Izrael, szürke - más ország

mai állapo: sárga - Izrael, szürke - más ország, piros - Izraelen belüli palesztín autonómia

_______________________________________________
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A vetélked?
by maxval bircaman - csütörtök, december 17, 2020
http://bircahang.org/a-vetelkedo/

Kapcsolódva ismét korábbi írásomhoz, a vetélked? még egy népszer? televíziós m?faj.

Hagyományos verziója a m?veltségi vetélked?, ami persze nem m?veltséget mér, hanem lexikális tudást.
De itt még legalább vannak kérdések, melyekre válaszok születnek. A m?faj még korlátozottan hasznos
is.

E m?faj f? eleme az óvatos kasztingolás. Gondosan be kell l?ni a játékosok tudásszintjét. Ha a játékosok
nagyon tájékozatlanok, senki se fogja nézni a m?sort. De ha túl professzorosak, akkor se. Olyan er?s
középszinthez képest kicsit alul lév?, kicsit felül lév? játékosok az ideálisak, a nagyon jó és nagyon rossz
szerepl?kb?l nagyon kevés kell (ez tehát más, mint a tehetségkutatókban).

Az emberek sikeres elbutítása következtében azonban ezek a m?veltségi vetélked?k mennek ki a
divatból. A mai trend: nem is kell tudás, hanem szerencsejáték szinten megy a "vetélkedés". Korábban ez
csak az erotikus vetélked?k esetében volt divatban, de ma az erotikus vetélked?k immár feminista tiltás
alá esnek.

25-30 éve: a versenyz? pontokat vesztett, köteles ezért bugyira vetk?zni

Ma már azonban mind a pajkosság, mind a m?veltség ki vannak zárva. A vetélked?k le lettek butítva.
Ezek csúcsa valószín?leg a hatalmas nemzetközi sikert befutott Deal or No Deal (a magyar verzió Áll az
alku? név alatt futott), ahol 60 percen keresztül dobozokat nyitogatnak a versenyz?k, s közben komolyan
arról beszélnek, vajon mi lehet egy-egy zárt dobozban. Önmagában persze ezzel semmi gond a
résztvev?k szempontjából, ez egy egyszer? lottó- vagy pontosabban sorsjegyjáték, a gond azzal van, hogy
több százmillió ember képes azt nézni, hogy vadidegenek a képerny?n lottóznak. Hisz ha a néz?k részt
vennének, akkor ez racionális lenne, de itt nem ez történik.
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Valószín?leg e m?faj szülte meg a vetélked?k csúcsát, ahol már vetélkedés látszata sincs: a valóságsót.
Ennek lényege, hogy a m?sor az, hogy azt nézzük mit csinálnak vadidegenek összezárva egy lakásban.

Kamaszkorom kezdetén, a 70-es években, egy haverommal kitaláltuk az abszolút koncertet. Ez azt
jelentette elképzelésünk szerint, hogy kiáll a színpadra pár zenész és énekes, majd nem játszanak
semmilyen hangszeren és nem is énekelnek, s?t nem is mozognak, nem is szólnak semmit. Álldogálnak
pár percig, majd elmennek. Siker esetében még visszajönnek többször, szóval több "számot" is el?adnak
akár. Ki gondolta volna, hogy ilyen tényleg lehetséges...

_______________________________________________
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A virtuális élet
by maxval bircaman - szerda, július 22, 2020
http://bircahang.org/peldabeszedek-ii/

Folytatom a gondolatmenetet.

A virtuális világban él? lény nem tud kilépni bel?le. A teremtés és a teremt? viszonya ugyanaz, mint a mi
világunké és egy számítógépes játék virtuális világé. A mi világunk szempontjából nemlétez?, kitalált a
számítógépes virtualitás.

A virtuális világ filozófusa lehet sokféle. Mondhatja, hogy minden t?z, arra utalva, hogy az áramörökök
teremtik a világot. Lehet materialista, azt állítva, nincs fels?bb er? - és ez is igaz, hiszen a virtuális világ
értelmében valóban nem "létezik" fels?bb er?. De lehet az ellenkez? végleten is, lásd Parmenidész, hogy
a létezés egy (a küls? er?), s minden más látszat. Lehet püthagoriánus is, hogy minden szám, hiszen
valóban mindent a nullák és egyesek sorozata hoz létre. Még egy helyén kezelt panteizmus is betekintést
képes adni, bár ez jellemz?en félrevezet? utakra vihet. A legjobban persze nyilván a virtuális Platón írja
le a helyzetet: az ideák világa, mely minden kívül áll, de minden bels? bel?le van, arra utalva, hogy kívül
van meg az alap, s minden megvan ott el?zetesen, s így is van, hisz a programozó és programja valóban
mindenben el?zetes. S persze modern alakban Heidegger mint aki a létezés és a létez? különböz?ségét
tárja fel, s rámutat az értelem központi szerepére.

S a keresztény misztikusok érzik meg leginkább a kapcsolat mibenlétet a bent és s kint között. A "kint"
annyira más, hogy nem felfogható a "bent" fogalmaival. Viszont vagy egy közös elem, a szellem: a "bent"
értelmes lényei egyfajta csökkentett formában részesei az abszolút értelemnek, így az igazi létezésnek.

S az igazi cél mindig figyelemben tartani ezt, a fels? célt.

_______________________________________________
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A víz m?vészete
by maxval bircaman - szombat, augusztus 08, 2020
http://bircahang.org/a-viz-muveszete/

Születésnapomon könnyedebb téma.

Már említettem az ógörög szobrászat kapcsán a "nedves ruhás" szobrászati ágat, mely a n?i meztelenség
elfogadása el?tt alakult ki. (Korábban a görögök nem láttak semmi kivetnivalót az emberi
meztelenségben, ennek bizonyítéka a temérdék meztelen szobor, melyek a nemi szerveket is teljesen
életh?en ábrázolják, de mivel a n?ket hibás férfiaknak tekintették, a mezyelenség tárgya szinte mindig a
férfitest volt.)

Értekeztem arról is, hogy mi a n? és víz szellemi kapcsolata. Mint megrögz?tt
pornóellenes erotikakedvel? én ezt az erotika és a m?vészet határvidékének tekintem, bár valószín?leg ez
mégiscsak inkább szexuális inger. Emiatt az összes hasonló képet, melyet valaha készítettem, 18+
jelzéssel látok el.

Valójában ennek tudata korábbi. Az ókori Egyiptomból van az els? fennmaradt írásbeli emlék err?l. Egy
óegyiptomi Szerelmesek párbeszédei nev? töredékb?l származik a következ?:

"testvérem, kellemes elmennem a tóhoz, fürödni jelenlétedben, hogy láthasd szépségemet átnedvesedett
legfinomabb királyi vászon tunikámban"

magyarul nem találtam meg, de angolul fellelhet?

íme a forrás

A görögök után ez a m?faj elt?nni látszik. Egyrészt szigorú erkölcsi szemszögb?l ez túl erotikus,
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másrészt a tiszta testiség szemszögéb?l meg nem elég erotikus.

Ma gyakorlatilag csak a hindusztáni kultúra az, ahol ez a m?faj ma is része a f?sodornak. A bollywoodi
szerelmes filmeknek gyakorlatilag elengedhetetlen része az "es?tánc", más néven "vízes szári" jelenet. Ez
azt jelenti, hogy szerelmes h?sn? minden értelmes ok nélkül kiáll a zuhogó es?be, vagy ha nem esik,
bemászik egy tóba, szök?kútba, táncolni kezd, miközben férfi szerelmese nézi ?t jó száraz helyr?l (bár
vannak páros jelenetek is, ahol a pár együtt táncol az es?ben).

A hindu kultúrában a meztelenség önmagában egyébként nem szégyen, nem övezi olyan tilalom, mint a
kereszténységben, de az öncélú, erotikus, azaz nem vallási célú meztelenség erkölcsi rossznak számít, a
pornográfia pedig egyenesen szentségtörésnek min?sül, sokkal nagyobb a kirekesztése, mint a keresztény
nyugaton mondjuk a XIX. században. Az Indiát kevéssé ismer? nyugati hajlamos a Káma Szútra és
hasonlók miatt az indiai kultúrát valamiféle szabad szex birodalmának hinni, pedig semmi se áll
távolabb a valóságtól.

indiai színészn?k

Ebben a kultúrában is persze voltak, vannak prostituáltak. De még a prostituált is csak ügyfele el?tt lesz
meztelen. Az indiai éjszakai bár olyan, hogy európai szemmel inkább decens folklór tánc szakkörnek
t?nhet. A táncosn? nem prostituált, pont. S a táncoló prostituált se vetk?zik nyilvánosan. Ahol ez
megtörik, az mind nyugati hatás, azaz a nyugati szexturizmus kiszolgálására létrehozott modern iparág. A
hagyományos indiai prostituált, a mudzsra sokkal inkább olyan, mint a japán gésa, szigorú szabályokat
betartva lehet vele kommunikálni. A mudzsra tánc népm?vészet, s nulla benne a meztelenség, az átlag
táncosn? jobban fel van öltözve, mint mondjuk egy korcsolya tánc versenyen az átlag n?i résztvev?.

S a mudzsra tánc is úgy lesz erotikusabb, hogy a táncosn? vízsugár, vízpermet alatt táncol.

Amikor láttam ilyen táncot, csak azt hiányoltam, miért nincs ilyesmi nekem jobban tetsz? n?kkel, s nem
csak hagyományos india viseletben. Mert bevallom a n?ízlésem eléggé "rasszista", a kreolos indiai
táncosn?ket nem igazán kedvelem n?ként, bár persze a táncteljesítményt nyilván elismerem. Továbbá az
indiai n?ideál elég messze áll az európaitól, kicsit leegyszer?sítve: imádják a 15-20 kg túlsúllyal
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rendelkez? n?ket.

Persze olvastam a témáról, hiszen ez az ízlés szerepel a szexuális fétisek listáján. A hagyományos
freudista magyarázat erre persze baromság, kb. azt állítják a "szakért?k", hogy a szülei által elnyomott
gyerek lázad a rend ellen, tabukat döntöget, s e fétis esetében az a tabudöntés, hogy a gyerek ruhástul
fürdik. Na most, a gond ezzel az, hogy saját személyes tapasztalatom semmilyen alakban nem egyezik
vele: el?szöris sose nem jutott eszembe gyerekként, hogy bárhol, bármikor ruhástul kellene fürödnöm,
emellett soha senki nem beszélt err?l, így lázadni se tudtam volna ellene, harmadszor pedig nyilván
lázadtam, de olyasmivel, aminek valós értelmét is láttam: pl. szüleim ateizmusa vezetett a valláshoz, s
szüleim dohányzása meg a dohányzás megtagadásához. Arról nem is beszélve, hogy egy fiúgyerek
hogyan lenne képes a vizes lányokat megkedvelni attól, hogy ? maga lesz vizes? Szóval én azt hiszem, ez
a magyarázat teljesen téves.

Elkönyveltem magamban: furcsa indiai ízlésem van, hogy szexisnek találom a vizes ruhás n?ket.
Fetisiszta sose voltam, így ez az egész nem igazán okozott nekem semmilyen zavart, gondot. (Fetisiszta a
szexben = olyan ember, aki nem képes fétise nélkül szexuálisan kielégülni, de legalábbis nem képes teljes
mértékben kielégülni.) Csak a 90-es évek második felében az internet terjedése döbbentett rá, ugyan nem
sokan, de mások is vannak, akik hasonlóan éreznek.

Én azt hiszem, ez egyfajta egészséges szofterotika. Fétisként nyilván ez probléma, dehát minden fétis
probléma, viszont mint játékos, könnyed, egyben erotikus m?faj ez alapvet?en a n? ünneplése durvaság
nélkül.

M?fajként eléggé ritka, a f?sodorban Európában egzotikum. Van egy magyar példa viszont, Karsai Zita
gyakran él vele:

kattintani kell, nem engedi közvetlenül linkelni a jogtulaj

itt persze félsztriptíz elemmel, enélkül valószín?leg unalmas lenne az európai közönségnek

Miután láttam, hogy mindez nem csak az én beteg agyszüleményem, természetesen én is ki akartam
próbálni, értsd, az én saját múzsámmal. Íme a kedves muzsa engedélyével 3 fénykép. Nem szeretem az
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álszerénységet, szerintem az én képeim a legjobbak közt vannak, nyilván ebben a modell is segített.

(© Sarah Astarte Photo, 2001-)

(© Sarah Astarte Photo, 2007-)

(© Sarah Astarte Photo, 2015-)

Szerintem fokozottan szexis, minden durva testiség nélkül, kecsesen szép, semmiben se vulgáris, s nem
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lealacsonyító, hanem ünnepi.

_______________________________________________
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A zsidókérdés leértékel?dése
by maxval bircaman - péntek, október 09, 2020
http://bircahang.org/a-zsidokerdes-leertekelodese/

Az, hogy a zsidókérdés Magyarországon leértékel?dött, el?ször 2015-ben volt látható, amikor a
migránskérdés mellékvízén Izrael kiemelt barátja lett a Fidesz-kormányzatnak. S ezt a ballibek
legfanatikusabb képvisel?i se tudták megmásítani, kedvenc jelenetem ezzel kapcsolatban, amikor Vágó
Istvánt haverostul kivágja a fenébe a budapesti izraeli nagykövet.

S engem ez a Bíró nev? ember nem érdekel. A róla szóló ballib narratíva teljesen érdektelen: mind az ?t
támogató többségi, mind az ?t szidó kisebbségi álláspont. Persze inkább arra hajlok, hogy Bíró egy
gerinctelen alak, mint amilyen az egész Jobbik, de erre se fogadnék nagy tétben, mert semmi jelent?sége.
Akár még tévedhetek ki: nem zárnám ki, hogy az illet? nyilasból úgy lett liberális, hogy ez tényleges
bels? szellemi folyamat eredménye.

Ami az ügyben érdekes az a ballib agytröszt viselkedése. 30, 20, 10, de még 5 éve is a ballib agytröszt
nem csak Bírót nyilvánította volna szalonképtelennek örök id?kre, hanem még azt az egyébként
megbízható ballib elvtársat is, aki félénken visszaköszön Bírónak.

Ami meg a zsidókérdést illeti, annak leértékel?dése pozitívum. A magyar politika élet nagy terhe volt ez.

_______________________________________________
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Aki nem beszél ballibusul
by maxval bircaman - kedd, november 24, 2020
http://bircahang.org/aki-nem-beszel-ballibusul/

Pár éve figyeltem meg a magyar, totális elutasításra épül? párbeszédhiányban, hogy immár a teljesen
politikamentes kérdésekbe is bele kell kötni. Ezt a fideszes oldal is elköveti egyébként, de mégis a bajnok
a ballib oldal. Például az ellenfél n?i rendre csúnyák, de legalábbis kurvák. Ez egyébként egy ?si n?i
marhaság: a nem szimpatikus másik n? vagy ronda boszorkány, vagy - ha ez nyilvánvaló képtelenség -,
akkor büdös kurva. Persze ugyanezt férfiaktól hallani er?sen röhejes.

De a legújabb az ellenfél idegennyelvi tudásának tagadása. Ilyenkor jön el? a közhellyé zuhant "aki nem
tud arabusul, ne beszéljen arabusul" közmondás.

Mint mondtam, a fideszes oldal is szokott ilyet csinálni (lásd "Gyurcsány nem tud jól angolul", pedig
kifejezetten jó a tudásszintje) de a ballibeknél ez szinte beteges: minden él? és mozgó nem-ballibre rá van
mondva, hogy az nem tud nyelveket. Persze nyilván Orbán a f? célpont (aki a valóságban jól beszél
angolul), de bárki más is, jelenleg pl. Varga Judit.

Direkt meghallgattam Vargát tisztán nyelvtudási szempontból. Nos, a valóság az, hogy széles a
szókincse, képes magát változatosan kifejezni, nem vét nyelvtani hibákat. A kiejtése persze hibás, nagyon
messze van az anyanyelvi kiejtést?l, dehát az angolult tanult idegenek 99 %-a esetében ez így van. Emiatt
a rossz kiejtést nem is számítják a jó nyelvtudás részének, ha nem olyan rossz, hogy zavarja a megértést.
Egyetlen egy hibás kifejezést találtam: a "fels?oktatás" angolul "higher education" és nem "upper
education", ez utóbbi a középfokú oktatás fels? tagozatát jelenti angolul, Varga viszont ezt az
egyetemekkel kapcsolatban használja, egyszer?en itt a magyar kifejezés tükörfordítását használja, ami
angolul hibát eredményez.

Mik is Varga hibái. Egy szóban: tipikus magyar akcentusa van. Részletesen pedig, mivel szórakozásból
alaposan átnéztem. Nem fogok nyelvészeti szakkifejezésket használni. Felosztottam szempontok szerint:

hibák, melyeket gyakorlatilag minden magyar elkövet, a hosszú évek óta angol nyelvterületen
él?k is:
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d/t el?rébb ejtése a helyeshez képest: a magyarban a t/d ejtésénél érinteni kell fogsort, az
angolban viszont úgy helyezkedik a nyelv, hogy közel van a fogsorhox, de éppen nem
érinti - ezt baromi nehéz megtanulni, mert mindig azt a legnehezebb megtanulni egy
idegen nyelvben, ami kis mértékben tér el az anyanyelvt?l, de éppen annyira, hogy a
helytelen ejtés már akcentusnak számítson,
ott is "világos l" van ejtve, ahol "sötét l"-t kellene (sötét l = a nyelv keményebb, s
er?sebben hozzáért a szájpadláshoz),
a kétféle th hang ejtése a legtöbbször hibás, azaz d/t vagy sz/z hangzik el, néha azonban
Judit helyesen ?/ð-t mond, érdekes, hogy a this szóban hibásan ejt, míg a that szóban
helyesen,
természetesen az összes magánhangzó magyaros, azaz ahol az angol és a magyar ejtés nem
azonos, ott hibásan ejti:
a magyarban a f? eltérés a rövidség/hosszúság:
az átlag magyar észre se veszi, hogy pl. a magyar o és ó közti eltérés nem
csak rövidség/hosszúság, hanem a ó kicsivel zártabb is az o-nál, ezzel
szemben az átlag angol meg a nyitottab/zártabb eltérést veszi észre, míg a
rövid/hosszú eltérést hanyagolja el tudatában, ennek következménye, hogy
pl. a "bit" és "free" szavakban a magyar számára ez magyar rövid i és
hosszú i eltérés, miközben valójában csak a hosszú i egyezik a magyarral, a
rövid a valóságban egy, a magyar i-nél zártabb hang, ez tipikus hiba, melyet
minden angol anyanyelv? ember azonnal kiszúr (ez egyszer?en fülsért?
számukra),
ugyanez az az eset: ahol az angol írásban "oo" van, ez egyszer a magyar úval azonos hang, máskor viszont - pl. a good szóban -, az nem ú, hanem egy
zártabb u, ez is olyasmi, amib?l minden angol anyanyelv? azonnal felismeri
az idegent,
a but/not magánhangzójának azonos ejtése, "palócos a" alakban, miközben az
angolban csak az utóbbi ejtend? így, az el?bbi ejtése - legalábbis az amerikai
angolban - a nurse/bird ejtésével azonos, lásd a következ? pontot,
a nurse/bird azonos ejtése - ez önmagában nem hiba, az amerikaik is így tesznek,
bár a britek nem -, viszont az "ö" ejtés hibás, Judit többször is így ejti, bár nem
mindig, van helyes ejtés is,
a man/men szavak azonos ejtése, Varga Judit miskolci, azaz még ha beszélné is az
ottani nyelvjárást, az se segítene rajta, ugyanis Magyarország északkeleti része
ahhoz a nyelvjárási területhez tartozik, ahol csak egyféle "e" hang van (s a
budapesti nyelv is ide tarozik, továbbá a magyar köznyelv is), érdekességképpen bár ez nem tartozik ide, de nem bírom kihagyni -, hogy a magyarban összesem 3
rövid e-féle hang van, de minden nyelvjárásban csak 1 vagy 2 található meg:
csak a köznyelvi "normál" nyitott "e" van meg: dél-alföldi nyelvjárás,
északkeleti nyelvjárás, mez?ségi nyelvjárás,
a köznyelvi nyitott e van meg és a zárt e (azonos az angol "men" szó
hanjával): nyugat-dunántúli nyelvjárás, palóc nyelvjárás, tiszai–körösi
nyelvjárás, székely nyelvjárás, csángó nyelvjárás,
a köznyelvi nyitott e hiányzik, helyette egy nyíltabb e van (azonos az angol
"man" szó hangjával) és a zárt e (azonos az angol "men" szó hangjával):
közép-dunántúli-kisalföldi nyelvjárás, dél-dunántúli nyelvjárás,
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az összes angol kett?shangzó magyaros ejtése, azaz vagy hosszú magánhangzóra
redukálás (lásd a "low" szó az nem "ló"), vagy két szótaggá választás (lásd az
"about" szó angolul 2 szótag, Judit 3-ban ejti),
s talán a legfontosabb, a szótagintonáció, ezt iszonyú nehéz elsajátítani
feln?ttkorban, aki nem hiszi, hallgassa meg Soros György angol beszédét, 70 év
angol nyelvterületen élés után is az angoltól idegen módon intonál, mégpedig úgy,
ahogy azt a magyarban kell csinálni - a világ nyelvei 3 nagy csoportra oszthatók
ebb?l a szempontból:
szótagazonos intonáció: azaz minden szótag azonos hosszússággal van
ejtve, ez - más intonációt használó nyelv? emberek füle számára - gépies
hangzást ad, mintha a beszél? folyton felovasna vagy verset recitálna, erre
tipikus példa a spanyol,
hangsúlyalapú intonáció, azaz két hangsúlyos szótag között ugyanannyi id?
telikel, így ha túl sok hangsúlytalan szótag esik két hangsúlyos közé,
azokban a magánhangzó redukálódnak, ez - más intonációt használó nyelv?
emberek füle számára - elharapós, túl laza hangzást ad, mintha a beszél?
folyton sietne, erre tipikus példa az angol és az orosz nyelv,
versmérték alapú intonáció, azaz vannak hosszú és rövid szótagok, ezek
közt az eltérés dupla (lehet másfeles, de 3-szoros is bizonyos nyelvekben), a
hangsúly egyáltalán nem befolyásolja ezt, ilyen volt az ógörög és klasszikus
latin, s többek között ilyen a magyar is (ezért is lehet könnyedén magyarra
fordítani ógörög/latin verseket, míg angolra jóval nehezebb feladat), ez
pedig - más intonációt használó nyelv? emberek füle számára - énekl?s,
kissé mekeg?s hangzást ad, mintha a beszél? dalt adna el? beszéd helyett,
de kisgyerekeknek énekelne, direkt tagoltan, hogy azok biztosan értsék;
hibák, melyeket a tapasztalt magyarok nem szoktak elkövetni:
a w legtöbb esetben hibásan v-nek ejtve,
a r-t Judit mindig pergeti, angolul nem így, hanem raccsolva kell ejteni.

Az angol a nemzetközi nyelv, aminek az az el?nye, hogy az angol anyanyelv?ek hozzá vannak szokva az
legkülönböz?bb idegen, hibás akcentusokhoz. Továbbá az angol gazdag a nyelvjárásokban is, s ezek szemben a magyar nyelvjárásokkal - él?, életer?s nyelvváltozatok.

_______________________________________________
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Aki nem érti meg az id?k szavát
by maxval bircaman - péntek, február 28, 2020
http://bircahang.org/aki-nem-erti-meg-az-idok-szavat/

Az MSZP lassan elt?nik. Nem kár érte.

Az MSZP az MSZMP utódpártja, mégpedig az MSZMP technokrata részének, melynek semmilyen
elvei nem voltak sose, s?t ?k erre kifejezetten büszkék is voltak.

Ez az az eszme, mely masszívan népszer? volt már Kádár alatt a kommunizmusban sosem hitt vagy
bel?le régóta kiábrándult kádárista elitben, lényege: mindig dörgöl?zzünk az er?sekhez, kussoljunk,
aztán majd egyszer megsimogatják a buksinkat hálából az uraságok.

Azzal magyarázták ezt, hogy lehet ugrálni, h?zöngeni, mindez azonban értelmetlen, mert a nagyok úgyis
lenyomnak minket, s csak rosszabb lesz.
Számomra ezt a kádárista szellemiséget annak idején 3 ember jelképezte: Hajdú János, Ipper Pál, s
Schmitt Pál. Ipper volt az, aki abban élte ki magát, hogy zsidó létére kényszeresen szidta a zsidó államot,
plusz istenítette Kádár minden lépését, egyfajta gerinctelenségi iskolát teremtett ezzel. Schmitt Pál volt
az, aki minden hétköznap este családostul bepofátlankodott a magyar emberek nappalijába tv-torna
címszó alatt. S a legrosszabb a trojkából, Hajdú János, aki éjjel-nappal hajlongva a tv-képerny?n nyalta a
rendszer seggét, nagyjából a "kicsik vagyunk, tele a gatyánk, gerincünl sose volt, szóval hajlongjunk"
érvvel.

(Bevallom, kifejezetten örültem, amikor a ballibek megpuccsolták 2012-ben Schmittet.)

Elismerem, mindez az eszme persze hasznos lehet kisemberi szinten, a kisember minden rendszerben
alkalmazkodik a körülményekhez, De ez nem lehet az elit iránya, ez ugyanis sehová se vezet. S?t, a
kisember csak látszatra alkalmazkodik, de nem hisz ebben. Csak a teljesen úttévesztett vagy beteg ember
hisz a semmiben.
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Aztán a rendszerváltozáskor ugyanezek ismét azt mondták, nincs más út, csak most már nem a
nagyhatalmi egyesúly miatt, hanem a szabad piac láthatatlan keze lett az egyetlen égi és földi igazság,
mely el?tt minden halandó köteles leborulni.

Szóval az MSZP volt mindennek a legjobb képvisel?je a rendszerváltozás után: a hogyan politizáljunk
politikai vélemény nélkül irányzat, az úgynevezett pragmatikus néppártiság m?vészi fokú képvisel?je.

Csakhát a magyar ember nem ilyen. Akkor vev? erre, ha ez a kisebb rossz. Ha azonban van választék,
ett?l elfordul. A "szakért?i kormány" nev? maszlagot a nagy többség már nem veszi be.

A ballib oldal csatározásaiban, belvillongásaiban ezért áll vesztésre az MSZP, ill. most már a Jobbik és az
LMP is, mert ezek szintén valamiféle ideológiamentes ideológiát hirdetnek. S ezért nyer a DK és a
Momentum, melyek persze hülyeséget hirdetnek, de legalább elvi alapú hülyeséget: a jobboldali liberálisprogresszív eszmeiséget.

Sokadszorra bebizonyosodott: a magyar ember nem vev? se a nyugati értelemben vett jobboldalra, se a
nyugati értelemben vett baloldalra. A magyar baloldal valójában a nyugati jobboldal programját hirdeti,
nem véletlenül a legközelebbi párt a DK-hoz a német CDU és a Tony Blair féle brit Munkáspárt, s nem a
magyar ballib szemmel túl balos SPD (a skandináv szocdemekr?l nem is beszélve, azok egyenesen
széls?bal magyar ballib szemmel nézve). A magyar jobboldal pedig sokkal közelebb áll a nyugati
rendszerkritikus pártokhoz, mint az állítólag szövetséges kereszténydemokratákhoz.

_______________________________________________
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Alföldi Puzsér
by maxval bircaman - csütörtök, július 23, 2020
http://bircahang.org/alfoldi-puzser/

Puzsér bátran kimondja a ballibaizmus egyik apostoláról, hogy kamu. S teljesen igaza is van, az igazi
m?vész a m?vészetén keresztül politizál, s nem helyette.

Az nem m?vészet, hogy jelszavakat ordítok színpadról. Ahogy az nem irodalom, amikor az író
jelszavakat sorol m?vében. Az igazi író lehet politikailag motivált, ebben az esetben érezteti
mondanivalóját, arra rávezeti az olvasót.

Két példa rossz íróra: Antoine de Saint-Exupéry és Ayn Rand. Az el?bbi sajnos egy rendkívül népszer?
író, Kis Herceg cím? fércm?ve miatt, már írtam róla részletesen, nem ismétlem meg. Az utóbbi sajnos
egy id?ben nekem is kedvencem volt, liberális-konzervatív koromban imádtam ?t politikai tartalma
miatt, pedig ? csak egy politikai filozófus, aki megpróbálta eszméjét pár rossz regényben el?adni.

De mondanék még egy nem m?vészt, szintén ballib apostolt, Iványi Gábort, aki kamupap - ? a vallásán
keresztül politizál, direktben. S számtalan híveinek 99 %-a nem vallása miatt imádja ?t, hanem kizárólag
politikai alapon. A valóságban ? egy ballib megmondóember, nem pap, de úgy döntött: papi álcában fog
politizálni.

az egyházi "Alföldi"
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Amerikai alkotmánybíró
by maxval bircaman - vasárnap, október 25, 2020
http://bircahang.org/amerikai-alkotmanybiro/

Az új amerikai alkotmánybíró (legfels? bíró) jelölésével kapcsolatban felmerült liberális körökben az az
abszurd érv, hogy aki hív?, az nem lehet objektív bíró, hiszen ez esetben nem lesz soha objektív
törvényalkalmazó és értelmez?, mert hite ebben negatívan befolyásolja.

Nos, ha a személyes vélemény gátja lenne az objektívitásnak, akkor kizárólag számítógépek lehetnének
bírók. Persze, nyilván - a szó tág értelmében - minden személyes vélemény gátja az objektívitásnak, dehát
kinek is kellene ilyen objektívitás, ha ez egyáltalán lehetséges lenne ez. Mert ez nem is lehetséges, hiszen
ha nyilvánvaló lenne mi a törvények szelleme és az, hogy a törvényeket hogyan kell minden lehetséges
helyzetben alkalmazni, akkor - ismétlem - gépek tudnák végezni a bíták munkáját.

A bíró viszont pont azért van, hogy értelmezzen, alkalmazzon. S ebben - meglepetés! - részt vesz az adott
bíró teljes személyisége.

Nyilván az objektívitás nem azt jelenti, hogy gépiesen alkalmazunk bármit is, hanem azt: nem befolyásol
minket az, ami nyilvánvalóan ellentétes a törvény szellemével. De még ez a nyilvánvalóság is megítélés
kérdése.

Ha pedig egy bíró katolikus hite felmerülhet mint az objektívitás oka, akkor egy bíró ateista hite is az.
S?t a bíró politikai véleménye is befolyásoló tényez? lehet, azaz egy liberális bíró pl. nem objektív,
hiszen liberális nézetei befolyásolják ?t. Persze mindez marhaság, s ezért is err?l senki se beszél a
liberális nagyokosok közül...

_______________________________________________
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Amikor komcsi voltam
by maxval bircaman - szombat, július 04, 2020
http://bircahang.org/amikor-komcsi-voltam/

Életem egy szakaszában, 1984-1985 között kommunista voltam.

Akkor is rendszerellenes módon persze, pl. a KISZ-nek sose voltam tagja. Direkt nem léptem be.

Tulajdonképpen egyetlen ember hatására lettem kommunista, az ember neve George Orwell. Az Orwellt
felületesen ismer?k azt hiszik róla, ? valamiféle radikális antikommunista liberális volt, pedig ennek az
ellenkez?je igaz: Orwell szovjetellenes volt, de nem antikommunista, s sose volt persze liberális.

Engem leny?gözött Orwell személyisége, 1983-1985 között teljes életm?vét elolvastam.

A f? okom: egyszerre rettentett el a létez? kommunizmus ostobasága és a létez? kapitalizmus lelki
sivársága. Azt gondoltam, Orwell a harmadik út.

Másfél év alatt elillant kommunistaságom, egyszer?en rájöttem, Sztálin nem valamiféle elferdítése a
marxizmusnak, hanem megvalósítása, s?t a lehet? legjobb megvalósítása (hozzá kell tenni, Orwell már
Leninnel se értett egyet sok mindenben). Viszont maga az alapötlet téves, így nem lehet onnan kiindulva
eljutni a megoldáshoz.

Sajnos akkor egyszer?en visszamentem liberálisnak, ami még nagyobb hiba volt, mint marxistának
lenne. De ez külön sztori.
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Ma már reálisan értékelem Marxtt, úgy utasítom el, hogy elismerem logikáját, s pozitívumait.
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Amikor nem fogadnak szót
by maxval bircaman - hétf?, július 06, 2020
http://bircahang.org/amikor-nem-fogadnak-szot/

Utálom a Facebook cenzorságát, de most kiállok mellette. Hiszen most azért áll a Facebook koordinált
támadás alatt, mert nem cenzúráz elég er?sen.

A liberális demokrácia f? elve, hogy a hatalom független a népt?l, mert a választott politikusok
mandátuma er?sen korlátozott, sose mehetnek szembe a teljes hatalmat gyakorló, senki által meg nem
választott elit ennek. Erre még büszkék is a liberálisok, ezt úgy adják el?, hogy "a piac irányít, az állam
ebbe nem szólhat bele".

Nos, itt most láthatjuk mit is jelent a piaci irányítás. A Facebook legnagyobb hirdet?i egyszer?en
megfenyegették a céget, hogy ha nem követi akaratukat mindenben, akkor nem lesz több hirdetés. Erre a
liberálisok azt mondják, ezzel semmi gond, hiszen ez "piaci eszköz", bár a valóságban ez semmivel sem
különb annál, mint amikor a minisztériumnál szólnak le a szerkeszt?ségbe, ha nem viselkednek rendesen,
akkor meg lesznek téve a szükséges "lépések".

Pedig a Facebook évek óta nagyon igyekszik. Van egy egész sor tabutéma, melyben csak az egyik
álláspont fejthet? ki, a másik nem, az ugyanis gy?löletbeszédnek min?sül.

De a Facebook vezet?sége azt gondolja, a tabutémák sora nem növelend?, s hiba lenne eleve minden, a
tabukon kívüli, a liberális elvek szerint téves álláspont tiltása. Valószín?leg azért gondolja így, mert ez a
Facebook elsorvadásához vezetne hosszú távon. Orosz és kínai cégek csak arra várnak, hogy köszöntsön
be a teljes liberális cenzúra nyugaton, s elindíthatják saját projektjeiket. Mert a jelenlegi orosz és kínai
szociális hálók jellemz?en nem vesznek részt a külföldi piacon, s ha igen, akkor is csak specifikus módon
(a nyugaton legsikeresebb kínai szociális háló a Tik-Tok, de ez jelenleg nem vetélytársa a Facebooknak).

Egyébként nem gondolom, hogy egy szociális hálónak kötelessége lenne a teljes
szólásszabadság biztosítása. A cenzúra lehet indokolt is: pl. kiskorúakra veszélyes tartalmak,
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pornográfia, öncélú er?szak, állatkínzás, stb. esetében. Még azt is el tudom fogadni, hogy a nyílt
er?szakra való politikai felhívást is törli egy honlap. Vannak nyilván még határesetek is, pl. a rasszizmus,
ahol szerintem ha nincs er?szakosság, ezt simán engedni kellene. Ami viszont biztos: az, amit akarnak a
Facebooktól a bojkottálok, hogy alapból tiltandó legyen az antiliberalizmus az teljesen abszurd.
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Amit Puzsér nem ért
by maxval bircaman - kedd, november 17, 2020
http://bircahang.org/amit-puzser-nem-ert/

Puzsér Róbert az az ellenzéki megmondóember, aki a legközelebb áll hozzám az összes magyar ellenzéki
megmondóember közül. Sok mindent helyesen lát, jellemz?en pont az alapokat leszámítva, lásd ?
amolyan 1998-2002 közöti fideszes, aki abban hisz, hogy a liberális eszme alapvet?en jó, csak elrontották
a progresszívok, azaz a megoldás valami konzervatív szellemiség? liberális visszarendez?dés.

De ezt most hagyjuk, amióta rendszeres szerepl?je az ATV-nek, az Öt cím? m?sornak állandó
résztvev?je, s?t gyakorlatilag f?szerepl?je, gyakrabban szólal meg hétköznapi politikáról, mint korábban.

Alapvet? tévedése egyre látványosabb. Puzsér azt állítja, a világ két táborból áll: egyrészt van a
"trollkurzus", mely elrabolta a jobboldalt, átvéve annak helyét, kiszorítva a klasszikus liberális eszmét,
másrészt meg van a "mártírkurzus", mely lefoglalta a baloldal helyét. A megoldás tehát nyilvánvaló:

a baloldalra térjenek vissza a 90-es évekbeli liberális fordulat el?tti szocdem eszmék, akik kitalált
és marginális kérdések helyett a munka érdekével foglalkoztak a t?ke ellenében,
a jobboldalra meg jöjjenek vissz a Churchillek, Adanauerek, de Gaulle-ok, akik hitelesen
képviselik a t?két.

Az elképzelés teljesen abszurd, egyrészt mind a szociáldemokrácia, mind a konzervatívizmus olyan
eszmék, melyek egy rövid id?sávban és kizárólag a nyugati magállamokban voltak életképesek, s
megsz?nésük oka nem pokoli összeesküvés vagy hazug, korrupt politikusok színre lépése, hanem
egyszer?en megsz?ntek az ?ket támogató feltételek. Mindkét eszmét ugyanis csak az tudta éltetni, hogy a
nyugati magállamok képesek voltak a világ gazdagságának jelent?s részét kisajátítani, így már csak annak
elosztásáról kellett vitázni: el?ször a t?két pénzeljük-e, hogy az aztán egyre magasabb béreket adjon a
nyugati kisembernek, vagy inkább a szociális juttatásokat növeljük el?bb - ez a konzervatív és szocdem
nézet közti lényegi különbség. A vita azonban okafogyottá volt, miután a magállamok egyre kevésbé
lettek képesek kisajátítani a vbilág gazdagságát, ami miatt megsz?nt az a korábbi állapot, hogy az
életszínvonal nyugaton folyamatosan emelkedett. Ma már a nyugati kisember tapasztalata az, hogy nem
él jobban, mint ahogy szülei éltek, míg szülei tapasztalata még az ellenkez?je volt ennek.
Leegyszer?sítve: felesleges a beöml? pénz elosztásáról vitázgatni, mikor az els?rend? probléma az, hogy
egyre csökken a beömlés sebessége. Szóval azért nincsenek manapság se "igazi" konzervatívok, se
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"igazi" szocdemek, mert semmi szükség rájuk.

Következésképpen senki se lopott el semmit, hanem természetes folyamat eredményét látjuk. A jobboldal
és a baloldal egyesült, a közös értékrend alapja pedig az, hogy legyen vegytiszta liberalizmus, ezt az
állapotot szererik sokan "neoliberalizmusnak" csúfolni, pedig ez abszurd kifejzés, hiszen ez nem más
mint visszatérés a klasszikus liberalizmushoz. Puzsér gondolkodása itt követi el a legnagyobb hibát:
egyrészt klasszikus liberalizmust akar, másrészt ennek megvalósulását nem üdvözli.

De menjünk tovább. A baloldalon volt akinek nem tetszett ez a konszenzus. ?k identitásbeli módon
közelítettek a kérdéshez, bel?lük lettek a progresszív liberálisok. Az újbalos kezdeményezések zöme
ezzel véget is ért. Itt persze Puzsérnek igaza van.

(Nyilván maradt marxista baloldal is, de jelent?sége manapság nulla körüli, így felesleges kitérni rá.)

A jobboldalon is meglett a válasz. Bár ez heterogénebb. Megjelentek a nacionalista irányzatok,
megjelentek a harmadikutas irányzatok, még az egész modernitást elutasító eszmék is.

(S itt is kihagynám az ultranacionalista, széls?jobbos irányzatokat, mert - ellentétben a liberális
közhiedelemmel - semmi jelent?ségük.)

Miket is mond Puzsér, ami nem igaz sehogy se. Három dolgot emelnék ki.

Állítólag - szerinte - az újjobb és az újbal egyetért a gazdasági kérdésekben. Én nagyon nem ezt
tapasztalom. Részben persze igaz, hiszen az újbal szinte teljessége és az újjobb nagy része is elégedett a
liberális gazdasággal. Szóval ez a legkevésbé téves állítás.

Továbbá, azt állítja, az újjobb kevésbé veszályes, mint az újbal, mert el?bbi nem is gondol semmit
komolyan, csak "trollkodik", viszont az újbal tényleg komolyan hiszi saját szövegét, ezért potenciálisan
gyilkos eszme. Na most, én nem hiszem, hogy bármelyik oldal is ne gondolná komolyan.
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S végül - ez talán Puzsér legnagyobb tévedése az aktuálpolitikában - az az állítás, hogy az amerikai
Demokrata Párt balszéle igazi balosokból áll, akik a "mártírkurzus" helyett igazi szocdem ("skandináv
típusú") politikát akarnak, azaz vissza akarják vezetni a baloldalt a t?ke-munka ellentéthez. S ennek az
áramlatnak a nagy h?se Bernie Sanders.

Na most, Sanders kétségtelenül pozitív figura Clintonhoz vagy Bidenhez képest, de semmi több. S tábora
éppen azokból a - Puzsér szavával - "mártírkurzus" hívekb?l áll, akiket állítólag leváltanának.

Az újbal menthetetlen. Az újjobb pedig csak akkor lesz életképes, ha megszabadul többek között az
"igazi" liberalizmusért vívott harctól.
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Az aláírás
by maxval bircaman - szerda, március 25, 2020
http://bircahang.org/az-alairas/

A magyar ballib agytröszt egyik sajátos tevékenysége a nyílt levél írás, melyet egyes keménykötéses VIPballibek írnak alá.

Ezek a nyílt levelek egyébként marhaságok egyt?l egyig, de egy célra jók: a legels? aláírók neve jelzi ki
éppen a nagy név a ballib megmondóemberek között.

Bevallom, most kissé csodálkozva olvasom az eheti m?botrány miatti aláírásgyüjtést. Egy sor kényszeres
nyilatkozataláírót nem látok benne. Kezdek aggódni... P. Sz?cs Julianna, Kálmán László, Kulka János,
Vásárhelyi Mária, Nádasdy Ádám, Mihancsik Zsófia, Ungváry Rudolf, Tamás Gáspár Miklós, Lángh
Júlia, Donáth László, Bojtár Endre, Bolgár György, Bálint György, Bauer Tamás, Arató András, hol
vagytok, a járvány miatt nem tudtátok aláírni, vagy... nem is merem kimondani, fasizálódtatatok, s nem
értetek egyet a kiáltvánnyal???

_______________________________________________
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Az elfogadásról
by maxval bircaman - csütörtök, augusztus 20, 2020
http://bircahang.org/az-elfogadasrol/

A liberális narratíva két mágikus szava: a tolerancia és az elfogadás. A liberálisok okos emberek,
igyekeznek a nyelvi terroron keresztül gy?zni. Ennek lényege: a szavaknak olyan tartalmat adni, mely
eltér az eredetit?l, s új értelmében mindenképpen a liberális narratívát er?síti.

A toleranciáról már írtam. Valós jelent?se: elt?rni azt, amit nem szeretünk. Azaz nem azt jelenti, hogy
valamivel egyetértünk, s?t ha egyetértés van, akkor kizárt a tolerancia. Kötelez? fogalmi elem az
ellenzés! Pl. tolerálom, hogy egyes n?k miniszoknyát viselnek, mert nekem abszolút nem tetszik a
miniszoknya, de elt?röm ez: elfogadom, hogy másnak az tetszik, ami szerintem nem áll jól senkinek. A
cicanadrágot viszont már nem tudom sehogy se tolerálni, hiszen szerintem n?ies viselet, azaz nekem
tetszenek az így öltözköd? n?k, ezek után abszurd lenne a "tolerancia" szó használata.

Ahhoz, hogy valaki pl. tolerálja a homokosokat - mert a liberálisoknál a "tolerancia" szó jellemz?en
szinte mindig a homokosokkal kapcsolódik össze -, az embernek homofóbnak, de legalábbis a kérdés
iránt semlegesnek kell lennie. Ha liberális lennék és támogatnám a homokosokat, nem tudnám tolerálni
?ket.

Jelenleg viszont tolerálom a homokosokat, hiszen homofób vagyok, s ellenzem a homokosok elleni
agresszívitást, nem támogatom, hogy bárki is beavatkozzon magánéletükbe, ha az a négy fal közt zajlik. S
ezzel együtt ellenzem a homoklobbi tevékenységét, igyekezetét, hogy a társadalmi rendet a maga képére
és ízlésére deformálja.

De lássuk az elfogadást! Az elfogadás nem pozitív érték. Még a legvadabb liberálisok se mondják, hogy
mindent el kellene fogadni. Ha más nem, hát a "fasizmust" egy liberális se akarja elfogadni.

Tehát elfogadni azt kell, ami érdemes elfogadásra. Az elfogadás valójában sz?kebb fogalom a
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tolerálásnál, hiszen nála jóval er?sebb a pozitív elem. Elfogadni jellemz?en azt szoktuk, amivel legalábbis
részben egyetértünk.

Dehát ki mondja meg mit érdemes elfogadni és mit nem? Hát ki más, a liberálisok!

Na, s pont ez az, amit tagadunk. Nem fogadjuk el se a liberális szóértelmezési monopópliumot, s még
kevésbé az értékek meghatározásának monopóliumát.

Lássuk a legnépszer?bb liberális érveket a homokosság mellett!

"A homokosság normális állapot." - Ezen az alapon normális állapot minden létez? más betegség is. Pl. a
pedofília, a cukorbetegség, hiszen megesik az emberiség bizonyos százalékánál. Végülis mi a pedofília?
Hát az, hogy a pedók vonzódásának tárgyai történetesen a serdületlen gyerekek. Nem kellene tolerálni,
elfogadni a vele szembeni "gy?löletbeszéd" helyett?

"A homokosok senkit se provokálnak." - Amikor a négy fal között ügyködnek, akkor valóban ne,. De
amikor nyíltan vállalják magukat melldöngetve, s?t követelik az "egyenl?séget" az hatalmas provokáció.

"A homokosok nem rontanak meg gyerekeket, senki se lesz homokos attól, hogy homokosokat lát." - A
nézést?l valóban nem lesz senki, ahogy attól se kezd pornószínész lenni a gyerek, ha pornót néz, s lám
mégis tiltják a pornót gyerekeknek. Miért? Mert mindez megzavarja a gyerek egészséges fejl?dését. A
homokpropagandával bombázott gyerek pl. esetleg abban a tévhitben fog feln?ni, hogy a homokosság
normális valami. Továbbá az a veszély is fennáll, hogy egy nem homokos kamasz divatból, a propaganda
hatáásra, bebeszéli magának, hogy homokos, hiszen a mai liberális bulvármédiákban a homokosság mint
valami rendkívül men? (kúl) dolog szerepel, hogy az embernek szinte hiányérzete van, ha mégis az
ellenkez? nem?eket kedveli.

"A homoszexualitásra való hajlam megvan mindenkiben." - Tudománytalan marhaság. A homokosság az
emberiség 2-5 %-ában van meg,s esetleg még lehet ugyanenyi biszex ember. Az emberek 90+ %-ában
nincs semmilyen homokos hajlam.
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"A homofóbia elleni harc erkölcsös." - A homofóbia elleni harc perverzió eleve, hiszen a normális,
egészséges állapot a homofóbia. A homofóbia elleni harc kb. olyan, mint az onkológia elleni harc.

"A szex magánügy." - Az, míg ezt valaki a 4 fal közt csinálja. Amint azonban kimegy vele kérkedni az
utcára, "jogokat" követelve, már közügy. S aki nem normális nemi identitás?, azt minden egészséges
társadalom köteles kirekeszteni.

Sajnos Magyarországon már most túl sok jogai vannak a homokosoknak. A következ? évek feladata:
ezeket a jogokat megnyírbálni, helyükre tenni az izgága homokbetegeket.
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Az eretnek eretnekeskedik
by maxval bircaman - hétf?, október 26, 2020
http://bircahang.org/az-eretnek-eretnekeskedik/

A népszer? argentín sómen, napjaink félkezes borgiája, aki jelenleg másodállásban az Antikrisztus
els?számú csicskása, míg f?állásban vatikáni terminátor ismét csepegtetett egy újabb adagot
eretnekségéb?l. Krisztus eme celeb ellensége azt találta mondani egy filmben a homoszexuálisokról hogy
"Szükség van számukra élettársi kapcsolatot biztosító törvényre. ?k is Isten gyermekei, joguk van
családhoz. Senkit sem szabad kidobni családjából emiatt sem lehetlenné tenni életét.".

Többszörösen aljas mondás.

Egyrészt durva érvelési hiba, mert abból, hogy valaki Isten gyermeke, nem következik, hogy joga lenne
valami másra is. Lásd, mindenki Isten gyermeke, tehát mindenkinek joga van mindenhez, ugye nem?

Másrészt, ha van egy negatívum, akkor a helyes magatartás az adott negatívum
megszüntetéséért dolgozni, nem a lehet? legjobb feltételek megteremtése a negatívum kényelmes
fennmaradásáért.

Persze erre azt lehet mondani, miért is lenne negatívum a homoszexualitás? Igen, ez mondható,
értékválasztás kérdése, hogy valaki a homoszexet negatívnak vagy nem-negatívnak tekinti. A gond
viszont az, hogy a kereszténység negatívumnak tekinti a homoszexualitást, így nem lehet valaki egyszerre
keresztény és a homoszex híve, a kett? nem egyeztethet? össze. Persze vitázni lehet, de ezen változtatni
nem, ahogy arról is nyitható vita, hogy jó dolog-e nem enni húst vagy nem, de egy valami vitathatatlan:
a vegatarianizmus és a húsévés egyszerre nem gyakorolható.

A konkrét esetben a lényeg: ez a római pápa nem csak nem keresztény, de a kereszténység aktív
ellensége.
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Az igazi veszély
by maxval bircaman - vasárnap, április 05, 2020
http://bircahang.org/az-igazi-veszely-2/

A Liberális Néppárt nev? sóhivatal sikeresen megtalálta napjaink f? problémáját. Mint kiderült: az igazi
veszély az, hogy a magyar kormány rendkívüli állapotot vezetett be a járványhelyzet miatt.

Egy tucatnyi homokkonzervatív, keresztényellenes-demokrata, ultraliberális minipárt üvölt már megint.
Persze a valódi okuk a féktelen ordításra más dolog: a liberális demokrácia ismét bizonyította,
alkalmatlan egy egyszer? járványügyi helyzet kezelésére is.

S mi lesz, ha ezek a sóhivatali munkatársak azt is megtudják, hogy Zorbán lerohasztotta az amerikai, a
brit, az olasz és a francia egészségügyet???

_______________________________________________
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Az Indexr?l
by maxval bircaman - szerda, július 01, 2020
http://bircahang.org/az-indexrol/

Annak idején az Index úgy indult, hogy az Internettó szerkeszt?ségének egy része fellázadt a cég külföldi
tulajdonosa ellen, s kiszakadva onnan új honlapot hoztak létre. Azért lázadtak fel, mert nem akarták
követni a tulajdonos irányvonalát.

Az Index sose volt független, ezt húzzuk alá. Szeretném hozzátenni: semmi probléma azzal, ha egy média
nem független, s?t eleve képtelenség, hogy egy média független legyen, ez ugyanis azt jelentené: nincs se
irányvonala, se szerkeszt?sége, ami abszurd lenne.

Magyarországon a baj az, hogy a balliberális mitológia egyik pillére a független médiákról való
fantáziális. A gyakorlatban persze mindig kiderül, a ballibek "független" alatt azt értik "ballib irányzatú".

Szóval az Index mindigis egyértelm?en ballib volt, stílusa pedig bulváros közéleti publicisztika. Abban
az értelemben nyilván független volt, hogy nem állt egyetlen ballib párt irányítása alatt se, s mivel
pénzügyileg sikeres volt, nem állt Sorosék hatalma alatt se, hiszen az "adományok" nem játszottak
szerepet a média életében.

Szóval az Index egy önálló, más szervezett?l nem függ?, de er?sen részrehajló média volt. Ezzel semmi
gond. A sajtószabadság lényege az, hogy létezhessenek egyszerre lehet? legkülönböz?bb irányzatú, másmás módon részrehajló médiák. Ez az ideális helyzet, az olvasó így sokféle narratívát, értelmezést láthat,
hallgathat, olvashat, majd maga dönti el, neki melyik a legszimpatikusabb.

Tehát ismétlem: nem az a sajtószabadság, amit manapság a liberális megmondóemberek hajtogatnak,
hogy van az "igazat" író, "független" újságíró, aki részrehajlás nélkül tájékoztat, s mellette meg vannak az
"álhíreket" gyártó "propagandisták", akik hazudnak, s félrevezetnek, ezért ezeket valahogy el kell
lehetetleníteni "közérdekb?l".
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Akkoriban, a 90-es évek végén, majd az ezredforduló után közvetlenül a magyar médiák 90+ %-a ballib
volt. Az írott sajtóban talán a Népszabadság volt a legjobb, mert legalább néha beszámolt más
véleményekr?l is, s?t az is megesett, hogy "ellenséges" cikket jelentetett meg. Emlékszem, amikor
1999-ben megjelentette a Népszabadság az egyébként általam sose kedvelt Lovas István egy cikkét,
hetekig tartott a tombolás a ballib értelmiség köreiben, "sajtóetikai", s?t bírósági eljárást követelve, külön
hecckampánnyal az "áruló" Eötvös Pál, a Népszabadság akkori f?szerkeszt?je ellen, aki a végén még
azzal is meg lett vádolva, hogy ? a hibás egy korabeli neves ballib megmondóember öngyilkosságáért! (A
korabeli legenda szerint a megmondóember hölgy annyira elkeseredett az "antiszemita" Lovas
"zsidógyalázó" cikke láttán a Népszabadságban, hogy emiatt saját életére tört.)

Az internetes médiák között az Index volt hasonló. Azaz meg volt adva id?nként a lehet?ség ellentétes
vélemény kifejezésére is. S?t, néha maga a szerkeszt?ség írt a ballib f?sodorral szembemen? cikket. Lásd
a 2009-ben közzétett Hány halálos áldozatuk lesz a Fidesz-lágereknek? cím? szerkeszt?ségi cikket, mely
szintén hatalmas felháborodást váltott ki a ballib megmondóemberek körében.

Szóval az igazságnak meg kell adni a neki járót: az Index nem hagyományos ballib korszakában volt a
legrosszabb. Valójában az Index akkor kezdett igazán lezülleni, amikor egy bosszúéhes milliárdos,
Simicska fegyvert készített bel?le Orbán ellen, ez 3 év, 2015-2018 között. Míg, mint igazoltan, a korábbi
id?szakban még az is megesett - persze nem gyakran, de azért el?fordult -, hogy pl. kiemeltek a címlapra
nem ballib blogokat is, 2015-t?l ez teljesen megsz?nt.

két példa, hogy a szerkeszt? a BircHang cikkét a címlapra lette, ráadásul két olyan cikket, mely teljesen
szembent a korabeli balib narratívával (de nem csak ez a 2 cikkünk volt Index-címlapon, ez megesett kb.
20 alkalommal) - mindkét itt ábrázolt eset 2014-es

Simicska elment a fenébe tavalyel?tt, de szellemisége maradt. Ma már az Index a FB-profiljáról is
tömegesen tilt le minden "ellenséges" kommentel?t.

Lassan, de biztosan az Index süllyed le a 444 szintjére, s ha így megy tovább, még mélyebbre zuhan,
valahová a Nyugati Fény szintjére. (Persze a Nyugati Fény legalább ?szinte, nem mondja magát
függetlennek.)
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Az Index pedig jelent?s potenciállal rendelkezik ma is, f? er?ssége a blog.hu-val való integráció.
Egyszer? lenne a megoldás: különböz? irányzatú blogcikkek felhelyezése a címlapra.

Most viszont nincs már más megoldás mint az utcára söpörni a jelenlegi szerkeszt?séget.

_______________________________________________
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Az internetes cenzor munkája
by maxval bircaman - péntek, október 30, 2020
http://bircahang.org/az-internetes-cenzor-munkaja/

Ez egy eléggé új foglalkozás. Hivatalosan természetesen nem cenzornak hívják a cenzort, hanem
moderátornak.

A különféle internetes médiák, els?sorban vitafórumok, közösségi hálók, hagyományos és netes médiák
kommentrovatai, stb. id?vel rájöttek:

egyes olvasói/felhasználói közlések miatt büntet?jogi-polgárijogi felel?sségük merülhet fel,
egyes olvasói/felhasználói közlések rombolhatják hírnevüket,
egyes olvasói/felhasználói közlések pénzügyi problémákat okozhatnak, lásd a hirdet?k nem
hirdetnek, ha bizonyos tartalmak mellett van a hirdetésük.

S mivel kiderült, a mesterséges intelligencia pont olyan, mint a gépi fordítás, azaz nem képes soha
pontosságot adni, így szükséges lett fizetett moderátorok alkalmazása.

A magyar átlag jobboldali polgár azt hiszi, a cenzorok els?sorban politikai szerepet töltenek be. A
valóságban a nem-politikai cenzúra a cenzorok munkájának 90+ %-át teszi ki. Íme pár példa olyan
témákra, melyeket a különböz? netes cégek cenzúrázni szoktak politikamentes alapon:

pornográfia: nyilván a kifejezetten pornó honlapok ezt nem cenzúrázzák, de mindenki más
jellemz?en igen, s kiskorúakat szerepeltet? pornót pedig a pornóoldalak is cenzúrázzák,
erotika: itt a maximális engedékenységt?l a maximális tiltásig minden el?fordul, abszolút
cégfügg?, van ahol a teljesen meztelen test is engedett, s van ahol, meztelen testet ábrázoló
közismert festmény, szobor is tiltott,
önromboló tevékenység: az öngyilkosság és az arra való felhívás mindenhol tilos, a sima
önrombolásban jelent?s eltérések vannak, van ahol egészen bizarr dolgok is engedettek, máshol
meg még az idióta diéta tanácsok vagy a veszélyes autóvezetás ábrázolása is tilos,
szerz?i jog megsértése: nagy a különbség, Amerikában ez abszolút tabu, még közvetett utalások
is tiltás alá esnek, míg pl. Oroszországban az ellenkez? megoldás van divatban, csak akkor van
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tiltás, ha a szerz?i jog tulajdonosa külön szól,
hackerek: gyakorlatlag mindenki tiltja az adathalászat, jelszófeltörés, stb. bemutatását,
népszer?sítését,
valós személyek sérelme: személyes adatok, képek, stb. közlése nem jogosult személy által szinte
mindenhol tilos, ahogy a fenyegetés, hitelrontás, gúnyolás is bárki ellen, aki nem közszerepl?,
prostitúció, kábítószerek, szerencsejátékok: mivel minden országban más-más a megengedett, az
egyes honlapok döntenek, vagy a legszabadabb szabályozáshoz alkalmazkodnak vagy a
legszigorúbbhoz,
állatok elleni er?szak: az öncélú er?szak abszolút tiltott kategória, egyes honlapok kivételt
tesznek a vallási és hagyományos célú állatöléssel és az étkezési céló állatöléssel, lásd állatáldozás
vallási szertartáson, disznóvágás, vadászat, horgászás, vágóhíd,
emberek elleni er?szak: a teljes tiltástól a teljes szabadságig minden megesik, van ahol még
filmbeli bunyó is tilos, s van ahol halálos seb okozása pl. rend?rségi akció során is bemutatható.

De a legérdekesebb persze a maradék, a politikai kategória:

terrorizmus: alapból tiltott mindenhol a terrorizmus népszer?sítése, de er?s eltérés van abban,
hogy melyik szervezet számít terroristának és melyik nem,
politikai jelleg? b?ncselekmények: itt hatalmasak az eltérések, van ahol a békés zászlóégetés is
tilos, s van ahol a tüntetések során tanúsított er?szak bemutatása is belefér,
áltudomány: van ahol kereszteshadjárat folyik minden ellen, amit áltudománynak min?sítenek,
máshol mndent szabad, ami nem vezet kifejezetten önromboló tevékenységhez,
radikalizmus: a lehet? legtágabb kategória ez, van ahol mindent szabad, ami kifejezetten nem
tilos, s van ahol a békés szeparatizmus is tiltott, ahogy van ahol egész szervezetek alapból tiltás
alá esnek (lásd Mi Hazánk és Facebook),
gyólöletbeszéd: mondanom sem kell, a lehet? legvitatottabb kérdés éppen ez, van ahol egyes
védett csoportok elleni bármilyen kritika már ennek számít, míg máshol csak a kifejezetten sért?
stílusú, lealacsonyító álláspont kifejtése tiltott.

Ami sokakat érdekel: ki az úr a házban, az állam vagy a honlap? A magyar jobbos elképzeléssel
ellentétben, a nagy internetes cégek nem akarják mindenáron az emberekre er?szakolni a liberális
nézeteket. Pl. a nyugaton szivárványzászlót lenget?, minden ellentétes álláspontot letiltó cégek (a
legaktívabbak ebben a Facebook és a Twitter) simán letilják az enyhe szivárványpártiságot is akár, ha az
pl. orosz vagy kínai nyelv? - ezt hivatalosan úgy szokták magyarázni, hogy "helyi hagyományok
tiszteletben tartása".
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Azt kell mondanom, két szempont van mindebben:

pénzügyi: ha valami nagyon árt a reklámozásnak, akkor ez mindent felülír, a Google se akar kínai
pénzeket veszteni, így simán letiltja pl. a kínai vagy tibeti nyelv? tibeti szeparatizmust,
rossz hírnév: ha egy téma egy adott országban er?sen negatív megítélés alá esik, akkor azt akkor is
letiltja ott az adott cég, ha ugyanazt máshol kifejezetten támogatja.

Szóval mindezek miatt azt kell mondanom, a nagy netes cégek nem követnek tudatos befolyásolást,
sokkal inkább alkalmazkodnak.

De miért nem érezhet? ez a magyar nyelv? tartalmakban, merül fel a jogos kérdés? Miért van az, hogy a
legaktívabb cenzoráló platformok er?sen ballib irányúak: azaz a ballib tartalom jellemz?en csak akkor
kerül tiltás alá, ha az komoly er?szakot tartalmaz, míg az ellenkez? tábor esetében a békés, civilizált
ellenvélemény is szankciókat vált ki? A magyarázat egyszer?en az, hogy Magyarország túl kicsi piac,
nem kezelik önállóan, hanem be van téve az általános "Európa" kategóriába, ahol a nyugati liberális
f?sodorhoz alkalmazkodás van el?írva. Míg mondjuk Oroszország már nagy piac, külön szabályokkal.
Kína pedig még nagyobb. Ez az oka annak, hogy ugyanaz a szöveg magyarul leírva tiltást eredményez,
míg oroszul engedélyezettnek számít.
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Az is nagyt?ke, Mérce!
by maxval bircaman - csütörtök, július 09, 2020
http://bircahang.org/az-is-nagytoke-merce/

Az mondja a Mérce, hogy "A roppant hatalmú, társadalmi folyamatokat, választásokat is befolyásoló cég
néhány másik cég döntése alapján határozza meg, hogy mit tol felhasználók milliárdjainak az arcába,
úgy, hogy az érintett cégek vezet?it, vagy a tulajdonosokat, akiknek érdekében cselekednek, senki sem
választotta meg.". S teljesen igaza is van a szerz?nek.

De valami kimaradt, nem véletlenül persze.

A nagyt?ke befolyásolási módszerének csak egyik eleme a "piaci" dikátum. Van másik mód is, ahol senki
által meg nem választott emberek dirigálnak. Ez az egész álcivil világ, azaz amikor hatalmas vagyonú
emberek, intézmények létrehoznak civil álarc alatt lobbistákat, akik a nekik tetsz? érdekeket képviselik.
Itt a civilség természetesen álarc, hiszen az igazi civil nem embere senkinek.

Nem furcsa, hogy a Mérce ezt kihagyta? Persze, nem az, ez csak álnaív kérdés volt. Hiszen mégse
akarták Soros gazdát sértegetni...
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Az orosz csodaméreg
by maxval bircaman - vasárnap, szeptember 20, 2020
http://bircahang.org/az-orosz-csodamereg/

Ezek a csúnya oroszok egyszerre gonoszak és tehetségtelenek. Hiszen olyan szupermérget fejlesztettek
ki, amit?l soha senki se hal meg. Ki érti ezt?

A Navalnij-akció csúnyán elbukott, most kitervez?i igyekszik arcukat menteni, s egyre jobban
belegabalyodnak saját hazugságaikba. Nem elég, hogy a 2 héte még állatólag javában haldokló Navalnij
ma makkegészségesen mosolyog, de már arra is emlékszik a neves orosz hazaáruló, hogy személyesen
Putyin vitte be szobájába a gyilkos mérget.

Ha más nem marad, a lapos Földet rettegésben tartó földönkívüli gyíkemberek is lesznek a jöv? héten
Soros és a CIA közösen rosszul megírt darabjában.

_______________________________________________
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Az álarcok lehullanak
by maxval bircaman - hétf?, november 16, 2020
http://bircahang.org/az-alarcok-lehullanak/

Az Európai Buzottság Bizottság legújabb terve: az LGBTQIXYZABCWCSTB emberek jogainak
védését?l fog függeni az egyes tagállamoknak járó összegek kifizetése.

Most legalább megtudtuk mit is jelent brüsszeliül a "jogállamiság" fogalom. Nos, a beteg nemiség?
emberek rombolási jogát jelenti a családok, a gyerekek, a társadalom, a normalitás ellenében.

Az illetékes EB-biztos nyíltan ki is mondja: ahol a beteg nemiség? emberek érdekei nem érvényesülnek a
brüsszelita szájízlés szerint, ott hiányoznak az emberi jogok.

Még, még! Csak egyre jobban lejáratjátok magatokat. Megmondom ?szintén, azt még el tudom fogadni,
amikor egy homokos, pedofil, stb. védi a beteges eszmét, hiszen ez egy természetes emberi ösztön, a neve
önvédelem, de amikor normális emberek állnak ki az abnormalitás mellett, ott a baj sokkal nagyobb: ez
ugyanis már nem puszta önvédelem, hanem gonoszság, rombolási szándék.

Nem gond egyébként, k?kemény vétó lesz, több országból is.

_______________________________________________
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Az álkirályság
by maxval bircaman - péntek, augusztus 14, 2020
http://bircahang.org/az-alkiralysag/

A monarchia eredeti szerepe, hogy egy közösségnek legyen felel?s, egyszemélyi vezet?je és/vagy legyen
aki gondot visel a közösség szakrális életér?l.

Az alkotmányos monarchia ennek modern változata: a király immár a hatalom egy részét viseli csak és
szakralitás helyett a hagyományokat ?rzi. (Vigyázat az alkotmányos monarchia nem azonos a
parlamentáris monarchiával. Anglia pl. parlamentáris monarchia, nem alkotmányos monarchia.)

A parlamentáris monarchia a valóságban immár köztársaság, ahol a király egyáltalán nem rendelkezik
politikai hatalommal. De e rendszer hívei azt mondják, mégis szükséges a király továbbra is, hiszen
biztosítja a hagyományokat.

A spanyol példa jól mutatja, az intézmény indokolatlan és felesleges. A jelenlegi spanyol "király" havi
negyedmillió eurós fizetést kap, plusz havi 5 millió eurót költségekre, melyekkel nem kell elszámolnia. A
gyakorlatban a negyedmillió euró a zsebpénze, az 5 millóból pedig megél. Cserébe nem csinál semmit
egész nap, id?nként megjelenik ok nélkül különböz? helyeken és ott sablonbeszédeket mond el, meg
mosolyog.

Jó esetben van valami hülye hobbija, a jelenlegi parazita, VI. Felipe pl. egészen rendes srác, minden
idejét vitorlázásnak szenteli. Nem különösen pénzéhes, nem is kurvázik, drogozik, sikeresen beosztja a
havi 5 millió euróját, s örül, hogy még sose életében nem kellett dolgoznia egy percet se, s ha mázlija
van, nem is kell már soha élete végéig.

Az édesapja, a volt "király" már durvább: ? vitorlázás helyett a kurvákat szereti és a harácsolást.
Ráadásul ? tisztában van vele, nem minden királyság tart örökké, lám, az ? saját édesapja sose tudott
király lenni és lógni korlátlanul az állami költségvetésen, így a biztonság kedvéért összelopott magának
1-2 milliárd eurót, hátha egyszer vége szakad az édes életnek, s menekülni kell a népharag el?l.
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az Autó Királyság uralkodója

Ezek a mai liberális "királykák" olyanok, mint a Kádár-rendszerben rendkívül népszer? bólogató
díszkutyák a kocsik hátsó ablakában vagy a m?szerfalon: hülye ruhákba öltözve, azt megt?zdelve
megérdemetlen kitüntetésekkel felállnak, majd tisztelegnek gazdáiknak, az igazi uraknak. Hagyományt
nem ?riznek, hanem minden ellentmondás nélkül besimulnak a modern perverzitásba.

a vén szaros feleségestül
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Az áruló románok
by maxval bircaman - péntek, január 24, 2020
http://bircahang.org/az-arulo-romanok/

Van egy népszer? magyar mítosz a románok tisztességtelenségér?l, hogy lám mindkét világháborúban
átálltak, s elárulták szövetségeseiket.

Szerintem viszont minden ország vezetésének a saját népéhez kell h?nek lennie, nem idegen
hatalmakhoz.

S ha egy szövetség már nem hasznos a népnek, akkor azt fel kell rúgni.

_______________________________________________
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Az élet nem szerencsejáték
by maxval bircaman - szerda, november 25, 2020
http://bircahang.org/az-elet-nem-szerencsejatek/

A liberális demokrácia erkölcsi üzenete az, hogy az élet egy jól megszervezett szerencsejáték, melyben a
nyertes biztos lehet, senki se fogja ?t megfosztani nyereményét?l, mert egyrészt a kaszinó jól m?köd?
?rséget üzemeltet, márészt pedig a vesztes játékosok is abban bíznak, eljön az ? napjuk is egyszer.

Egyébként semmi gond a szerencsejátékkal, ha tisztességes. Végülis egyfajta hobbi, szórakozás. Míg nem
válik a benne való részvétel betegessé, függ?séggé, semmi probléma vele. (Én magam ma is rendszeres
lottójátékos vagyok, korábban pedig pókereztem.)

Csakhát mi a társadalom célja? Az, hogy kevesek sokat nyerjenek, a nagy többség meg semmit? Vagy az,
hogy a társadalom összessége szellemi és anyagi fejl?déshez jusson, biztonsághoz?

Vajon komolyan vehet? egy olyan társadalom,melynek alapja az, hogy mindenkinek joga van sorsjegyet
húznia, s ha nagy mázlija van, akkor beléphet a zárt klubba tagnak, ha pedig kisebb szerencséje van,
akkor bemehet oda kiszolgáló személyzetnek, vagy - s ez a legtöbb játékos sorsa - örülhet, hogy a
sorsjegyre költött pénzével segíti a nagyszer? klub fennmaradását?

A liberális demokrácia olyan hely, ahol rossz dolog a klub falain kívül rekendi, de valójában ez a
legkisebb rossz. Az igazi rossz nyertesnek lenni, ez az út egyenesen a pokolba vezet.

_______________________________________________
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Az új fiatal pápa
by maxval bircaman - csütörtök, február 27, 2020
http://bircahang.org/az-uj-fiatal-papa/

Megnéztem mind a Fiatal Pápa, mind az Új Pápa cím? sorozatot.

Érdekes az eleje. Az új pápa nem "reformer", hanem vissza akar térni az eredeti értékekhez. Talán csak az
nagyon bulváros, hogy természetfeletti er? kell a pápának. Bár bizonyos szempontból igaz: a mai nyugati
környezetben valóban csak csodákkal operálva lehetne Krisztust hirdetni, az egész környezet progresszív
reformokra vágyik, nem Krisztusra.

Jó még a progresszív politikus karikatúrája, s a nagyhatalmú államtitkár ábrázolása.

Aztán jön a második sorozat. A jelenlegi római pápa nevetségessé tétele még kifejezetten merész lépés.
Aztán megjelenik III. János Pál, akinek szerepér?l nem derül ki semmi, s nem a kiváló színésszel van
gond: ? kit?n?en játssza el a semmit, s?t valószín?leg ? a legjobb színész az egészben.

Aztán felébred kómájából a korábbi római pápa, s egymás után történnek az indokolatlan események.
Majd mindenki meghal, s a nagyhatalmú államtikárból lesz az új római pápa.

Mintha a rendez? elfelejtette volna a közepén, mit is akar mondani.

Nagy csalódás.
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Baloldali és jobboldali logika
by maxval bircaman - szombat, október 03, 2020
http://bircahang.org/baloldali-es-jobboldali-logika/

Kiegészítés korábbi cikkemhez.

A magyar értelemben vett baloldali olyan ember, aki nem akar küzdeni, jobbá tenni bármit is, hanem
csupán szeretne beilleszkedni a meglév? rendbe, abban a lehet? legjobb pozíciót elfoglalva.

A magyar értelemben vett jobboldali pedig olyan ember, aki nem akar beletör?dni az igazságtalanságba,
jobb világot akar, s nem ad neki lelki békét az se, ha esetleg be tud illeszkedni kedvez?en a meglév?
rendbe.

Alapvet?en ezt a dilemmát már Shakespeare megfogalmazta a Hamlet csúcspontjában (Lenni vagy nem
lenni).

Nyilván tiszta, kizárólagos alakjában egyik út se járható. De valamelyik mindig vezet? elv.

_______________________________________________
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Belarusz nevek
by maxval bircaman - szerda, augusztus 19, 2020
http://bircahang.org/belarusz-nevek/

A belaruszi események kapcsán ismét sokakban felmerült egy megoldhatatlannak t?n? rejtély a belarusz
nyelvvel kapcsolatban. A "rejtély" lényege röviden: miért egyszer Lukasenko, másszor meg Lukasenka.

A belarusz nyelv nagyon hasonlít az orosz nyelvhez, hangásra a belarusz kb. olyan, mintha oroszok
lengyel szavakat keverve mondandójukba beszélnének. De csak kiejtésben látványos a hasonlóság,
írásban a belarusz nagyon más, mint az orosz. S ennek f? oka a helyesírás különböz?sége: míg az orosz a magyarhoz hasonlóan - szóelemz?-történelmi helyesírást alkalmaz, azaz az egyes szóelemeket megtartja
eredeti alakjukban, tekintet nélkül a konkrét ejtésre, addig a belarusz messzen?en fonetikus helyesírású,
tehát az írás szinte teljesen fedi az ejtést.

Nem mennék be a mélyebb részletekbe, csak a lényeget írom le, ami megmagyarázza a "furcsaságot".

Ahol az orosz és a belarusz bet?k eltérnek egymástól: az orosz ? helyett a belaruszban aposztróf – ` –
használatos. Továbbá a belaruszban az orosz ? helyett I van, teljesen azonos szerepben.

Ami fontos eltérés még az egyes magánhangzó bet?k használata. Az orosz ezeket sok esetben nem
használja következetesen, míg a belarusz mindig ezt teszi. Erre a 2 f? eset.

Az oroszban a ? bet? szabadon helyettesíthet? ? bet?vel. Egyszer?en "tudni kell" a szövegkörnyezetb?l
mikor melyik az ejtés. A belaruszban ez súlyos hiba, mindig ? írandó, ha /jo/ vagy lágyság + /o/ az ejtés.

Az oroszban az ? ("kemény" e) ritka bet?, nagyon sok esetben helyettesítve van ? bet?vel (ami "lágy" e).
A mindig kemény ?, ?, ? bet?k után pl. az orosz írás ? bet?t ír, s egyszer?en "tudni kell", hogy itt ez
valójában ?. Ezzel szemben a belarusz teljesen következetesen használja az ? és az ? bet?t.
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Több szláv nyelv jellemz?je a magánhangzó-redukció, azaz a hangsúly alatti és hangsúlytalan
magánhagzók ejtése er?sen eltér. Az orosz és a belarusz egyik ilyen típusú közös jellemz?je az
úgynevezett "akanyje". Ez az oroszban gyengébb, azt jelzi, hogy az ?-ból hangsúlytalan helyzetben ?-hoz
közeli hang lesz: /?/ - nagyjából mint a brit ejtésben a "not" szóban (ez az orosz irodalmi nyelvi ejtés,
mely azonos a közép-orosz nyelvjárásokéval). Ezzel szemben a belaruszban a redukció teljes, azaz az ?ból hangsúlytalan helyzetben ténylegesen ? lesz.

Ami viszont a két nyelv helyesírásának eltérése, hogy az orosz sosem jelöli a redukciót, míg a belarusz
igen. Többek között az -enko végz?dés esetében, bár az ejtés inkább -enka, az orosz -enko alakban írja,
mert a szóelemz? elvet alkalmazza, míg a belarusz a kiejtés szerint ír.

????????? / ????????? - tehát a két eltérés a belarusz elnök orosz és belarusz nevében. Az ? mindig
kemény mind az oroszban, mind a belaruszban, de itt az orosz írés engedi mégis - történelmi okokból - a
lágy e bet?t, míg a belarusz nem, ezért az orosz ? helyett a belarusz ?-t ír. Az oroszban az utolsó bet? ?, a
belaruszban meg ?, az el?bb említett redukció kétféle helyesírásmódja miatt.

A magyar átírás pedig mind a két nyelv esetében a leírt bet?ket követi. Így lesz magyarul egyszer
Lukasenko, egyszer Lukasenka, annak függvényében, hogy a név orosz vagy belarusz verziója az alap.

kétnyelv? választási hirdetmény
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Belharcok a pszichoellenzékben
by maxval bircaman - hétf?, augusztus 03, 2020
http://bircahang.org/belharcok-a-pszichoellenzekben/

Hatalmas mozgások a pszichoellenzékben a múlt hónapban. A "hatalmas" szó persze az egyes csoportok
méretéhez képest értend?.

Pszichoellenzéknek azokat az ellenzéki törpeszervezeteket nevezem, melyek a valóságban gyakorlatilag
nem is léteznek, de rendkívül hangosak a neten, így azt a képzetet adják magukról, mintha sokezres
tömeg lennének, pedig a valóságban pár száz ember, s még valami: az egész szervezet valamilyen teljesen
elmebeteg ötlet köré épült fel (s?t, néha maguk a f?emberek is er?sen elmebajos-gyanúsak).

Már mindegyikr?l írtam többször is. Gyorsan el is sorolom.

Söpredék Zoli korábban tüntetéseket szervezett, meg alternatív parlamentet (ahol csak ? és haverjai
jelentek meg), most állapota enyhült: már tüntikézés helyett piramisjátékot és csirkeosztást javasol, a
csirkeólokba pedig milliós számítógépeket akar telepíteni. Ett?l megváltozik ugyanis a társadalom
hangulata, aztán Zorbán bukik.

A NyomtassTeIs Mozgalom - melynek törzsgárdája egyezik a Kolozsváros blogéval - abban hisz, hogy
ki kell nyomtatni az internetet - ugyanis Zorbán betiltotta a netet vidéken -, majd azt be kell dobálni
vidéki postaládákba, s akkor majd kinyílik az agymosott utolsó szemét mucsai bunkók csipes szeme,
rájönnek, hogy minden, amiben hittek marhaság, s csatarendbe állva leszavaznak Soros embereire,
támogatni kezdve a homokos “házasságot” és a határkerítés lebontását is.

A legismertebb persze az Amerikai Népszava blog közel száz f?s rajongótábora. ?k két dologban hisznek:
egy - Bartus mester a messiás, kett? - bojkottálni kell mindent ami mozog.

A kiábrándult ex-fideszes Tuareg - fanatikus fideszesb?l fanatikus ballibává lett, majd tovább ment:
immár a ballibeket is hazaárulóknak tekinti, csak Gyurcsány iránt mutat valami enyhe szimpátiát.

216 / 775

BircaHang - 01-13-2021
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

S az Alkotmányos Ellenállás. A legjobban ismert számomra, mert már csírájában ismertem a mozgalmat.
Az egész kezdete: egy Geri Tibor nev?, magát alkotmányjogásznak képzel? emberke kitalálta 2011-ban,
hogy az új alkotmány érvénytelen. Érvei persze marhaságok, személyesen neki is cáfoltam minden
indoklását. Geri kezdetben a ballibeknél próbálkozott, de onnan gyorsan kirúgták (a ballibeknél elég sok a
valódi alkotmányjogász, egy ilyennek pedig kb. 10 perc kell, hogy lássa: Geri tézisei hibás alapon
fekszenek). Ett?l Geri megsért?dött, egyre jobbra tolódott, a végén már keresztényellenes, pogány
elmebetegekkel kezdett összejárni, akik szerint a magyar Szent Korona többezer éves és valóságos
személy, akit ki kell nevezni államf?vé, kormányf?vé, miniszterré. Lassan a kb. száz f?s mozgalma
annyira radikális lett, hogy magát Gerit is kirúgták mint hazaárulót: gondolom, valamilyen
"alkotmányjogi" tézis már neki is túl sok lett.

ez nem paródia, TÉNYLEG ez a címerük

Na, most jön a lényeg. Tuareg mozgalma, a Kossuth Tériek és az Alkotmányos Ellenállás kezdtek
összejárni. Bár ideológiájuk nagyon más - a Kossuth Tériek fanatikus nyugatpártiak, az "alkotmányosok"
meg kb. Attila államát akarják "visszaállítani" - mégis összekötötte ?ket három dolog: az orbánozás, az a
hit, hogy a jelenlegi alkotmány nem érvényes, valamint az a furcsa hobbi, hogy id?nként sátrat vernek
közterületen, majd ott heverésznek pár napig, néha összekötve ezt rövid fogyókúrával is.

Mivel azonban az alkotmányosok rendkívül agresszívek - ami nagy szó, Tuaregnél nem könny?
agresszívebbnek lenni -, lassan kezdték átvenni a vezetést a tuaregisták felett. Július közepén Tuareg
visszaütött. A két szervezet gyorsan kiderítette egymásról, hogy "fideszes kamuellenzék", s Zorbán
ukázait követik.

Szóval már éppen rettegett Zorbán, hogy 100-150 bátor ellenálló sátortáborozni fog a Kossuth téren,
mire ez a hatalmas forradalmi tömeg most kettészakadt. Szegény pszichoellenzék...
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Biden
by maxval bircaman - kedd, november 10, 2020
http://bircahang.org/biden/

Biden gy?zött. Nyilván ebben szerepe volt a választási csalásoknak is, az abszurd amerikai választási
szabályok ugyanis pl. lehet?vé teszik az urnazárás utáni szavazást is, plusz a levélszavazatok mindig
annak adnak el?nyt, aki képes jobban szervezni.

Az alapvet? viszont mégse ez. Trumppal ugyanaz történt, mint Orbánnal 2002-ban: elhitte, hogy a
médiák ellenében választást lehet nyerni. Pedig nem lehet, a modern liberális demokráciában a kampány
állandó, s az akinek nincsenek médiái, az képtelen versenyezni.

A pálya tehát eleve lejtett Bidennek, s Trump pedig nehezen tudott volna nyerni ilyen, 90 %-os
ellenszélben.

Pont ezt látta meg Orbán 2002-ben, ezért is volt els? számú feladata 2010 után a médiákban saját hányad
kialakítása, a liberális médiatúlsúly jelent?s visszaszorítása.

Macro shot of the seal of the United States on the US dollar isolated on white background
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Bolgár cikk
by maxval bircaman - szombat, szeptember 26, 2020
http://bircahang.org/bolgar-cikk/

Kétszer is írtam a most is zajló bulgáriai tüntetésekr?l - itt és itt -, a leírtakat nem ismételném meg.
Viszont 2 hete megjelent egy cikk a témáról a Mércében, ezt kommentálnám röviden.

A cikk alapvet?en jó, s nagyon jó lenne, ha nem lennének benne - politikai okokból - er?s hamisítások.

A szerz? merészen leír, de legalábbis érzékeltet 2 fontos tényt:

a "korrupcióellenes harc" lényege: elégedetlenség, hogy nem mi vagyunk a "korrupció"
haszonélvez?i, hanem valaki más,
az ilyen tüntetásek mozgatói a középosztály, annak is a fels?bb része, az alacsony rétegeket az
egész teljesen hidegen hagy.

Amit szintén megemlít: a bolgár f?ügyész leváltásának követelése mögött az áll, hogy az lecsapott a
kormánnyal nem baráti viszonyban álló oligarchák üzleti érdekeire. Ugyanis Bulgáriában - szemben
Magyarországgal - valóban léteznek oligarchák. Emlékeztetnék: az "oligarcha" nem gazdag embert
jelent, hanem olyan embert, aki vagyona révén meghatározó politikai befolyással rendelkezik. Ilyen
ember Magyarországon nem létezik, s?t sose létezett. A magyar rendszer egyik pozitívuma - sok
negatívuma mellett -, hogy sose tudtak kiemelkedni oligarchák, azaz a magyar politikát máig politikusok
alakítják, s nem mögöttük a szálakat mozgató üzletemberek.

S most ami a cikkben a manipuláció. Hogy nincs Bulgáriában baloldal. Hát persze, pont azért nincs, mert
megszüntetése az egyik eleme volt a nyugati integrációnak. A volt kommunista párt utódja, a Bolgár
Szocialista Párt a 90-es évek végéig er?sen baloldali volt, s a párt liberális fordulata feltétele volt az
euroatlanti integrációnak. (Hozzátenném, a BSZP ma is kevésbé liberális, mint magyar verziója, az
MSZP.)
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S a bolgár újbaloldal? Az nem létezik a valóságban, még a magyar helyzethez képest is minimális.

A cikk megemlíti Vanja Grigorovát, aki szakszervezeti aktivista, nem politikus azonban. S elhallgatja,
hogy Grigorova a jobboldali szakszervezet aktivistája!

Bulgáriában is kisebbséget alkotnak a szakszervezeti tagok, de az extra alacsony magyar adathoz képest
a helyzet jobb: míg Magyarországon a dolgozók alig 11 %-a szakszervezeti tag, addig Bulgáriában az
arány 23 %. A bolgár szakszervezeti mozgalom jóval egységesebb, mint a magyar: míg Magyarországon
számtalan, egymással harcoló szakszervezet van, addig Bulgáriában a szakszervezeti tagok 95 %-a két
nagy szakszervezeti szövetséghez tartozik: az egyik "baloldali", a volt kommunista szakszervezet
jogutódja, a másik "jobboldali", a volt antikommunista ellenzék tagjaként kezdte m?ködését. Nevezett
Grigorova az utóbbinak az aktivistája.

A cikk azt írja "(Grigorova) a 2019-es európai parlamenti választásokon már csupán a szavazatok fél
százalékát szerezte meg" - mintha valaha is többet szerzett volna. Megemlítésre kerül az isztanbuli
egyezmény, melyet Grigorova támogat, err?l a cikk azt írja, az egyezmény ellenz?je a jobboldal,
miközben a valóságban éppen a bolgár szocialisták indították meg 2 éve az isztanbuli egyezmény
ratifikációja elleni kampányt.

S még valami: se a jobboldali, se a baloldali bolgár szakszervezet nem támogatja a szófiai tüntetéseket.

_______________________________________________
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Bolgár kisebbségek
by maxval bircaman - szerda, június 10, 2020
http://bircahang.org/bolgar-kisebbsegek/

A bolgárok összlétszáma világviszonylatban 8-10 millió f?, azért ez a két szám, mert a 8 millió a sz?ken
vett bolgárokat illeti, a 10 pedig mindenkit. Lásd kés?bb.

Bulgária lakossága 7 millió f?. Ebb?l 5,9 millió bolgár (beleértve 200 ezer pomákot is), 600 ezer török,
400 ezer cigány, 100 ezer mindenki más (orosz, örmény, román, görög, tatár, zsidó, stb.). Ezek a számok
azonban önbevalláson alapszanak, a valóságban a cigányok száma inkább 700 ezer, de a cigányok fele
magát bolgárnak vagy töröknek vallja (a keresztények bolgárnak, a muszlimok töröknek).

A másik kérdés a pomák (muszlim bolgár), mely sokkal inkább sajátos, etnikai identitás nélküli csoport,
mint ténylegesen a bolgárok része. Ténylegesen tehát Bulgáriában a bolgár nemzetiség létszáma inkább
5,5 millió.

A külföldi bolgárokat illet?en érdemes különbséget tenni a hagyományos bolgár etnikai területen él?k és
a kivándoroltak között. A hagyományos etnikai terület a mai Bulgária mellett Románia keleti,
tengermelléki része, Szerbia keleti része, nagyjából Ništ?l keletre, Koszovó délkeleti része, egész ÉszakMacedónia, Albánia északkeleti sávja, Görögországból egész Macedónia tartomány (Dél-Macedónia)
valamint Nyugat-Trákia, továbbá Törökország európai részének délnyugati és északkeleti része.

Lássuk a számokat! Az albániai, koszovói, törökországi bolgárok szinte 100 %-ban muszlimok,
Törökországban pomákoknak nevezik ?ket (ahogy Bulgáriában), míg Albániában goránoknak.
Törökországban ez a lakosság kb. félmillió, ma már legnagyobb részük török anyanyelv? is. A pomákok
helyzete idegen mindenki számára, hiszen a vallásuk a törökökkel köti össze ?ket, míg a nyelvük a
bolgárokkal, így ?ket jellemz?en se egyik, se másik nép nem tekinti sajátjának. A fiatal nemzedék
igyekszik alkalmazkodni, azaz vagy a nyelvet hagyja el, vagy a vallást.

Albániában és Koszovóban a goránok száma kb. 10-10 ezer. Az albánok közé való asszimiláció
el?rehaladott fokú. Ide kell számítani a kb. 80 ezres macedóniai torbeseket is, a torbes a gorán
macedóniai verziója.
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Romániában - legalábbis a volt bolgár területen - ma gyakorlatilag nincsenek bolgárok, az 1940-es
bolgár-román lakosságcserével közel mindenki ki lett telepítve.

Szerbiában 20 ezer körüli bolgár maradt, az eredetileg ennél sokkal népesebb lakosság elszerbesedett,
azok maradtak, akik a I. vh. végén lettek elcsatolva.

Görögországban összesen 300 ezer bolgár van, ezek harmada muszlim. A keresztény kétharmad
nagyobb része ma már kett?s identitású, azaz magát görögnek is tekinti. Görögország nem ismer el
semmilyen etnikai, nyelvi kisebbséget, a nyelvhasználat szabad ugyan, de ez egyéni, nem kollektív jog,
azaz kisebbségi nyelv a gyakorlatban csak családon belül használható. A görög jog "szlávajkú görögöket"
ismer csak el, ?ket se kisebbségként, hanem sajátos görög etnikai csoportként.

Az el?bbiekb?l látható, az egyetlen életer?s, identitásában határozott bolgár kisebbség a szerbiai. Számuk
ma alig 20 ezer, pedig még 30 éve is 60 ezren voltak. A hatalmas csökkenés oka a kivándorlás az utóbbi
2-3 évtizedben részben Bulgáriába, részben nyugatra.

Ami a kivándorolt kisebbségeket illeti, itt a legf?bb rész a rendszerváltozás óta eltelt 30 év migrációja. A
f? célpontok: USA, Kanada, Németország, Spanyolország, Olaszország, Anglia, Görögország. Ezek még
nehezen nevezhet?k kisebbségnek a szó szoros értelmében, magukat is jellemz?en inkább ideiglenesen
dolgozni menteknek tekintik.

Korábban, a XIX. sz. vége és a II. vh. vége között 3 f? migrációs hullám volt:

politikailag motivált, baloldali migráció: az 1923-as puccs (mely eltávolította a hatalomból a
baloldali agrárpárti kormányt) után sok kommunista és más baloldali elmenekült az országból, s a
f? célpont Dél-Amerika volt, így jelent?s 250-300 ezres bolgár közösség alakult ki ott, els?sorban
Argentínában, Uruguayban, Brazíliában, e közösség talán leghíresebb leszármazottja Dilma
Rousseff volt brazil elnök, akinek édesapja 1929-ben Bulgáriából elmenekült kommunista
aktivista volt,
politikailag motivált, antikommunista migráció: ez kisebb létszám az el?z?nél, 150-200 ezer
ember, aki az 1944-es kommunista hatalomátvétel után távozott, itt a f? célpont az USA, NyugatEurópa, Dél-Amerika,
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politikamentes migráció, a "bolgárkertészek", itt a kimentek száma kb. 100-120 ezer f?, a célpont
az Osztrák-Magyar Monarchia, valamint annak utódállamai, jelen sorok írója is ebb?l a
csoportból származik apai ágon.

bolgár gy?lés Miskolcon a 30-as években

Mindhárom csoportot nagyfokú asszimiláció jellemz?. Aminek az oka persze az, hogy ezek a bolgár
migránsok idegen környezetbe kerültek, amihez egyénileg alkalmazkodtak, talán csak a
kertészközösségek voltak er?sebbek, itt megvolt bizonyos fokú szervezettség és szolidaritás. De ha
mondjuk a magyarországi helyzetet nézzük, ott is elmondtható, a kb. 20 ezer emberb?l, aki egykor
Magyarországra települt talán 5 ezer leszármazott lehet, akinek jelent valamint ma is a bolgár eredet.

Érdekes módon a korábbi migránsok körében sokkal er?sebb a bolgár öntudat. Ennek oka, hogy ott egész
közösségek vándoroltak ki, együtt, s jellemz?en az új hazában is együtt maradtak, kompakt módon.

Az egyik ilyen csoport a romániai bolgár kisebbség, a Bánátban, mely a szerbiai Bánáttal együtt
összesen kb. 15 ezer ember manapság. Eredetileg ?k Magyarországra vándoroltak, a XVII. század
végét?l, egy sikertelen törökellenes felkelés után, a mai Északnyugat-Bulgáriából. A XVII. sz. második
felében úgy t?nt, a törökök hamarosan súlyos vereséget fognak szenvedni, hiszen 1683-ban Bécsnél
megalázó vereséget szenvednek, majd az osztrákok elfoglalják Belgrádot 1688-ban. Csak aztán az
osztrákok visszavonulnak, s?t sok felszabadított területet vissza is adnak a törököknek (lásd karlócai
béke), így a bolgár felkelés is elbukik. Az osztrák vezetés viszont felel?snek érzi magát, így az elbukott
felkelés résztev?inek menedéket ajánl fel, a végs? terület Temesvár környéke.

A másik, jóval nagyobb, jelenleg is kb. 300 ezres bolgár közösség a besszarábiai, a mai Ukrajna és
Moldova területén. Eredetük hasonló a bánátiakéhoz, csak itt nem az osztrák, hanem az orosz tényez?
volt a kiváltó ok. Oroszország a VIII. orosz-török háborúban, 1812-ben elfoglalja Besszarábiát, a lakosság
Kelet-Bulgáriában arra számít, hogy az orosz offenzíva folytatódni fog dél felé, ami miatt felkeléseket
szervez, valamint kémtevékenységet folytat az oroszok részére. Miután Oroszország azonban befejezi a
háborút, békét köt a törökökkel, a fentiekben részt vett bolgárok menekülni kénytelenek, s az orosz
hatóságok az éppen megszerzett Besszarábiát jelölik ki számukra letelepedési területként. Ezután ugyanez
megismétl?dik a IX. orosz-török háború (1829) után is. (Végülis az oroszok a XI. orosz-török háborúban
- 1878 - szabadították fel Bulgáriát.)
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Emiatt ma Moldova lakosságának 2 %-a, Transznisztria lakosságának 3 %, s Ukrajna lakosságának 0,5
%-a bolgár (a bolgárok többen vannak tehát Ukrajnában, mint a magyarok).

S hol marad még 1,5 millió ember? Nos, ezek a macedónok. A bolgárokból alakultak ki a XIX. sz. vége
és a XX. sz. 60-as évei között, új nép.

_______________________________________________
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Bolgár kitörés
by maxval bircaman - vasárnap, február 16, 2020
http://bircahang.org/bolgar-kitores/

A magyar kitörés napjának bolgár verziója a Lukov-menet.

Mivel katonai ellenállás nem létezett Bulgáriában, az esemény alapja nem egy katonai esemény, mint
Magyarországon. Bulgária ugyanis egyszer se kell, hogy harcoljon a két tábor valamelyike ellen saját
területén.

A magyarázat. 1941. március 1-t?l Bulgária a tengelyhatalmak része hivatalosan, s április 19-én be is lép
a háborúba, behatolnak a bolgár csapatok Jugoszlávia területére, majd másnap Görögország területére is.
Egészen 1944. augusztus 26-ig Bulgária eleget tesz szövetségesi kötelezettségeinek a németek fele, 2
kivétellel: megtagadja a bolgár állampolgárságú zsidók átadását, s nem küld csapatokat a Szovjetúnió
ellen.

1944. augusztus 26-án a bolgár kormány kinyilvánítja, hogy kilép a háborúból, s ezentúl az ország
semleges lesz. Mivel ez nem ér el hatást (se a németek, se a szövetségesek nem veszik ezt komolyan),
szeptember 2-án a bolgár kormány immár hadat üzen Németországnak. Mivel a Bulgáriában lév? német
csapatok eleve visszavonulóban vannak, nem zajlanak harci cselekmények. S amikor 3 nappal kés?bb a
Szovjetúnió hadat üzen Bulgáriának - éppen arra hivatkozva, hogy a bolgár csapatok nem harcolnak
ténylegesen a németek ellen -, akkor se történik harc. Amikor 8-án a szovjet csapatok átlépik a bolgár
határt, a bolgár kormány ugyanis utasítást ad a bolgár hader?nek, ne fejtsen ki ellenállást a szovjetekkel
szemben, másnap pedig, szeptember 9-én eleve a kommunisták és szövetségeseik veszik át a hatalmat
Bulgáriában.

Azaz Bulgária területén nem folynak harcok, se amikor Bulgária a tengelyhatalmak szövetséges, se
amikor a szövetsége hatalmaké. Szóval nincs honnan "kitörni".

Ahhoz, hogy érteni lehessen a következ?ket, pár szó Bulgáriáról Hitler idejében. 1934-1944 között
Bulgáriában nyíltan diktatúra van, a diktátor pedig maga a cár 1943-ben bekövetkezett haláláig.
1934-ben a cár vezetésével puccs zajlik le a kormány és a parlament ellen, az összes pártot betiltják,
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1938-ig egyáltalán nincs parlament, majd azután csak pártonkívüliek vehetnek részt a választásokon, a
parlament alig több mint a cár tanácsadó testülete.

Azaz minden ellenzékiség be van tiltva, mind a németellenes, mind a németszimpatizáns. A cár amolyan
németpárti, de óvatos politikát folytat, híres jelmondata "mindig a németekkel, sose az oroszok ellen", ami
eléggé nehezen volt kivitelezhet?, leszámítva az 1939-1941 közti német-orosz barátság rövid id?szakát.

A Lukov-menet a nevét Hriszto Lukov bolgár katonáról, politikusról kapta. Lukov hivatásos katonatiszt,
a cár az 1934-es puccs után kinevezi hadügyminiszternek, 1938-ban azonban kénytelen lemondani, ezzel
együtt nyugállományba helyezik, mert kritizálta a cár külpolitikáját: Lukov szeretett volna aktívabban
németpárti bolgár külpolitikát.

A kormányból való eltávolítása után Lukov egy németpárti pártszer?séget hozott létre (hivatalosan pártot
nem lehetett alapítani, a pártok be voltak tiltva), pontosabban egy már létez? szervezet vezet?je lesz. Ez a
hétköznapi nyelven Legionárisok nev? ifjúsági, Hitler- és Mussolini-párti szervezet (hivatalos nevén:
Bolgár Nemzeti Legionáriusok Szövetsége). Bár 1939-ben a hatóságok betiltják ezt a szervezetet is, az
illegalitásban továbbra is m?ködik, egyfajta ellenlábassá növi ki magát a szintén illegalitásban m?köd?
kommunista mozgalommal szemben.

Végül kommunista partizánok meggilkolják Lukov tábornokat 1943. február 13-án. Lukov hívei szerint a
kommunisták akciójáról a cár titkosszolgálata el?re tudott, de direkt nem akadályozták meg a
merényletet.

A rendszerváltozás után megalakult a magét Bolgár Nemzeti Legionáriusok Szövetsége utódjának nevez?
Bolgár Nemzeti Szövetség - a szervezet magát nacionalista, antiliberális, antikapitalista, antimarxista,
vallásilag semleges, zöld, anticionista pártként határozza meg, az antiszemitizmust viszont elutasítják, azt
mondják, Lukov tábornok is ellenezte a náci végs? megoldást. Tény: az antiszemitizmus nem része
történelmileg a bolgár nacionalizmusnak, az ultranacionalizmusnak se, viszont a mai bolgár
ultranacionalistáknál nyugati importként megvan az antiszemitizmus is már, legalábbis részben, bár ma se
központi tényez?. Indulni szoktak minden választáson, sikertelenül, viszont egyes ügyekben
együttm?ködnek parlamentáris nacionalista pártokkal, els?sorban a VMRO-val. A tagság jellemz?en
fiatalokból áll, el?szeretettel szereznek híveket fitnessztermekben, emiatt az eseményeken a jellemz?
résztvev? az izmos, sportos kamasz fiú és huszonéves férfi. (Honlapjuk.)
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A lényeg: minden február 13-án fáklyás menetet tartanak, jellemz?en párszáz résztvev?vel. Ez a Lukovmenet. S ugyanolyan ellenkampány zajlik ellene, mintha ez valamiféle jelent?s tömegesemény lenne.
Ebben közös vonása a budapesti kitörés napi hisztivel.

tavalyi menet

_______________________________________________
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Bolgár politikai ingadozás
by maxval bircaman - vasárnap, január 19, 2020
http://bircahang.org/bolgar-politikai-ingadozas/

A bolgár politikai élet ingadozásai az elmúlt 30 évben, az azóta lezajlott parlamenti választások adatain
keresztül.

a 10 rendszerváltozás óta lezajlott bolgár parlamenti választás leegyszer?sített adatai

Színek magyarázata:

piros: posztkommunista/szocialista,
rózsaszín: egyéb baloldali,
barna: új mozgalmak,
zöld: török/muszlim kisebbség,
világoskék: egyéb jobboldal,
sötétkék: hagyományos jobboldal,
sárga: nacionalista, populista.

_______________________________________________
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Bolgár tüntetések
by maxval bircaman - vasárnap, november 01, 2020
http://bircahang.org/bolgar-tuntetesek/

Július elejét?l tüntetéssorozat zajlik Bulgáriában, ma már ez csak Szófia központját jelenti, de minden
este 19-22 között máig meg van rendezve egy-egy tüntetés. A témáról már írtam. Jelenleg a minden esti
tüntetés azt jelenti: összegy?lik átlag 150-200 ember, akik meghallgatnak pár dögunalmas beszédet, majd
elsétálgatnak kb. fél km-t, majd szétszélednek, néha útközben megdobálva élelmiszerrel középületeket.

A bolgár kormányzat taktikája bejött: hagyni kell a tüntetéseket, akár még törvénysértések esetében se
kell bevatkozni (eddig csak tényleg durva esetekben avatkozott be a rend?rség), aminek eredménye az,
hogy az egész nevetségessé teszi magát, majd lelohad a tüntetési kedv.

Bár hivatalosan minden nap van tüntetés, azaz folytatódik az akció, ma már csak arról van szó, hogy a
szervez?k nem tudják hogyan lehetne teljes arcvesztés nélkül beszüntetni az egészet. Valószín?leg arra
várnak, hogy a kormányzat tiltsa be a koronavírusra hivatkozva a gyülekezéseket, de a kormányzat meg
nem hülye: direkt nem tilt be semmit, hivatalosan szabad tünteni, csak a távolságtartást kell betartani (azt
persze senki se tartja be, de a hatóság nem is ellen?rzi).

De érdekes hogy mi is a kudarc oka. Öt okot lehet megemlíteni.

1. Egyrészt - mint a tüntetésológia mondja - nem volt meg a kritikus tömeg, a csúcson se gy?lt össze
elegend? ember.

2. Másrészt, a szervez?k nem tudtak egyensúlyt teremteni a békés-er?szakos tengelyen. Hiszen, egyszerre
két szempont is fontos: ne legyenek er?szakos tüntet?k (ezt a hatalom könnyedén ki tudná használni), de
mégis legyen határozottság. Itt a szervez?k az enyhe er?szakot is azonnal kizárták, aminek azonban az
eredménye, hogy a határozottabb tüntet?k többé nem azonosultak a tüntetéssel. Ez ismert a magyar
tüntetésekb?l is, amikor minden ballib tüntetés után a ballib kommentel?k szidják a legjobban a tüntetést
"többet nem megyek, nem akarok megint egyórás zenés városnézésben részt venni" stílusban. Az
élelmiszerrel való dobálózásban kimerül? radikalizmust pedig a legtöbben egyrészt infantilisnak,
másrészt gusztustalannak tartják.
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3. A szervez?k elhatárodtak azoktól a pártoktól, melyek támogatták ?ket valamilyen szinten. Viszont saját
pártot se hoztak létre. Így amint a tüntetések létszáma lecsökkent, az addig meglév? küls? t?mogatás
teljesen meg is sz?nt, hiszen minden párt önérdeke, hogy egy nevetségessé vált akcióval ne kötödjön
össze a neve.

4. A háromtagú szervez?i vezérkar elvesztette a kapcsolatot valósággal. Amikor ez ember a saját híveivel
veszi körbe magát, s minden ellenvéleményt ellenséges akciónak mond, eljön az a pillanat, hogy csak a
számára pozitív véleményekr?l értesül, s ezekr?l azt hiszi, ez a közhangulat. Pedig ezt még a kommunista
diktatúrák is tudták: besúgói hálózatokat tartottak fenn, mely aztán jelentéseket készített a tényleges
közhangulatról, hiszen ha a vezetés nem tudja mi a valós helyzet, kormányozni se képes.

5. S persze a legfontosabb: pozitív konkrét célok hiánya. Az nem elegend? cél ugyanis, hogy valaki
mondjon le, se az, hogy ne legyen korrupció.

Én egyébként személyesen örülök a tüntetés elbukásának.

ez valamelyik este volt ezen a héten
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Bolgár életszínvonal 2020
by maxval bircaman - péntek, október 16, 2020
http://bircahang.org/bolgar-eletszinvonal-2020/

Pár érdekes bolgár adat a bulgáriai életszínvonalról. Az adatok a 2020 júliusi állapotot tükrözik.

Természetesen Bulgáriában is igaz, hogy az igazán gazdagok nem magas bérük miatt azok, hanem
t?kejövedelmük miatt. Ennek ellenére fontos adat, hogy milyen a bérek megoszlása.

Az összegeket magyar pénzre átszámolva adom meg, bruttó összegben. Nettót nem adok meg, mégpedig
azért nem, mert a bolgár bruttó összeg nagyjából megfelel a magyar vásárlóértéki nettónak. Azaz a
bolgár árszint a nagyarnál kb. 20 %-kal alcsonyabb, pont annyival, mint amennyi a bolgár bruttó-nettó
eltérése.

Magyarországon jelent?s az átlagbér és a medián bér eltérése, pl. a magyar bérek közel 70 %-a az
átlagbér alatti. Bulgáriában ez méginkább így van, egyenesen a bérek közel 80 %-a átlag alatti.

A statisztika 6 jövedelmi osztályba sorolja a bolgár béreket:

101 ezer Ft és alatti bérek (101 ezer Ft a bolgár minimálbér) - ennyit keres a munkavállalók 30
%-a, ez a nyomor szintje,
101 ezer és 180 ezer Ft közti bérszint (a bolgár medián bér 153 ezer Ft) - ennyit keres a
munkavállalók 32 %-a, ez a sz?kös szegénység szintje,
180 ezer és 360 ezer Ft közti bérszint (a bolgár átlagbér 244 ezer Ft) - ennyit keres a
munkavállalók 27 %-a, ez a tisztes szegénység szintje,
360 ezer és 540 ezer Ft közti bérszint - ennyit keres a munkavállalók 7 %-a, ez egy normális alsóközéposztálybeli szint, külföldi cégeknél jellemz? bérezés ez,
540 ezer és 1080 ezer Ft közti bérszint - ennyit keres a munkavállalók 4 %-a, ez már inkább
középvezet?i szint jobb cégeknél, plusz egyes speciálisabb területeken - pl. informatika - ez
megesik normál dolgozóknál is,
1080 ezer Ft feletti bérszint - ennyit keres a munkavállalók kevesebb mint 1 %-a, ez gyakorlatilag
a topmenedzseri szint, nagy cégek fels? és középvezet?i keresnek csak ennyit.
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A valóság kedvéért hozzá kell tenni, Bulgáriában a szürke szektor jóval nagyobb, mint Magyarországon.
S minél alacsonyabb a bérszint, annál nagyobb a szürkeség. Egy sor szférában - pl. kereskedelem,
idegenforgalom - a legtöbb ember minimálbéres, s minden más pénz zsebbe megy, gyakorlatilag csak a
nagy külföldi áruházláncok nem alkalmazzák ezt a gyakorlatot. Tehát az életszínvonal a valóságban nem
annyira alacsony, ahogy ezt a hivatalos bérstatisztikák mutatják. A különböz? kutatások szerint a
minimálbéresek kb. fele nem valós minimálbéres, csupán a munkátató és a munkavállaló megspórolják az
adózást.

Ha meg kellene becsülni, hogy a magyar életszínvonal és a bolgár életszínvonal között mennyi az eltérés,
én azt mondanám: 2020-ban a bolgár életszínvonal a magyar 80-85 %-a.

a legnagyobb bolgár bakjegy, 18 ezer Ft-ot ér, de a vásárlóértéke 21 ezer Ft

Milyenek a politika elit bérei?

polgármester: 612-998 ezer között,
parlamenti képvisel?: 765 ezer Ft,
miniszterhelyettes: 898 ezer Ft,
miniszter, alkotmánybíró, fels? bíró, f?ügyész: 998 ezer Ft,
államf?, kormányf?, parlamenti elnök, alkotmánybírósági elnök: 1547 ezer,
nemzeti bank elnöke, számvev?szék elnöke: 2495 ezer.

S pár tipikus bolgár bér foglalkozások szerint (valós összegek):

tanár: 198 ezer,
épit?ipari segédmunkás: 162 ezer,
gyógyszerész: 360 ezer,
banki ügyintéz?: 306 ezer,
könyvel?: 288 ezer,
informatikus: 504 ezer,
egészségügyi dolgozó: 234 ezer,
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állami szervnél ügyintéz?: 234 ezer,
kereskedelmi alkalmazott: 252 ezer,
mez?gazdasági dolgozó: 216 ezer,
gyári munkás: 252 ezer,
mérnök: 360 ezer.

? bolgár statisztika szerint 113 ezer havi jövedelem szükséges a létminimumhoz.
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Bolondgomba
by maxval bircaman - hétf?, március 23, 2020
http://bircahang.org/bolondgomba/

Hírek az Amerikai Népszava blogból!

A munkanélküli blogger Bartus mester ma ismét nem kapta meg id?ben a veszettség elleni beöntését...

_______________________________________________
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Bombára
by maxval bircaman - szombat, július 11, 2020
http://bircahang.org/bombara/

Pogátsa Zoltán egyik hobbija id?nként megtrollkodni az ATV-t, s általában Bombera Krisztina a célpont,
az ATV kiemelten buta sz?ke libája (nem mert minden ATV-s sz?ke liba buta, pl. Krug Emília egyáltalán
nem buta).

A módszer: az általános orbánozós légkörben Pogátsa hirtelen bedobja, hogy "ebben igaza van
Orbánnak", majd cáfolja valamelyik ballib tabut. Ilyenkor Krisztina szemei kiszélesednek, néz összevissza, majd szinte könyörög, tessék orbánozni megint, mert ezzel a szöveggel nem tud mit kezdeni.
Ilyenkor az 50-hez közelít? Krisztina gyámoltalan kislánnyá válik, mint aki épp rendesen játszik szép
ruhájában a játszótéren, majd megjelenik egy bajkever? kisfiú, aki elkezd csúnyán beszélni: a szüleit nem
akarja hívni, mert ezzel még jobban megalázná magát, de alig bírja visszatartani a sírást a "szabálytalan"
viselkedés miatt.

Nem is írtam volna err?l, de a napokban ismét megismétl?dött.

https://www.youtube.com/watch?v=LFabt2kl2cs
amikor Pogátsa elmondja, Magyarország több pénzt ad a nyugatnak, mint amennyit kap onnan

Ez 2 és fél éve volt. De most júliusban megint bejött, immár halmozottan. Hatalmas élvezeti érték,
figyelem!

https://www.youtube.com/watch?v=0aIpEm9h0o0
az alacsony forint mítoszának cáfolása

Itt Krisztina többször is igyekszik visszatéríteni Pogátsát a normál, szabványos orbánozás medrébe, de az
nem hagyja magát, mindig visszatér a saját "szabálytalan" mondandójához. A vége felé már azt hittem:
Krisztina mindjárt zokogva kirohan a stúdióból.
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Borat
by maxval bircaman - csütörtök, október 29, 2020
http://bircahang.org/borat/

Megnéztem a Borat második részét, ill. nem az egészet, mert a film közepén elaludtam negyedórára az
unalomtól. Ez eleve egy rossz jel humorosnak szánt filmnél.

Szóval a második rész az els?nél is rosszabb. De az legalább még eredeti ötlet volt, míg ez a második rész
folyamatos önismétlés.

Persze vannak vicces pillanatok most is - pl. hogy Kazahsztánban románul és bolgárul beszélnek -, de az
egésznek egyszer?en se füle, se farka, s még is izzadságszagú.

A film mondanivaló nagyjából összefoglalható 3 pontban:

a nyugati világon kívül butaság, nyomor, elmaradottság, hülyeség van lépten nyomon,
még a nyugati világ is tele idiótákkal,
minden a zsidók körül forog: a világ vagy nyíltan antiszemita vagy rejtve.

Az egész Borat-jelenség egyetlen maradandó eleme a kazah álhimnusz, ez tényleg egy zseniális alkotás,
kiváló paródia, valóban jól jellemzi a friss államiság er?szakosan modernista nemzeti büszkeségét.

http://www.youtube.com/watch?v=Gha3TGmoOBQ&t=0m16s

_______________________________________________
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Brachfeld
by maxval bircaman - kedd, október 20, 2020
http://bircahang.org/brachfeld/

Ma már kevesen emlékeznek rá, de a 70-es évek kaberém?sorainak népszer? szerepl?je volt Brachfeld
Szigfrid újságíró, aki azzal szerepelt, hogy - bár félig magyar volt - kissé hibásan beszélt magyarul
(ennek oka az, hogy édesanyja német volt, ? maga pedig pedig egészen kés? kamaszkoráig német
környezetben élt), nyelvtanilag tökéletes volt a magyartudása, de a kiejtésében er?s német akcentus volt.
Így ideálisan el tudta játszani a magyarul rosszul tudó, a magyart éppen tanuló idegent.

Híres szereplése Tímár György kabarészáma, címe Nehéz nyelv a magyar. Ebben Brachfeld magyarul
tanuló osztrákot játszik, aki már haladó szinten van, de még mindig nem ért sok mindent.

A szám átlagos - nekem mint a nyelvészethez valamelyest ért? embernek persze nem tetszik -, a gond
vele, hogy hozzájárult sok magyar nyelvi téveszméhez. Tímár egyébként kiváló humorista volt, voltak
ennél sokkal jobb számai is, a nyelvi humor terén is, nekem személyesen a zseniális "antipatikus gyógyszerészeti szaktudású tengerésztiszt, közvetlenül az ellentengernagy alatt szolgál" mondata tetszik,
sajnálom, hgy ez nem nekem jutott eszembe.

Van ugyanis egy olyan nyelvi tévhit, mely a világ minden népére igaz:

a mi nyelvünk borzasztó nehéz, más nyelvek könnyebbek,
ennek oka pedig az, hogy a mi nyelvünk sokkal kifejez?bb más nyelveknél.

S persze a valóság az, hogy minden emberi nyelv nagyon nehéz, hiszen 6 éves kor felett kevesen képesek
nyelvet anyanyelvi szinten elsajátítani. Nyilván az igaz, hogy vannak nehezebb és könnyebb nyelvek, de
ez mindig szubjektív, a nyelvtanuló anyanyelvét?l függ. Pl. egy magyar számára az angol könnyebb, mint
a kínai.
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De van még egy jellemz? tévhit az emberekben. Amikor bárkit - bármilyen anyanyelv? embert megkérdeznek, mi a nehéz az ? nyelvében egy azt tanuló idegen számára, rendre téves válasz születik:
jellemz?, hogy könnyen megtanulható dolgokat az átlagember nehéznek hisz, míg a valóban nehéz
részeket észre se veszi. Az átlagmagyar pl. a magyarban legnehezebbnek a hasonulást, az igeköt?ket, s a
ragozást tartja. Valójában mind a három olyasmi, amit minden haladó szint? nyelvtanuló kiválóan tud.
Még a 80-as években végeztek egy felmérést Magyarországon tanuló külföldi hallgatók között, s az
eredmény arra, mi a legnehezebb a magyarban az lett, hogy: a kiejtés, az igeköt? helye (tehát csak a
helye, nem maga a megléte), s a tárgyeset külön megtanulásának szükségessége. S valóban. A kiejtés
nyilván gond, a magyarban sok a magánhangzó, szokatlan a legtöbb európai nyelv szemszögéb?l a
magánhangzók rendszere (az angol nehézsége is ez). Ami pedig az igeköt?k helyét illeti, itt a gond az,
hogy sok esetben nincs rá egyértelm? szabály, lásd tagadásnál az igeköt? az ige utánra kerül, de nem az
esetek 100 %-ában, pl. a szabványos alak a "nem megyek be", de lehet "nem bemegyek" is ritka
esetekben. Ugyanez a tárgyeset, nincs rá egyértelm? szabály, így a legjobb megoldás minden szónál
megtanulni annak tárgyesetét is (pl. az "ember" tárgyesete miért "embert", s miért nem "emberet", a
"tehén" meg miért nem "tehént", hanem "tehenet"), ami persze plusz er?feszítést igényel, míg mondjuk
oroszul elég a f?név alapalakját megtanulni, abból egyértelm?en képezhet? aztán a tárgyeset, miután
megtanulta a nyelvtanuló a szabályokat erre.

De miben is téved súlyosan az említett kabarészám? Íme pár példa.

Senki se úgy tanul idegen nyelvet, hogy szinonímákat tanul egyszerre, ennek semmi realitása. Ennek
példája a szám legismertebb szava, a "rejt?vonó", miközben amikor egy idegen megtanulja a "dugóhúzó"
szót, az így egészében tanulja meg, nem elemzi, bontja részekre, nem gondol a "dug" és "rejt"
szinonímapárra, ahogy a "húz" és "von" párra se. S ha esetleg felismeri is a "dugóhúzó" szó részeit,
azokra nem fog rácsodálkozni, s a legkevésbé se fogja azokat keverni. Ahogy mondjuk az angol
"corkscrew" szót megtanuló magyar se fogja azt gondolni, hogy az "parafacsavar" lenne, pedig így is
értelmezhet? lenne, s?t ez az értelme teljesen logikus, mégis magyarul ez "dugóhúzó".
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Buggyanat
by maxval bircaman - vasárnap, május 24, 2020
http://bircahang.org/buggyanat/

Az egyre jobban meghülyül? és ezzel párhuzamosan egyre agresszívabban tomboló Béndek mester
kritikát ír Marx ellen.

Marxszal persze van baj, csak épp nem az, amiben a szerz? kritizálja.

Az én bajom Marxszal az, hogy miután helyesen felismerte az elidegenedést, ami a modern társadalom
alapvet? és elkerülhetetlen baja, arra ment el a megoldásban, hogy minden oka a tulajdon, s emellett még
ki is akarta számolni mennyi az, amit elvesznek a nagyurak a kisemberekt?l. Aztán a megvalósult
kommunizmus - Lenin és utódai - bizonyította: nem a tulajdon a lényeg, s nagyt?ke nélkül is virágzik az
elidegenedés.

Marx felismerte a problémát, de a rendszeren belül akarta azt megoldani. A liberalizmus f? jelszava szabadság, egyenl?ség, testvériség - jól mutatja a rendszer abszurditását:

els? helyen van az egyéni szabadság, melynek maximalizálása abszurd önelletmondás, hiszen az
egyének szabadsága éppenhogy kizárja egymást, s egy erre épül? társadalom nagyon kevesek által
gyakorolt totális elnyomás lesz,
az egyenl?ség jogi értelemben nem ér semmit, ha a gyakorlatban nem valósul meg sehogy se,
hiszen hiába van mindenkinek törvényes joga palotában élni és a híd alatt aludni, ha ezen jogok
közül csak az utóbbit képes mindenki a gyakorlatban is megvalósítani,
a testvériség, más szóval nacionalizmus, éppenúgy szétverte a szakralitást, ahogy az el?z? kett?
is, sajnos ezt a mai, magukat - tévesen - antiliberálisnak gondoló konzervatívok nem veszik észre.

Marx azt mondta:
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a testvériséget emeljük emberiség szintre, ez még egy értemes ötlet, bár materialista alapon
képtelen vállalkozás,
az egyenl?ség legyen csak gyakorlati (s mivel ez csak a legalacsonyabb szinten lehetséges, így
természetes, hogy a kommunista államok életszínvonala alacsonyabb lett a hasonló fejlettség?
kapitalista államokénál), plusz a jog teljes kizárásához vezetett*,
a szabadság pedig közösségi legyen, ami azonban mindenkit rabbá tett, hiszen ez ugyanaz az
abszurdum kifordítva: nem-szabad emberek nem képesek szabad közösséget alkotni, ugyanúgy,
ahogy az egyéni szabadság els?bbsége se adhat nás a nagy többség számára mint alávetettséget.

A munka természetesen önmagában érték, s teljesen független a "piactól". Nyilván az értelmetlen
mozgás nem munka.

A piacgazdaság pedig a modernitás legkártékonyabb találmánya, általa a munka célja immár nem
valamiyen szükséglet kielégítése, hanem a profit. Nem véletlen, hogy még a legelvadultabb
liberálisoknak se jutott soha komolyan eszüke telkesen piaci alapú államiságot bevezetni. A világ
legliberálisabb államaiban is jócskán vannak piacidegen elemek, ezek nélkül ezek a rendszerek gyorsan
összeomlanának.

Szerencsére jó korban élünk: a liberalizmus utolsó nemzedéknyi korszakát éljük. Szóval a Béndek-féle
szellemi kártev?k egyre inkább csak egy let?n? kor vicces bábjai, akiket kitömve egy múzeumban akár
meg is lehet csodálni.

*

* Alekszandr Szolzsenyicin orosz író a harvardi egyetemen 1978-ban tartott beszédében ezt így
fogalmazta meg: "Egész életemet egy kommunista rezsim alatt töltöttem el, s elmondhatom, hogy
egy objektív jogi mérce nélküli társadalomban élni valóban szörny? dolog. De egy olyan
társadalomban se érdemes élni, melynek egyetlen mércéje a jog. Egy olyan társadalom, mely
kizárólag a törvény bet?jén alapul és soha nem törekszik magasabbra, nagyon ritkán képes élni az
emberi képességek biztosította hatalmas el?nyökkel."
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Bulgária és az euró
by maxval bircaman - szombat, február 22, 2020
http://bircahang.org/bulgaria-es-az-euro/

Sok cikk volt az utóbbi id?ben a magyar ballib médiákban "még a csúnya Bulgáriában is hamarabb lesz
euró, mint a fasiszta Orbánisztánban" szelleben. Ezért szükségesnek látom a téma megmagyarázását.

Bulgáriában de facto már 23 éve euró van, azaz korábban, mint ahogy lett euró.

A KGST létezésekor az utolsó hivatalos árfolyam szerint 1 bolgár leva = 13 magyar forint. Ez az
árfolyam tükrözte is a valóságot nagyjából 1989 elejéig, közepéig. 1989-ben egy USA dollár ért kb. 60
Ft-ot (piaci árfolyamon) vagy kb. 5 levát (megint piaci árfolyamon).

1989-tól a két ország pénzügyi helyzete radikálisan különböz? lett. Magyarországon nagyot esett ugyan a
rendszerváltozás következtében, de ez a nagy magyar esés is kis mérték? bolgár szemmel nézve.

A magyar csúcsinfláció 1991-ben volt, 35 %-os volt. Ugyanekkor a bolgár infláció 120 % volt, majd
amikor leesett 35 %-ra, ez komoly eredménynek számított. Azonban míg Magyarországon az infláció
folyamatosan csökkent - egy kis csúcs volt ismét a Bokros-csomag idején, de az is "csak" 28 % lett -,
Bulgáriában a helyzet a stabilizálódás után újra romlani kezdett, egészen az 1996-os új csúcsig, amikor
az éves infláció 310 % volt.

1996 végén 1 USA-dollár kb. 170 Ft-ot ért és kb. 3000 bolgár levát. Azaz az árfolyam immár 1 leva = 0,1
Ft volt. Azaz több mint 100-szor lett értéktelenebb a leva forintban kifejezve alig 8 év alatt!

A bolgár állam 1997. június 5-én lemond a bolgár leva önállóságáról, s úgynevezett valutatanácsot vezet
be. A valutanácsot bevezet? törvény lényege:
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a Bolgár Nemzeti Bank lemond minden valutavásárlásról és eladásról, kizárólag harmadik
személyek igénye alapján vált pénzt, mégpedig rögzített árfolyamon, mely 1 német márka = 1000
bolgár leva (miután Németország megszüntette a német márkát 1999 elején, ez értelemszer?en 1
euró = 1955,83 bolgár levára lett módosítva, hiszen ez volt az euró és német márka közti
árfolyam),
minden forgalom lév? leva bankjegy és érme kötelez?en 100 %-os fedezettséggel bír, azaz a
Bolgár Nemzeti Bank csak akkor bocsát ki pénzt, ha arra fedezet van valutában vagy aranyban a
bank trezorjában (a valóságban ez a fedezet ma már inkább 150 % körüli, azaz magasabb a
kötelez? aránynál),

magyarul ez azt jelenti, hogy nincs önálló bolgár pénzpolitika, hiszen egyetlen olyan eszköz se
használható, melyet minden nemzeti bank alkalmaz a világon.

Mindennek persze a pozitív hatása, hogy az árfolyam stabil (máig 1 euró = 1955,83 bolgár leva, ill. mivel
azóta ezerrel osztották a levát, ez ma már 1,95583 új leva), nem létezik spekuláció a bolgár levával, az
infláció pedig immár normális mérték?. A negatív hatás nyilvánvaló: nem lehet hiányos költségvetést
csinálni, az állami juttatások alacsonyak.

Bulgária tehát az euró bevezetésének összes gazdasági feltételét teljesíti immár 20 éve, nem is tudná nem
teljesíteni, hiszen a valutatanács következtében nem lehetséges se túlzott árfolyamnövekedés (nem túlzott
se lehetséges), se költségvetési hiány, se magas infláció. Tehát egyedül
az euró bevezetésének politikai feltételét nem teljesíti Bulgária, ez az ERM-2 tagság és a jogszabályok
harmonizációja. Az ERM-2 szervezetbe az léphet be, akit felvesznek, ez politikai döntés, Bulgáriát nem
engedték sokáig, hogy beadja a tagsági kérelmet,majd amikor azt beadta 2 éve, visszautasítást kapott.
Most idén van szó arról, hogy esetleg az ERM-2 engedélyezi a bolgár tagságot, valószín?leg 2021. január
1. kezdeti dátummal, de ez csak idén tavasszal fog kiderülni. A jogharmonizáció pedig gumiszabály:
akkor "igen", ha Brüsszelben ezt mondják, a pontos kritériumok ismeretlenek miért "igen" és miért
"nem".

50 ezer régi leva, az 1996-1997-es hiperinfláció alatt kiadott legnagyobb bolgár bankjegy, kibcsátásakor
értéke kb. 3300 Ft volt

Bulgária el?tt a kérdés tehát az: mivel úgy sincs saját pénzpolitikája, csak jobb lehet az euróövezeti
tagsággal, hiszen akkor lesz beleszólása a közös pénzpolitikába. A választás a semmi és kevés között
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van.

Ezzel szemben Magyarországnak van saját, önálló pénzpolitikája, így felmerül a kérdés, érdemes-e arról
lemondania.

Ezért értelmetlen a két ország összehasonlítása ebben a kérdésben.

a jelenleg forgalomban lév? legnagyobb bolgár bankjegy: 100 (új) leva (= 100 ezer régi leva, de már kb.
15 éve nem kell hozzátenni, hogy "új"), értéke kb. 17 ezer Ft

_______________________________________________
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Bástya elvtársat nem akarják meggyilkolni
by maxval bircaman - szombat, április 04, 2020
http://bircahang.org/bastya-elvtarsat-nem-akarjak-meggyilkolni/

A magyar ballib megmondóemberek csalódottak. Már megint be lett vezetve a "diktatúra", s még mindig
semmi nyoma: többek között töretlen a szólás- és sajtószabadság.

Pedig de jó lenne mártírnak lenni... Persze nem igazi mártírnak, az veszélyes, hanem csak legalább pár
órácskára élvezni a mártírságot. Erre Zorbán diktátor már megint nem viselkedik európai módon: még
egy rendes diktatúrát se képes rendesen m?ködtetni.

Szóval a ballib megmondóemberek szabadon beszélnek, írnak, publikálnak, s semmi ellenintézkedés se
éri ?ket. Pedig folytonosan magyarázzák, hogyan fog a hatalom százféle módon visszaélni a rendkívüli
állapottal, az viszont már megint nem hajlandó szót fogadni a mindentudó szakembereknek.

Már könyörögnek, kedves Zorbán diktátor, tessék legalább egy icipicit represszálni minket, de a csúnya
diktátor már megint nem fogad szót...

A Kötöttfogás legfrisszebb adásáról jutott mindez eszembe.

_______________________________________________
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Bátor
by maxval bircaman - csütörtök, október 22, 2020
http://bircahang.org/bator/

A bátorságot el kell ismerni, különösen ha az a saját érdekkörökkel megy szembe.

Gulyás szabatosan elmagyarázza miért átverés a "közösségi" gazdaság, miért káros az Uber, az Airbnb, s
társai. Bátran szembemegy a ballibek szent teheneivel, melyek közül a legnagyobb az Uber volt. Amikor
Orbánék de facto betiltották az Ubert, még az is felmerült komolyan, hogy ballib tüntetés lesz az Uberért.
A ballibek logikája ugyanis eleve az: amit Orbán ellenez, az jó. Plusz lehetett itt nyomni a széls?liberális
demagógiát is a szabad piacról.

Mellékes szál: majdnem dolgoztam az Ubernél, az ügyfélszolgálaton. Kész szerz?désajánlatom volt
t?lük 2016-ban, persze jogilag nem t?lük, az ilyen nagy cégek mindent kiközvetítenek, de az általuk
megbízott cég küldött nekem ajánlatot.

Az Uber tipikusan az a cég, mely jó az adót fizetni nem akaróknak, emiatt olcsóbb, tehát jobb az
ügyfélnek is, viszont tönkreteszi a taxis iparágat. Egyedül az ultraliberális, libertáriánus elvek szerint
nincs semmi gond az ilyesmivel. Üdvözít?, hogy a ballib táborban - ha csak annak szélén is - megjelentek
igazi baloldali hangok, melyek mernek nyílt sisakkal szembenni a liberális tabukkal.

S dicséret illeti a Mércét is, nemrégi cikkükben nekimennek a Facebook és a Twitter cenzorkodásának.
Pedig e kérdésben az a hivatalos ballib álláspont, hogy egyrészt jól teszi a Facebook és a Twitter, hogy
harcol a "nácik" és az "álhírek" ellen, másrészt pedig ezek magáncégek, s akinek nem tetszik, az ne
nyisson náluk profilt. A szerz? teljesen világosan leírja miért marhaság ez az álláspont. S példája is kiváló
a széplelk? postásról. Én eddig mindig azt a példát hoztam fel, ez a cenzúra olyan, mintha a
telefontársaság id?nként letiltaná a szolgáltatást azoknál az el?fizet?knél, akik olyan mondanak a
telefonban, ami nem tetszik a cég tulajdonosainak.

_______________________________________________
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Béndek ámokfut
by maxval bircaman - hétf?, április 27, 2020
http://bircahang.org/bendek-amokfut/

Nagyon mérges Béndekünk, azt mondja egyszer, hogy liberalizmus vagy szegénység, aztán folytatja
azzal, hogy mérni akarja az államot.

A gond az, hogy egykor én is ebben hittem. Különösen második liberális korszakomban, durván
1999-2008 között, amolyan liberális-konzervatívként. Szóval emberileg mélyen megértem azokat, akik
ilyen marhaságokat terjesztenek.

A leghamisabb állítás, hogy a liberalizmus jóléthez vezet, míg az "illiberalizmus" szegénységhez. Ez ok
és okozat keverése.

De lássuk a szerz? történelmi magyarázatát is, mely szerint a liberális társadalom nem úgy jött létre, hogy
"a buta angolok és hollandok elhatározták -- Soros hatodik ükapja manipulációjának áldozatul esve --,
hogy tönkreteszik a jól bevált feudális-keresztény-patriarchális-szarvasvadászsemjénzsótis rendet",
hanem szervez módon.

Természetesen ez így igaz. Manapság járványhelyzetben sokan visszautalnak a nagy XIV. századi
pestisjárványra, mely Európa nyugati felén pusztított a legnagyobb mértékben. S ez fontos adat a téma
szempontjából, mert bizony a nyugati feudális rend szétbomlásának alapoka éppen a pestis.

Nem puszta egybeesés, hogy a liberalizmus két ?shazája, Anglia és Hollandia egyben a pestisjárvány
legnagyobb áldozatai is voltak. Angliában a lakosság átlag fele belehalt a járványba, míg Hollandiában
ennél is több, s regionális szinten voltak ennél magasabb halálozási csúcsok is, Hollandia egyes részén 80
%-os halálozási arány is megesett. Ezzel szemben Kelet-Európában sokkal kisebb volt a halálozás, még
olyan vidékek is voltak, ahová egyáltalán nem jutott el a fert?zés.
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Röviden: nyugaton egyszer?en olyan emberhiány lépett fel, ami miatt nem lehetett tovább m?ködtetni a
feudális rendet. Megszülettek annak a társadalomnak az alapjai, ahol a társadalom tagjai jogilag
egyenl?ek, nem tartoznak egymásnak semmivel, s minden köztük lév? viszony csupán szabad
személyközti szerz?dések alapján van meghatározva.

Aki ravasz és képes kihasználni a másikat, az hatalmas vagyonra képes szert tenni, s ellene semmi
fegyvere annak, aki rosszul járt, hiszen nem kényszer eredménye a kialakult helyzet. Továbbá, a
kapzsiság gy?z mindenek felett: a mai vesztes reménykedhet abban, egykor majd ? fog nyerni, s ennek
nincs is semmilyen jogi akadálya. Az egyetlen akadály a rendszer teljes kibontakozása útjában a
keresztény erkölcs maradt, de mindezt nemsokára megoldotta a protestantizmus, mely égi pecsétet
nyomott a kizsákmányolásra, egymás kihasználására.

A liberalizmus persze hatékony, valóban segíti a gazdagodást, de kérdés: kinek a gazdagodását. Amit nem
ért meg a szerz?, hogy hiába hatékony valami, ha ez a hatékonyság nem érdeke mindenkinek. A
hatékony kirablás pl. jó a rablónak, de nem jó a kiraboltnak, a kirabolt inkább egy kevésbé hatékony
kirablásra szavaz ilyen esetben.

Magyarország 1990-2010 között minden er?vel, halálpontosan követte a nyugati, liberális recepteket.
Hogy lehet, hogy nem lett nyugat-európai életszínvonal mégse?

Amit a szerz? és társai korrupciónak és lopásnak min?sít, az éppenhogy egy kevésbé hatékony rablás,
mert immár a nemzeti elit is részt kap a zsákmányból, nem megy minden a nyugati gazdákhoz. Ezért
népszer?bb a 2010 utáni, mint az azt megel?z? model, pedig a lakosság 99 %-a nem tartozik a nemzeti
elithez.

A ballib narratíva szerint a Fidesz megveszi a kisemberek szavazatát, azzal, hogy valamennyit átad nekik
a zsákmányból. Kérdés: ezzel mi is a gond? Nem így kell m?ködnie egy társadalomnak?

A szerz? legabszurdabb hazugsága hogy a liberalizmus békét hoz. Nos, a történelmi tények szerint sose
voltak olyan véres háborúk, mint a liberalizmus korában.
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A liberalizmust 20 éven át nyög? társadalom szembefordult a "rendezett szabadsággal" (liberalizmussal),
hiszen látta, ez a szabadság az ? kizsákmányolásának, alávetésének szabadsága. Ki az az épesz? ember,
aki er?szaktev?je szabadsága mellé állna?

A kisember nem kér a liberalizmus jelentette hatékonyságból, s még kevésbé az abból ered?
gazdagságból, hiszen ez másoknak hoz jólétet, éppen az ? terhére. Ilyen egyszer? ez, nem kellenek ehhez
ballib összeesküvéselméletek.

_______________________________________________
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Cirill a nem-szlávoknál
by maxval bircaman - szerda, december 23, 2020
http://bircahang.org/cirill-a-nem-szlavoknal/

Többször írtam már a cirill ábécér?l, de most egy egészen más szemszögb?l. Hozzáteszem:
leegyszer?sítve, a teljesség igénye nélkül.

A cirill ábécét eredetileg a szlávra találták ki, pontosabban a bolgár nyelv alapján találták ki a morvák
közti hittérítésre a IX. században. Hozzáteszem, máig vitás, hogy a IX. században kitalált 2 szláv
ábécének - glagolita és cirill - mi az egymás közti viszonya, de ez most nem is érdekes, hiszen tény: a
glagolita ábécé marginalizálódott, a cirill pedig sose tudott elterjedni az ortodox szlávokon kívülre.

A XX. sz el?tt a cirill írás kizárólag egyházi okokból tudott meghonosodni nem-szláv népeknél. A
legismertebb eset a románoké, akik lévén többségükben ortodox vallásúak a cirillt használták. Ennek
oka: a román ortdodox templomokban az istentiszteleti nyelv az egyházi szláv volt, s csak a XVIII. sz.
els? felében indult meg az egyházi szláv lecserélése a románra, de a románra is ugyanazt az írást
használták, mint az egyházi szlávra.

Csak miután a románok fél-függetlenséget kaptak a törökökt?l 1859-ben, lett elindítva az ábécé
megváltoztatása, így 1860-ban kezd?dött az új latinbet?s román ábécére való átállás. Érdekesség: a
Szovjetúnióban vissza lett állítva a cirill ábécé 1926-ban az ottani románok számára, s?t
Transznisztriában máig a cirill ábécé van használatban a román nyelv számára.

Ezt leszámítva, a cirill ábécé még hittérítésre volt használva oroszországi finnugor népek között, de
egyedül a komi esetében lett kidolgozva és elterjesztve önálló cirillalapú írás.

A cirill ábécék hatalmas elterjesztése nem-szlávok között alapvet?en XX. századi esemény. Sztálin
eldöntötte 1934-ben, hogy minden szovjet népnek egységes, cirill alapú írást kell adni, s ahol más az írás,
ott pedig azt meg kell változtatni. Ez alól csak nyomós történelmi okok alapján lehetett kivételt tenni.
(Vicces, hogy Sztálin a saját anyanyelve, a grúz, esetében látott nyomós okot, így a grúz nyelv nem lett
cirillizálva.)
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Érdekes, de a mai orosz jogszabály ugyanezt mondja ki: az oroszországi népek írása cirill alapú, kivéve
ha nyomós történelmi okok mást határoznak meg. Amikor pár éve Tatársztán kimondta, ezentúl a tatár
írás latinbet?s lesz, ezt a határozatot az orosz alkotmánybíróság hatályon kívül helyezte.

Mára a függetlenné vált, korábban cirillizált szövetségi tagköztársaságok közül egyedül
Tadzsikisztán tart ki a cirill mellett, mindenhol máshol vagy már átálltak a latin ábécére vagy pedig ez
folyamatban van.

Számomra a legérdekesebb, hogy hogyan lett megoldva az egyes oroszországi nem-szláv népek írása a
cirill alapján.

Az egyik f? cél az orosz nyelv? szavak maximális befogadása volt, azaz az orosz szavakat egy az egyben
használni lehessen, átírás nélkül. Így minden ilyen új cirill ábécé jellegzetessége, hogy megvan bennük a
33 orosz bet?, azok is, melyek egyébként feleslegesek az adott nyelv szemszögéb?l. (Ez persze a
magyarban is ismert, lásd a magyar számára felesleges 4 "idegen" bet?t: q, w, x, y.) A konkrét esetben jó
példa erre a ? bet?, melynek jelenlétét egyedül az indokolja, hogy vannak ilyen bet?s orosz szavak.

Lássuk a 4 legnagyobb oroszországi finnugor nyelvet! Ezek: komi, mordvin, mari, udmurt.

A komiban az oroszban fonémaként nem létez? ? hang írása ?. Mivel az orosz ? jelentése mindig lágy cs,
így a kemény cs-re a komi írás a ?? bet?kombinációt alkalmazza.

A mari írás rendkívül fonetikus. Az orosz ?/? bet?t csak a zárt e-re használja, a nyíltra külön bet? van: ?.
Az ö hangra külön bet? lett létrehozva: ö, azaz német/finn/magyar mintára. Az ü hangra szintén: ?. Az ?
hang írása pedig ?, azaz eltér?en a komitól. Egyes nyelvjárásban használatos még az ? mássalhangzó is a
veláris n jelölésére (magyarban is létez? hang, de nem fonémaként), továbbá 2 magánhangzó jel: ?? és
??, redukát u-ra és ü-re, ill. láttam ezeket leírva ? és ? alakban is, de ezt magam se értem, magyarázatot
pedig nem találtam rá.

A mordin esetében az ábécé kitalálója lusta volt. Két mordvin magánhangzóról úgy döntött, ezeket nem
jelöli az írásban. Így a mordvin írás nem írja külön bet?vel a zárt e-t és a nyílt e-t, továbbá az ? hang írása
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lehet ?, ?, ? is.

A sajátos mordvin zöngétlen közelít? és perg?hangok esetében pedig bet?kombináció lett a megoldás:
??, ??, ?? jelöli a zöngétlen j, l, r hangokat. Ez magyar füllel nagyon furcsa, magyarul minden közelít? és
perg?hang csakis zöngés lehet, de mordvinul nem így van (s pl. ilyesmi van a kelta nyelvekben is, pl. a
velszi eredet? angol Lloyd névben az "ll" az eredetiben zöngétlen l-t jelent).

Az udmurt ábécé pontosabb a mordvinnál. Az ? hangra külön bet? lett létrehozva: ö - a komival azonos
módon. A dzs és a dz hangra nem az orosz bet?kombináció van használva, hanem szintén külön bet?k: ?
és ?. Mivel az orosz cs mindig lágy, így külön bet? lett alkotva a kemény cs-re: ?. Mivel az orosz i
mindig lágyít, így meg lett alkotva egy nem lágyító i is: ?.

Nézzük most az oroszországi türk nyelveket! Kiválasztva közülük 5-öt: baskír, csuvas, jakut, tatár, tuvai.

Speciális, oroszból hiányzó bet?k:

a törökben ? bet?vel jelölt hang: ? - baskír, ? - jakut,
zöngés angol th: ? - baskír,
zöngétlen angol th: ?- baskír,
veláris n: ? - baskír, jakut, tatár, tuvai.
magyar h: ? - baskír, jakut, tatár,
torokban képzett k: ? - baskír,
cs réshangként (a magyarban ez zár-réshang): ? - csuvas,
magyar dzs: ? - tatár,
nyílt e: ? - baskír, tatár,
magyar ö: ? - baskír, jakut, tatár, tuvai,
magyar ü: ? - baskír, jakut, tatár, tuvai, ? - csuvas,
?: ?, ? - csuvas.
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Családtörténet II.
by maxval bircaman - péntek, január 03, 2020
http://bircahang.org/csaladtortenet-ii/

Most cikkemben anyai nagyapám ?seit írnám le. Ez az az ?svonalom, melyr?l a legtöbb adatom szerepel
nyilvántartásban.

Nagyapám anyai ága teljesen sváb. A legels? adat a XVIII. század elejér?l van. Név: Göncz, melyet
kés?bb Érdyre magyarosítottak. Az új magyar név magyarázata, hogy a család Érden lakott. Ezen
dédnagymamám minden ismert ?se német volt, az összes megtalálható családnév abszolút német.
Nagymamám elmondása szerint a rokonság egy része nem is beszélt magyarul, csak alapszinten
nyögdécselt valamit, pedig már az I. vh. utáni id?szakról beszélünk. Nagymamám mesélte, hogy nagy
családi összejövetelen, pl. esküv?n, temetésen, ahová a távolabbi rokonok is meg voltak hívva, németül
társalgott velük, mert azok nem értették a folyamatos magyar beszédet.

Nagyapám apai ága anyai ágon szintén sváb. Itt olyan nevek találhatók, mint Volf, Schwartz, s hasonlók.
Mindenki sváb.

Nagyapám apai ága apai ágon magyar. Családnév Marussy, de el?fordul Marossy alakban is. A
birtokomban lév? legrégebbi okmány egy 1841-ben kiállított keresztlevél-másolat, mely egy eredeti
1758-as születést igazol. Ezen az okmányon szerepel 4-szeres ükapám, szüleivel. Azaz a legkorábbi,
okmánnyal bizonyítható ?seim 5-szörös ükszüleim. Az okmány szerint a család Ercsényben élt, Vas
megyében, ez ma Ausztriában van, Jennersdorf város része, Burgenland legdélibb részén, pár kilométerre
a magyar és a szlovén határtól. Amit tudni lehet, a család kés?bb, a XIX. század során Vas megyéb?l Pest
megyébe, Érdre költözött.

Dédapám az egyetlen dédszül?m, aki nemesi címmel rendelkezett. Ezt persze az -ssy végz?dés is sejteti.
A nemesi oklevél máig megvan, közvetlen egyenesági fiú leszármazottjánál, egy Budapesten él?
másodunokatestvéremnél van. A nemesi oklevél sajnos nem sorolja fel a leszármazást, csak a nemesség
tényét, s az els? nemességet kapott ?s nevét. Ami ismert: az ?s vámügyi tisztvisel? - a korabeli sóbánya
vámhivatalában dolgozott - volt Alsóváradján, Maros megyében (ma: Oarda, Alba megye, Románia), s
latin nyelv? újévi köszönt?t írt Forgách Zsigmond országbíróhoz (kés?bb nádor 1618-1621 között), azt
saját költségén kinyomtatta - ez valami olyasmi lehetett akkoribban, mint most a blogger -, amiért nemesi
címet kapott II. Mátyás királytól, fejérvári (de Alba Julia) el?névvel. A m? nem maradt fenn, sajnos.
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Amit tudni lehet, a leszármazottak kés?bb Vas megyébe mentek, nem tudható hogyan vesztették el a
nemességgel kapott kis, Gyulafehérvár környéki birtokot, majd Pest megyébe, Érdre, majd végül
Cinkotára, mely 1950-t?l Budapest része. Dédapám - aki még Érden született 1876-ban, de már
gyerekkorában Cinkotára került - mint elszegényedett nemes egyszer? bolttulajdonos volt Cinkotán,
vegyeskereskedést üzemeltett, melyben ? maga volt az üzletvezet?.

dédapám ás dedanyám - esküv?i kép

ugyan?k 1943-ban, id?sen, mögöttük két fiúk (balra a nagyapám) feleségestül, azaz balról a második
személy a nagymamám

_______________________________________________
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Családtörténet III.
by maxval bircaman - kedd, január 07, 2020
http://bircahang.org/csaladtortenet-iii/

Apai ágamról a legkevesebb az adatom. Míg anyai ágamon mindenki a Habsburgok birodalmában
született, ahol volt normál kormányzat, adminisztráció, pár osztály állami iskola, okmányok, pecsételés,
hivatalok, sok más egyébként idegesít? dolog, addig apai ágamon az összes ?s az Oszmán Birodalomban
látta meg a világot, ahol fentiek közül kb. semmi se volt, pl. nem létezett állami anyakönyvezés. Ami van
okmányom, az mind iskolázatlan, helyi egyházi iskolában szinte autodidakta módon tanult, emiatt
nagyjából félanalfabéta papok által kiállított papír, melyek azonban így is jobbak, mint a nulla hivatalos
papírok. Ugyanis a török szultánok alatt a másodrangú lakosság ügyeivel csak annyiban foglalkozott az
állam, hogy azok adózzanak, márpedig az én összes ?söm másodrend? állampolgár volt, lévén
keresztények.

Szóval dédszüleimnél régebbi adataim szinte nincs is, csak pár elszórt név.

Apai nagymamám édesanyja 1897-ben született, Bulgáriában, a mai Veliko Tarnovo megye Sztrazsica
járásában Vinograd faluban, mely akkor éppen egy éve viselte ezt a nevet. Korábban hivatalos neve a
török K?l?çlari volt. A török uralom alól való 1878-as felszabadulás után a török helynevek eltörlése nem
azonnali folyamat volt, ez a folyamat máig (!) tart, a dédnagymamám faluja 1896-ban kapott bolgár
nevet. Egyébként török id?kben szinte minden helynév török volt, teljesen függetlenül a hely etnikai
jellegét?l - csak egyes már meglév? falvak neve maradt meg, ahová nem költöztek be török hódítók -,
dédnagymamám faluja is szinte teljesen bolgár volt etnikailag. Ezért is a bulgáriai török kisebbség
teljesen természetesnek veszi ma, hogy minden eredetileg török helynév el lett bolgárosítva a török
uralom vége után.

Szóval dédnagymamám elvégzett 4 osztályt, majd mez?gazdasági segédmunkás lett (zöldségtermeszt?
gazdánál). 1919-ben megházasodott, 1920-ban megszülte egyetlen gyerekét. Aztán 1923-ban
Magyarországra költözött, ahol 1964-ben halt meg. Magyarul beszélni kategórikusan nem volt hajlandó,
bár kíválóan értette. Apám mesélte: rendszeresen úgy beszélgetett a nagymamájával, hogy a nagymama
bolgár beszédére magyarul válaszolt, s simán elbeszélgettek ilyen módon. Bolgár okmányában neve Jana
volt, de a magyar okmányába ez Anna alakban került, a magyar hatóság megpróbálta a nevét magyarra
"fordítani". Leánykori családneve: Manev(a). Az ? vonalán van legközelebbi, ma is Bulgáriában él?
vérrokonságom: egy harmadunokatestvér, aki Ruszében él, s egyben ? leggazdagabb vérrokonom is mérn?k, aki még a 90-es évek elején sikeres kábeltelevíziós céget alapított, mely aztán nagy tv-társaságok
részére lett beszállító. Egyszer még a HBO közép-európai központjának is a partnere volt, ebben szerény
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módon, de én is részt vettem icipicit: pár alkalommal én voltam a harmadunokatestvérem cégének a
magyar tolmácsa Budapesten.

Ez egy külön vices történet: el?re szóltam, én bölcsész ember vagyok, aki annyit ért a tévékhez, hogy
tudja hogyan kell bekapcsolni ?ket, így semmilyen nyelven nem ismerem a szakszavakat, szóval a
szakszavakat majd szószerint próbálom fordítani, s a hallgatóság meg próbáljon rájönni mi az, s ha nem
sikerül, kérdezzen vissza. Aztán jött a harmadunokatestvérem cégének bolgár f?mérnöke, aki prezentációt
tartott a magyar HBO-vezet?ségnek, én meg egyenesben fordítottam magyarra: párszor vidám pillanatok
voltak, amikor nemlétez? magyar szakszavakat produkáltam a hallgatóságnak, ami a mérnökökb?l álló
célközönség jókedvét mindenképpen növelte.

Apai nagymamám édesapja úgyszintén Sztrazsica járásbeli, ? 1894-ben született, Zsitnica faluban,
melynek neve születése idején még a török Seydi Köy volt. A falu 1934-ben megsz?nt, mert addigra a
teljes lakosság elvándorolt, legnagyobb részben Magyarországra. A falu volt területe ma Vinograd
külterülete, szóval a két dédszül? eredetileg két szomszédos falu szülötte volt.

Dédnagyapám még tizenévesen, az I. vh. el?tt Budapestre költözött, ahol el?ször segédmunkás lett
Csepel-szigeti bolgár gazdáknál, majd önálló próbált lenni. Ez sose sikerült neki, gyakorlatilag állandóan
cs?dbe ment. Egy id?ben standot bérelt a mai Nagyvásárcsarnokban, de id?vel vissza kellett mennie
alkalmazottnak. Valószín?leg t?le örököltem a vállalkozói tehetség teljes hiányát.

Úgy élt, hogy minden októberben hazament Bulgáriába, majd februárban ismét Magyarországra ment.
Télen nem volt aki alkalmazza ?t a szakmában.

Eleve az ?si bolgár szokás szerint az éves szabadság Dömötör-nap (október 26.) és Trifon-nap
(eredetileg: Trüphon, ógörög ejtéssel) (február 14.) között van, ez a mez?gazdasásban a téli pihen? ideje.
Az els? munkanap, február 14. máig hagyományos bolgár ünnep, minden évben megy Bulgáriában a
nyugati divatokat ellenz?k körében a "Valentin helyett Trifon!" jelszó.

1918 elején megismerkedett otthon az egyik ilyen éves szabadság során a dédnagymamámmal, a
következ? évben megházasodtak. 1920-ben született egyetlen gyerekük, a nagymamám. Nagymamám 3
éves koráig a család külön élt, dédnagyapám igyekezett pénzt gy?jteni Budapesten, hogy aztán mindenki
kimehessen hozzá, rendezettebb körülmények közé. Ez 1923-ban történt meg. 1940-ben halt meg
Budapesten dédnagyapám, alig 46 évesen. Családneve: Konarov, magyarra fordítva ez Lovas lenne.
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dédnagymamám apámmal, 1943-ban, Miskolcon
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Családtörténet IV.
by maxval bircaman - csütörtök, január 09, 2020
http://bircahang.org/csaladtortenet-iv/

Apai nagyapám anyja 1878-ban született, az éppen folyó orosz-török háború idején, Draganovóban (ma:
Gorna Orjahovica járás, Veliko Tarnovo megye, Bulgária).

Draganovo kivételes abban, hogy azon kevés települések egyike, melyek még a török hódítás el?tt lettek
alapítva, s azóta is folyamatosan megvannak. Az els? adatok a faluról a XII. századból származnak.
Egészen a XX. századig fontos regionális központ volt, a Veliko Tarnovo és a Fekete-tenger északnyugati
partja közti ókor óta létez? f?út mentén fekszik ugyanis.

Emellett a Jantra folyó partján fekszik, ez a Duna egyik mellékfolyója, magyar szemmel nem nagy folyó
- Magyarország igen gazdag vizekben, de Bulgária vízszegény ország, így ez az egyik legfontosabb
bolgár folyó, a 7. leghosszabb az országban. Az egész régióban kiváló a term?föld, az ország egyik
zöldségtermeszt? központja. Amikor a XVI. század elején megérkezett a paradicsom Amerikából, ez
bizonyult a paradicsomtermésztésre leginkább alkalmas területnek a bolgárlakta területeken. Szóval ez az
a régió, ahonnan aztán elindultak a bolgár kertészek Közép-Európába, többek közt Magyarországra is. Itt
találták ki a magyarul "bolgárkertészet" néven ismert termelési módszert. A magyarországi bolgárok kb.
kétharmadának az ?sei innen és a közeli településekr?l származik.

Jelenleg Draganovo egy teljesen jelentéktelen, alig 2 ezer lakosú, szinte teljesen nyugdíjaslakta falu,
egyre növekv? cigány lakossággal. Egyszer jártam ott, 25 éve, azóta nem mertem újra menni. Máig
vacognak a fogaim az ott látott lepusztult állapotoktól. De tervezek elmenni oda még, hátha azóta van
valami pozitív változás. Bár azt hiszem, látva az adatokat, hogy ismét csak a természeti környezet lesz az
egyetlen ott, amit pozitívumként lehet említeni.

Ükszüleimnek csak a nevét ismerem, s annyit tudok róluk, hogy zöldségkertészek voltak. Ezen a vidéken
gyakorlatilag mindenki az volt egyébként. Dédnagymamám leánykori családneve Marinov, ami szimpla
egybeesés az én nevemmel, a "Marinov" név egy gyakori bolgár név, nagyjából a 10.-20. hely között van
gyakoriságban, a név jelentése: "Marin fia", míg a Marin egyszer?en a latin Marius név szlávosított
verziója.
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Apai nagyapám apja 1874-ben született, szintén Draganovóban. még aa török uralom alatt. Szülei szintén
zöldségkertészek voltak, csak a nevüket ismerem. Apai nagyapám apjának a családneve Markov, teljes
neve Marin Georgiev Markov.

Egy kicsit a bolgár nevekr?l. Minden bolgárnak van kötelez?en 3 neve: keresztnév, apai név,
vezetéknév. A bolgár apai név használata egész más, mint az orosz apai névé. míg az orosz apai név
egyfajta kiegészítés a keresztnévhez, addig a bolgár apai név sokkal inkább plusz vezetéknév.
Történelmileg az apai név sokszor fontosabb a vezetéknévnél, a török id?kben általános volt, hogy
nemzedékenként változott a vezetéknév, s a vezetéknév a gyakorlatban az apai nagyapai keresztnevéb?l
képz?dött. Valószín?leg ez muszlim hatás lehet, az araboknál máig ez a szokás. Csak Bulgária török alóli
felszabadulása után kezdett terjedni a nyugati és orosz minta, hogy a vezetéknév fix minden
nemzedéknél, s csak a keresztnév és az apai név változik.

Dédszüleimnek 6 gyerekük volt, közülük egy még 18 évesen meghalt, családalapítás el?tt. ?k már az új
divat szerint nevezték el gyerekeiket. Legkisebb gyerekük, az 1913-ban született nagyapám így a Nikolaj
Marinov Markov nevet kapta.

A családi vicces történetek része a név kés?bbi alakulása. Amikor 1925-ben nagyapám Magyarországra
költözött, a magyar hatóság megkérdezte t?le melyik neve micsoda, akkor a hatósági ember a Marinov és
a Markov közé tett egy köt?jelet "rendes embernek csak 1 vezetékneve lehet" megjegyzéssel, így aztán a
magyar okmányokban azóta Marinov-Markov lett mindenki. Én is ilyen névvel születtem, szüleim aztán
2 éves koromban megváltoztatták nevemet hivatalosan, így akkor törölte a hatóság nevemb?l a
"-Markov" részt.

Mint már említettem, az egész Veliko Tarnovo környéki régió zöldségtermésztésb?l élt. Akinek volt sok
földje, az meg is tudott jól élni, de ilyen kevés volt. Viszont az ellenkez?je is ritkaság volt. A török
uralom kevés pozitív következményeinek egyike, hogy Bulgáriában nem léteztek nagybirtokok. Ill. az
egyetlen valódi nagybirtokos az iszlám felekezet volt, de az egyrészt más kategória volt (hiszen nem
köt?dött személyhez), másrészt az iszlám egyházi vagyon legnagyobb része államosítva lett Bulgária
felszabadulása után. Az Oszmán Birodalomban eleve nem volt ismert a nagybirtok, a föld legnagyobb
része a szultáné volt, azaz de facto állami, s a szultántól jutalomként kapott nagyobb birtokok mindig csak
életfogytig szóltak, nem voltak örökölhet?k. Így a legújabb bolgár történelem az 1878-as
felszabaduláskor úgy indult, hogy a teljes falusi lakosság kisbirtokos volt, gazdag ember nem sok volt, de
nyomorgó se. Amolyan egyenl? szerény szegénység állapota volt.

A felszabaduláskori (1878) Bulgária nagyjából 100 évvel volt lemaradva Magyarországhoz képest
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minden tekintetben. 1877-ben a terület lakossága még 50 %-ban idegen volt, els?sorban török. A városok
kicsit voltak, s túlnyomó részben etnikailag idegenek, a legnagyobb város Plovdiv volt, kb. 30 ezer f?
lakossággal, ennek 40 %-a volt bolgár. Szófia akkor a tizedik legnagyobb város volt, lakosságának 60
%-a volt bolgár. (Szófia azért lett f?város, mert nyugat-kelet irányban az ország közepén feküdt, mármint
az ideális, etnikai alapú országmérethez képest, ami persze aztán nem valósult meg.) A török és a bolgármuszlim lakosság egy része elmenekült a felszabadulás alatt és után, így a bolgár arány 50 %-ról 70-re
javult, a városok bolgárabbak lettek, de a falvakban nagyrészt maradt az idegen lakosság.

Aki többet akart, az elment külföldre dolgozni. S erre a legjobb megoldás a zöldségtermésztés volt. A
legjobb célország pedig Ausztria-Magyarország. Akkoriban Ausztria-Magyarország életszínvonala kb.
annyival volt magasabb a bolgárnál, mint manapság az angol vagy a német éeltszínvonal a magyarhoz
képest. Kiválóan jelzi ezt az az általános bolgár kertész szokás, hogy külföldön februártól októberig
dolgoztak, majd hazamentek 3-4 hónapra, mely alatt pihentek, azaz simán megéltek a külföldön keresett
pénzb?l ez id? alatt.

Jellemz?en a munkavállalás nemzeti vonalon ment. Azaz a már kiment bolgárok szóltak szomszédaiknak,
haveroknak, rokonoknak, s jellemz?en külföldön már sikeres bolgároknak dolgoztak. Aztán a
sikeresebbek vagy vettek, béreltek külföldön saját földet, vagy hazamentek, s Bulgáriában vettek plusz
földet. A nagy többség meg nyilván maradt kertészeti munkás más földjén.

Magyarországon Pécs környékén, Miskolc környékén, s természetesen Budapest környékén lettek bolgár
kertész közösségek. Eléggé zárt közösségek voltak ezek, ami miatt volt konfliktus is a magyar
zölségtermel?kkel. Még a 20-as években is megesett, hogy magyar zöldségtermel?k tiltakoztak, a hatóság
segítségét kérték az árakat túlságosan leviv?, mai szóval tisztességtelen konkurrenciát tanúsító
bolgárokkal szemben. A bolgároknak ekkor szerencséjük lett, legfels?bb szintr?l intézkedett a magyar
állam, hogy a hatóságok ne támogassák a bolgárellenes hangulatkeltést. Erre is van családi bels? infóm.
Horthy titkárságán döntöttek az ügyben: a magyarországi bolgárokat támogatni kell mindenképpen, ez
minden állami szerv kötelessége, mert Bulgária kevés szövetségeseink egyike, mely támogatja a trianoni
revíziót, szóval a magyar zöldségtermeszt?k inkább dolgozzanak jobban, utánozzák a bolgárokat, s ne
háborogjanak. Mindennek nyomatékosítására 1930-ban Budapest telket adományozott a bolgár
kisebbségnek a Ferencvárosban, ezen épült meg a máig m?köd? egyetlen budapesti bolgár ortodox
templom. A templomban rendezett els? ünnepi misén megjelent személyesen Horthy is.

Visszatérve tehát a vendégmunkáskodásra, a XIX. sz. 90-es évei a XX. sz. 30-as évei között tömeges
volt Bulgáriából a zöldségtermel?k migrációja. Az I. vh. el?tt és utána is ugyanaz maradt a célterület: a
mai Ausztria, Magyarország Csehország, Szlovákia.
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Hogy érzékeltessem a dolog méretét és arányát, apai nagyapai dészüleim feln?tt kort elért gyerekei közül
4-en Magyarországra mentek (a legid?sebb testvér még a háború el?tt Kolozsvárra, majd
Trianon bekövetkeztekor átköltözött Miskolcra), 1 testvér pedig Csehszlovákiába. S az 5 ember közül
csak 1 költözött vissza Bulgáriába.

Dédnagyapám 1939-ben halt meg, dédnagymamám 1940-ben, mindketten szül?falujukban.

Négy nagyszül?m közül az apai nagyapai ágam a legszélesebb, itt van a legtöbb rokonom, többek között
összesen 17 másodunokatestvérem van (páran már nem élnek), akik maguk és leszármazottaik a
következ? országokban élnek: Magyarország, Bulgária, Csehország, Ciprus, Anglia. Sajátos, de a 17
másodunokatestvér közül én vagyok a legfiatalabb, ugyanis a 6 testvér közül a messze legfiatalabbtól
származom: nagyapám 17 évvel volt fiatalabb legid?sebb bátyjánál, akit emiatt második apának tekintett.

bolgár gy?lés a 30-as évek végén, Miskolcon
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DEVS
by maxval bircaman - péntek, április 17, 2020
http://bircahang.org/devs/

Alex Garland új sorozata kifejezetten érdekes. Aki a Never Let Me Go cím? remekm? rendez?je.
Különösen az keltette fel bennem az érdekl?dést, hogy sok volt róla a kezdeti negatív vélemény. Nyilván
negatív azoknak, akik dinamikus, akciódús, speciális hatásokkal teli sci-fi-re számítottak.

Én akkor kezdtem el nézni, amikor éppen kijött a 3. rész, s már az els? rész közepén rájöttem: kiváló
ötlet, kiváló történet, onnantól már csak abban reménykedtem, ne legyen valami olyasmi, mint a
Westworld, mely a 2. évadban elkezdett akciósodni (hozzáteszem: a jelenleg men? 3. évad már jobb, mint
a 2.), s persze végképp ne legyen olyan, mint a Mátrix, ahol az 1. kiváló filmnek semmi köze a 2. és 3.
dögunalmas részekhez.

A történet lényege: a gyerekét elveszt? milliárdos programozó, egy hatalmas számítástechnikai cég
tulajdonosa titkos projektet fejleszt ki, mellyel mind a múlt, mind a jöv? teljesen belátható lesz.

Az alap a determinisztikus világkép, azaz minden el?re elrendelt, mindennek van oka, s minden ok egy
okozathoz vezet. A kvantumelmélet se változtat ezen. A kvantumelmélet lényege az történetileg, hogy
hatalmas fejtörést okozott a fizikusoknak, hogy a fény részecske vagy hullám-e. A vita megoldódni
látszott a XVIII. sz. során - nem emlékszem pontosan mikor -, amikor be lett bizonyítva, hogy a fény
hullám. Azonban kb. 200 évvel kés?bb jött a fordulat: a fény mégis részecske, de egyben hullám is. Majd
lassan kiderült: ugyanez igaz a világ minden anyagára is, csak az elemi részecskéknél nagyobb testek
esetében a hullámtulajdonság olyan minimális, hogy nem is kell figyelembe venni. Viszont minden elemi
részecske - azaz nem csak a foton - egyszerre hullám és részecske, s emiatt a világ mint olyan
bizonytalanságra épül, a meghatározatlanság az úr, tehát az akarat szabad. A kísérletek viszont oda
vezettek, hogy a meghatározatlanság határozottsága válik egy adott pillanatban. Tulajdonképpen ez az,
amikor a hullámból részecske lesz. Ennek aztán született számtalan magyarázata.

A filmben elhangzik, hogy a klasszikus koppenhágai magyarázat, mely a legrégebbi kvantumelméletmagyarázat szimplán "marhaság", ez az a magyarázat ugyanis, melyben nincs determinizmus, éppenhogy
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kvantumszinten törik meg az ok-okozat, ott a megfigyelés okozza az ilyen vagy olyan kimenetet, azaz a
világ alapja a véletlen.

A cégtulaj a De Broglie-Bohm magyarázatot favorizálja, mely szerint nincs befolyása az eseményeknek
egymásra, s minden meghatározott.

A másik elméletértelmezés, ami elhangzik a sokvilág érttelmezés, mely szerint minden lehet?ség
megvalósul, folyamatosan világegyetemek jönnek létre, nincs szabad akarat itt se, hiszen számunkra
mindig csak egyetlen világegyetem adott, a szabadság illúzió.

Visszatérve a filmre, a végén mégis kiderül: van szabad akarat. Persze hogy van, sose értettem azokat a
kvantumelméleteket, melyek szerint nincs.

Kiderül, a projekt neve - DEVS - nem angolul olvasandó (ahol a "developers" fejleszt?k rövidítése),
hanem latinul (ahol egyszer?en "devs", azaz Isten). A valós világ is hasonló ahhoz, ami a rendszeren
belüli világ.

_______________________________________________
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Donáth-Varga
by maxval bircaman - szombat, október 10, 2020
http://bircahang.org/donath-varga/

Jelent?s késéssel néztem meg Donáth Anna és Varga Judit nyilvános vitáját.

Igyekeztem nem befolyásoltatni magamat, mert n?i politikusok esetében ez mindig befolyásol. Szóval
Donáth átlagos n?, míg Varga nagyon szép n?.

Sajnos azt kell mondanom, felesleges id?pocsékolás volt a vita megnézése. Mindkét fél elmondta a saját
sablonjait, sokszor oda se figyelve egymásra.

Ami a két fél teljesítményét illeti: egyik oldalról egy butuska kiváló szónok, aki alaposan ismeri a szónoki
szakma minden módszerét, másik oldalról egy intelligens ember, aki képtelen hatásosan megfogalmazni
magát.

Nincs mit mondanom az egészr?l, Varga szövege volt a helyes, sokszor egészen bátor volt, de ezt egy
kívülálló nem venné észre, mert Varga nagyon rossz szónok.

Amit mellékesen megjegyeznék (és ezt más magyar m?sorokban is tapasztaltam): ki az a marha, aki
elterjesztette, hogy Jourová neve "jurova" alakban ejtend?, s miért utánozzá ezt mindenki? A valóságban
az illet? hölgy neve úgy ejtend?, mintha neve magyarul lenne, azaz az ejtés "jourová". Ugyanis a hölgy
nem francia vagy görög, hanem cseh.
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Dévényi h?séget esküszik
by maxval bircaman - szerda, augusztus 05, 2020
http://bircahang.org/devenyi-huseget-eskuszik/

Dévényi István nagyon durci, mert a legnagyobb ballibbant hírportál immár nem fog hazudni, ezért ?
könnyeit alig visszatartva h?ségesküt tesz Soroséknak.

A kiábrándulfideszizmus kórban szenved? ultraliberális médiaceleb ünnepélyesen ígéri, ezentúl szóba se
fog állna olyan emberrel, akinek véleménye eltér a háttérhatalmasokétól.

Utolsó esélyt kér Soros gazdától, s ígéri, ezentúl még keményebben cenzúráz majd a Soros Magyar
Hangján. S szóba se áll olyanokkal, akik nem viselik a gazda szivárványliberális kényszerzubbonyát.

Komolyan: ezek az emberek ennyire nem veszik észre magukat?

_______________________________________________
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Döbbennek a ballibantak
by maxval bircaman - vasárnap, július 05, 2020
http://bircahang.org/dobbennek-a-ballibantak/

A ballib 24.hu lerombol egy gondosan épített balos narratívát egyik múlt heti cikkükben. A
legkeményebb ballib tábor szerint ugyanis a Fidesz sikerének a titka a következ?, a Fideszre a következ?k
szavaznak:

magyarul nem is beszél? határontúliak, hálából a nyugdíjért,
gettócigányok, mert kaptak 2 kiló krumplit,
rasszisták, nácik, antiszemiták,
fanatikus keresztények, akiket a fideszes pap utasít,
oligarchák, valamint az oligarchák alvállalkozói, anyagi érdekb?l,
analfabéta alkoholisták, agyatlan focihuligánok.

Mit is a f? állítás ebben a cikkben azonban? Azt, hogy a leggazdagabb tized körében a
legnépszer?tlenebb a Fidesz. Na most ez hogy is lehet? Valami nagyon nem stimmel, mert ezek szerint:

az "oligarchák" zöme ballib,
a Fidesz nem a leggazdagabbakat támogatja,
nem az anyagi tényez? a dönt?,

vagy mi is ez az egész?

Pedig mi is a valóság? Minél szegényebb valaki, annál inkább baloldalibb. Miért? Mert a jobboldal saját
alapeszméje miatt - azaz nem valamiféle gonoszságból - azt vallja, a gazdagok támogatásán keresztül
lehet a legjobban segíteni a szegényeket. Lásd "ne halat adj neki, hanem tanítsd meg halászni" cím?
liberális demagógia.
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A magyar "baloldal" hagyományosan jobboldali, míg a magyar "jobboldal" hagyományosan baloldali. A
legautentikusabb magyar álbaloldali a SZDSZ-szagú "szocialista" milliomos, akik a vállalkozásokról
szónokol. A legautentikusabb magyar áljobboldali pedig a harmadikutas, antikapitalista népies
értelmiségi. Ez mind a mai napig így van.

S nem kell a mai Fideszt nézni, mely ma már nagy részben újjobbos, hanem elég akár a középs? Fideszt
nézni, mely még b?ven benne volt a középjobb konzervatív-liberális konszenzusban, mondjuk az els?
Orbán-kormányt 1998-2002 között. Az a kormány tényleg csak keveset tett a kisemberekért, de már ez a
kevés tettet is röhögéssel és tombolással reagálta le a mértékadó ballib értelmiség. Lásd a minimálbér
drasztikus emelését 2001-ben, melyet az összes létez? liberális szakért? mint a teljes gazdasági cs?dhöz
vezet? egyenes utat értékelte.

A Fideszt pedig majd akkor fogja valaki legy?zni, ha akad egy ténylegesen baloldali ellenzéki párt.
Jelenleg ennek az esélye kb. nulla, mert a különféle ellenzéki balos pártcsírákat vagy a liberálisok azonnal
leszalámizzák, vagy ha nem megy, marginalizálják, vagy pedig maga a balos pártcsíra lesz önként
öngyilkos, mikor "összefog" a liberálisokkal.

_______________________________________________
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D?lnek a tabuk
by maxval bircaman - szerda, január 29, 2020
http://bircahang.org/dolnek-a-tabuk/

Lássuk hol állunk! Összegy?jtöttem a 90-es évek ballib szellemi diktatúrájának kedvenc alaptalan
lózungjait, a számomra legemlékezetesebb 12-t.

Találatm 8 politikai és identitásbeli tabut, ezek:

A humor mindig ellenzéki.
Nem létezik cigányb?nözés.
Kádár, a jó vezet?.
A szovjet megszállás jósága.
Hülyeség a népességcsökkenéssel foglalkozni.*
A közvetlen államf?választás a diktatúra el?szobája.*
Politikusok helyett szakért?ket! *
A kommunizmus feltételes rossz, míg a fasizmus feltétlen rossz.

S 4 gazdaságpolitikai:

A piac mindent megold.*
Mindegy kié a t?ke.*
A szent GDP, meg a többi makrogazdasági mutató jól mutatják az életszínvonalat.*
A minimálbér emelése hiba, a termelékenységet kell növelni.

Csilaggal * jelöltem azokat, melyekben egykor magam is hittem (szeretek ?szinte lenni),.

Lássuk hol nem változott a ballib hivatalos vélemény!
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"A humor mindig ellenzéki." - Ezt a marhaságot máig ismételgetik a ballibek, pedig ezzel azt állítják: a
humoristák szélkakasok, hiszen mindig az ellenkez?jét mondják, mint a hatalmon lév? kormányzat. A
valóságban sokféle néz?pontú humorista van a világban, de kényszeres "ellenzéki" nincs. Valójában a
ballibek se várnak el a ballib humoristáktól ellenzékiséget ballib kormány alatt.

"Nem létezik cigányb?nözés." - A direkt félreértés esete. Hiszen a cigányb?nözés állítása szociális, nem
biológiai kérdést takar, azaz aki err?l beszél, az nem feltétlenül fajelmélet-hív?.

"Politikusok helyett szakért?ket!" - Ez máig szajkózott marhaság, persze szakért? alatt mindig csak ballib
értend?. Aki bármilyen szakmában jó, de nem ballib, annak a szakmaiságát is megkérd?jelezik a ballibek
- így próbálják feloldani a kérdés abszurditását.

"A piac mindent megold." - Ez örökzöld. Bár nehezen magyarázható ki, hogyan egyeztethet? össze
Zorbán hibáztatása, hogy nem avatkozik be, azzal, hogy nem jó a beavatkozás.

Lássuk most azokat a pontokat, ahol változott a ballib Pártküzpont direktívája!

"Kádár, a jó." - Mivel az új szokás Orbán új Kádárnak nevezni, ezért értelemszer?en ma már nem
szabad Kádárt dicsérni ballib körökben.

"A szovjet megszállás jósága." - Az oroszellenesség ma már a ballibaizmus kötelez? pontjainak egyike, s
ezt ki kell terjeszteni a múltra is. Ma már ezért a ballibek nem ujjonganak április 4-én.

"Hülyeség a népességcsökkenéssel foglalkozni.* - Mivel 2010 óta elment Magyarországról kb. 300-400
ezer ember, így kénytelenek voltak a ballibek a népességcsökkenést rossznak átkategorizálni. Korábban
fasizmusnak számított a témáról akárcsak beszélni is. A téma f?, 90-es évekbeli megmondóemberét,
Fekete Gyulát pl. kötelez? volt hahotázva kiröhögni minden magára valamit is adó ballib szalonban.

Kiváncsi leszek azonban e téma fejl?désére, mert ma már a nyugati vezet? liberális körökben örülni
kötelez? a csökken? népességnek, hiszen ez segíti a kamu-klímavészhelyet megoldását. Szóval nem
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lennék most ebben a ballib stratégák helyében: hogyan is lehetne egyszerre hibáztatni a ronda Zorbánt a
népességcsökkenés miatt, közben meg rázni az öklöt a népességet csökkenteni nem hajlandó fasiszták
felé.

"A közvetlen államf?választás a diktatúra el?szobája.* - Egyes ballibek elhitték, hogy majd
valamikor egy ballibet fog a nép elnöknek választani, így ma már nem támogatják az elnök parlament
általi választását.

"A kommunizmus feltételes rossz, míg a fasizmus feltétlen rossz." - Mivel a ballib mitológia szerint
orosz=kommunista és orosz=rossz, így ma már utálni kell a kommunizmust.

"Mindegy kié a t?ke." - Óriási tabu volt ez, kötelez? volt röhögni azon, aki felvetette, hogy nem jó, ha a
t?ke nagy része idegen. Az egyik ballib érv az volt, hogy "nem veszi a hátára a gyárat, nem csempészi ki
a határon".

"A szent GDP, meg a többi makrogazdasági mutató jól mutatják az életszínvonalat." - Aki akár csak meg
merte említeni, hogy a makromutatók nem mérik az átlagember életét, azt ?rültnek kellett nevezni
korábban. Mivel az Orbán-kormány makroszámai túl jók, ezért a ballib fordulat.

"A minimálbér emelése hiba, a termelékenységet kell növelni." - Talán ez volt a legszentebb ballib
dogma. Amikor 2000-2002. között Orbánék összesen 96 %-kal emelték a minimálbért, egyöntet?
felháborodás volt minden ballib médiában, s minden fegyverre fogható ballib tudós "szakért?" hónapokig
lovagolt a témán. S a jóslatok biztosra ígérték az ország teljes összeomlását. Ma viszont a mai sokkal
magasabb minimálbért is keveslik a ballibek, s számon kérik Orbánon, miért nem éri el a magyar bérszint
a skandinávot.

Összegezve: nehéz követni a ballibaizmus kanyarait. Tegyük azonban hozzá: ha egy vélemény jó
irányba változik, az jó. Akkor is jó, ha oka szimpla taktika, képmutatás, demagógia.
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Egy bukott puccs
by maxval bircaman - szerda, november 11, 2020
http://bircahang.org/egy-bukott-puccs/

Néha a dolgok jó véget érnek.

Majdnem pont egy éve zajlott le a liberális-amerikai puccs Bolíviában, írtam is róla.

Id?közben - számomra ez kellemes meglepetés - az történt, hogy a puccsisták képtelenek voltak
biztosítani hatalmukat, majd a kényszer?en kiírt választáson hatalmasat buktak.

S a bónusz: a 2019-es választáson - melyet az USA által támogatott ellenzék csalásnak nyilvánított kevesebben szavaztak a megbuktatott elnök pártjára, mint most, az új választáson. Tehát a puccs hatása:
a lakosság körében n?tt a törvénytelen el?zött kormányzat népszer?sége.

A puccs után szám?zetésbe kényszerített elnök pedig e hét elején hazatért. Úgy t?nik, már a CIA se a
régi.
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Egy szerencsésen elhunyt projekt
by maxval bircaman - szombat, március 21, 2020
http://bircahang.org/egy-szerencsesen-elhunyt-projekt/

A magyar ballib agytröszt utolsó nagy próbálkozása az internet megzabolázására 2012-ben történt. Ekkor
a Magyar Újságírók Országos Szövetsége nev? sóhivatal úgy döntött, létrehozza a Magyar Civil
Újságírók Szakosztálya nev? egységet, melybe jelentkezhet bárki, aki rendszeresen publikál a neten
cikkeket.

A szervezet honlapján lehetett jelentkezni. S tényleg mindenkit fel is vettek, aki jelentkezett és megadott
magáról ellen?rizhet? adatokat.

A tagság semmilyen jogot nem adott, egyszer?en a cél az volt, minden netes közíró, blogger, aki tag, írja
a neve mögé, hogy HCJD (a szakosztály nevének angol rövidítése), ezzel jelezve, hogy az illet? nem
valamiféle anoním "troll", hanem a MÚOSZ által ellen?rzött valós, felel?s személy.

Persze el?re is átláttam az egészen, de ennek ellenére én is jelentkeztem, s fel is lettem véve. Tag voltam
2 hétig, akkor ugyanis értesített a HCJD vezet?sége, hogy panasz érkezett ellenem, s megállapították: a
panasz jogos, megsértettem a szervezet szabályait szalonképtelen viselkedésemmel, így ki vagyok zárva,
a jöv?ben ne használjam nevem mögött a HCJD rövidítést.

Szót is fogadtam, bár még 2013 közepéig használtam a HCDJ rövidítést nevem mögött, csak úgy
viccb?l.

Aztán az egész szervezet szétesett, alig csatlakoztak hozzá, s a csatlakozók se vették komolyan. 2015-re
már 10-nél kevesebb fanatikus ballib blogger használta a HCJD jelzést. Ekkor én is abbahagytam a HCDJ
"rövidítés" használatát.
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Egyház és szekta
by maxval bircaman - vasárnap, február 23, 2020
http://bircahang.org/egyhaz-es-szekta/

Mi a szekta és az egyház közti különbség?

Minden egyház szektaként kezdi. S minden szekta vagy megsz?nik vagy egyházzá válik, nagyon kevés ez
alól a kivétel: a tartósan szektaként megmaradó szekta.

A szekták nagy része id?vel megsz?nik, s ami mégis marad, az egyházzá válik, még a legegzotikusabb,
legfurcsább szekták is. Kedvenc példám a mormonizmus. Nehéz nála extrémebb XIX. századi szektát
találni, ma azonban csak egy átlagos unalmas, szalonképes, jólfésült egyház, mely csak azért nem egy a
sok amerikai protestáns egyház közül, mert hittana nem protestáns.

A tartósan szektaként megmaradó szektára pedig talán legjobb példa a Jehova Tanúi.

Lássuk hát a 8 legf?bb eltérést egyház és szekta között.

A társadalmi beágyazottság. Az egyház igyekszik tömegeket vonzani, a társadalom része lenni. A szekta
a keveseket tömöríti, akik tudatosan kivonják magukat a társadalomból.

A korai kereszténység egyházasodásának pillanata az az id?szak a II. században, amikor nyilvánvaló lett,
az ígért második eljövetel nem most lesz, hanem a bizonytalan jöv?ben, 1gy nem lehet mindenki az
apostolok, evangélisták, misszionáriusok életmódjának követ?je, hanem bizony a nagy többség kisember,
aki dolgozni jár, családja van, anyagi problémákkal küzd, s ezzel együtt mégis h? keresztény.

A papság helye. Az egyházban a pap adminisztrátor, kormányzó, közvetít?, tanító. A szektában a pap
mindentudó, teljhatalmú vezér.
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S teljesen mindegy, hogy van-e hivatalosan papság, vagy - mint a protestantizmus egy részében egyetemes papság van, ez utóbbi esetben is kiemelkednek a hangadók, akik eljátsszák ezt az szerepet.

A papság hatalma. Az egyházban a pap hatalma segít?, tanácsadó. A szektában a pap hatalma kiterjed a
tagok magánéletére is.

Egy katolikus pap akkor szól bele a hív? magánéletébe, ha az kifejezetten segítséget kér, de
proaktívan nem tesz semmit. Míg egy jehovista elöljáró még véletlenszer? ellen?rzéseket is tart a tag
lakásában, s megszidja, ha szabályellenes magatartást tapasztal.

A tagság eredete. Az egyházba a tagok beleszületnek jellemz?en. A szektába a tagok jellemz?en
betérnek.

A szekták egyházasodásának egyik fontos jele éppen az, amikor a tagok gyerekei immár
automatikusan tagok lesznek, s azok maradnak feln?ttként is.

Ugyanebb?l ered a tagság joga is. A szektákban még a tagok gyerekei is átmennek hosszadalmas felvételi
eljáráson, míg az egyházakba a teljesen kívülállók is könnyedén beléphetnek.

Az egyház tehát mennyiséget akar, a szekta min?séget. Ez nem negatív vagy pozitív értékelés, csakis
ténymegállapítás.

A tagság jellege. Az egyházban a tagok zöme passzív, s?t nagy része nominálisan tag. A szektában a
tagok mind aktívak, a passzívakat kizárják, hiszen aki passzív, az annak a küls? világnak a része, melyt?l
a szekta el akar határolódni.

A szektába tehát nehéz belépni és könny? onnan kilépni. Az egyházba meg könny? belépni, viszont szinte
lehetetlen kilépni, hiszen formális kilépés helyett a tag egyszer?en passzív lesz.
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A szekta tagja kapcsolatrendszerében totálisan alkalmazkodik a szekta érdekeihez, a kilépett tagokkal
megszakítja kapcsolatait. Ezzel szemben egy egyháztag számára eleve nem kérdés, hogy lehet-e
személyes kapcsolata az akár az egyház ellenségével is.

A tanítás és a hitélet jellege. Az egyház hitelvei nyilvánosak, megismerhet?ek kívülr?l is, nincs bennük
semmi titok. Ugyanez igaz a vallásos eseményekre. A szekta viszont igyekszik valamiféle titkosságot
fenntartani, az istentiszteletek jellemz?en nem látogathatóak kívülállók által.

A "szakma" mint profizmus vagy amat?rség. Az egyházakban jellemz?, hogy valamilyen meghatározott
képzettség kell a vezet?i státuszhoz, míg a szektákban jellemz?en elegend? a lelkes személyiség ehhez.

A teológia. Bár mind az egyházakra, mint a szektákra jellemz? a dogmatikai állandóság, azaz nem vagy
csak nagyon ritkán változik a tanítás, a szektákra jellemz?, hogy az alaptanításon kívüli hitelvekr?l sincs
vita, minden vita eleve ellenséges tevékenységnek számít.

Ex-jehovista ismer?söm mesélte, az volt az egyik visszatér? szöveg náluk "ne kíváncsiskodjatok" és "ezt
tudni a vezet?ség dolga".
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Elmarad a forradalom
by maxval bircaman - hétf?, augusztus 17, 2020
http://bircahang.org/elmarad-a-forradalom/

Az egyik nagy internetes ballib fotel- és sátorh?s, Tuareg már megint csúnyán elbukott.

Kamu indokkal - Zorbán mindjárt betiltja a Facebookot, mely egyébként Tuareg f? csatamez?je forradalmi menetet és sátortábort szervezett a múlt hét végére, azzal a potenciális kimenettel, hogy ebb?l
puccs lehet és Zorbán bukása.

Persze Tuareg nem teljesen hülye, a valóságot azért ritkán még érzékeli, így ? maga is kikötötte, ezer
résztvev? alatt a tünti csak nevetségessé tenné magát.

Végül nagy nehezen sikerült elérni a 100 résztvev?t, azt kicsit meg is haladni. Nem valódi résztvev?t
persze, hanem olyan embert, aki a Facebookon ígéri a részvételt.

Pedig állítólag csak a tuaregisták több ezren vannak, legalábbis a saját adataik szerint. Ezekr?l a
számokról mindig az 1990-es választási kampány jut eszembe, különösen egy vitam?sor, melyen Krassó
György (Magyar Október Párt) is résztvett, aki amikor megkérdezték, hány tagjuk van, azt mondta "830
ezer", mire a meglep?dött m?sorvezet? visszakérdezett, jól hallotta-e, amire viszont Krassó komoly
arccal azt válaszolta: "alaposan meghallgattam minden más résztvev?t, akik nyilatkoztak tagjaik
létszámáról, kiszámoltam ez alapján, hogy a valóság és a bemondott adat között a átlag szorzó 1000, így
mivel nekünk 830 valós tagunk van, mi 830 ezret mondunk be".

a múlt keddi eredmény, ami rohamot idézett el? a tuaregistáknál

Egyébként Tuareget érdemes követni a Facebookon, jobb mint egy humorista. Elég annyit mondani róla:
annyira ballib, hogy hozzá képest még Gyurcsány is fideszes. Id?nként beszédet intéz "több ezres"
tagságához, ezek nagy élmények.
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Emberpróba
by maxval bircaman - vasárnap, március 22, 2020
http://bircahang.org/emberproba/

Az ember igazi jelleme ritkán nyilvánul meg. S igazi alatt nem azt értem, hogy valaki mit hisz ?szintén
magáról. Sok ember - s?t a nagy többség - teljesen ?szinte saját magával, mégis téved saját jellemét
illet?en.

De van két eset, amikor az ember jelleme kitárul saját maga és mások el?tt is, ez a halálos veszély és az
ahhoz közel álló pánikhangulat.

Ilyenkor az ember azt teszi, ami belsejéb?l fakad, s nem képes másképp cselekedni. Megesik, hogy a
bátor ember ilyenkor gyávaként menekül, s az ellenkez?je is: a lényegtelen kisember h?ssé válik.

A magyar ballib megmondóemberek nem szolgáltattak meglepetéssel. Egyetlen szempontjuk továbbra is:
hogyan lehetne a járványból, s leginkább az általa eredményezett, sok esetben indokolatlan
pánikhangulatból politikai t?két kovácsolni. Szerencsére ?k még ehhez se értenek, olyanok mint az
egyszeri ügyfél, aki sok hollywoodi film alapján elhitte, vernie kell az asztalt, majd minden kívánsága
teljesül. Csak hát a világ nem így m?ködik, s ahogy az udavarias panasztev? ügyfél is nagyobb sikerre
számíthat, ugyanez igaz a kormánykritika esetében is vészhelyzet hangulatban.

Az agresszív ballib propaganda napjainkban folyamatosan kapkod, ellentmond saját magának, egymással
ellentétes intézkedéseket "követel". A legvadabbak nem is a hagyományos ballib megmondóemberek, pl.
a fanatikus DK-s blog, a Nyugati Fény kifejezetten mérsékelt pár "igazikonzervatív" hisztérikával
?sszehasonlítva, lásd Hatházi Mákos vagy Vihar Berni ámokfutását a Facebookon. De mondjuk a HVG-s
Hontalan András is kifejezetten mérsékelt ezekhez képes, ami azért kellemes meglepetés mindenképpen.

Most éppen a rendkívüli állapottól rettegnek, ami szerintük a diktatúra bevezetését jelenti. Na most, még
ha tényleg azt is jelentené, én úgy tudom, hogy Magyarországon 2010 nyara óta fasiszta diktatúra van (ezt
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írják a ballib médiák immár majdnem 10 éve...), szóval a mostani lenne kb. a kétszázadik bevezetése a
diktatúrának.

Nem ismerik a farkast kiáltó juhászgyerek meséjét... Mondok valamit: ha Orbán TÉNYLEG diktatúrát
vezetne be bármikor a jöv?ben, azt valószín?leg senki se venné észre, s el se hinné, mert már mindenki
megszokta, hogy a ballib vészmaradak hetente diktatúráról beszélnek.

Ezt már eljátszották egyszer az antiszemitizmussal a 90-es években. Mindenre rámondták, hogy
antiszemitizmus, addig, hogy aztán a tényleges antiszemitizmusra már senki rá se hederített.

A legalja persze most is a legalját adja. Halálos fenyegetések, lámpavas, bosszú, forradalom. Kedvencem
ismét "Abramovics voltam és vagyok" blogger, aki máshol "Ritter" néven kommentel. Gy?löletbeszéde
olyan abszurd, hogy az ember már inkább mulat rajta, mintsem hogy komolyan vegye.

_______________________________________________
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EU-népszavazás
by maxval bircaman - kedd, június 16, 2020
http://bircahang.org/eu-nepszavazas/

17 éve volt a magyar EU-népszavazás. Állítólag sorsdönt? szavazás, a népszer? tévhit szerint Szt. István
választásának megismétlése. (Ami Szt. István úgynevezett választását illeti, err?l már írtam, lásd.)

Az EU-népszavazás nem err?l szólt. A A két alternatíva akkor valójában ez volt:

legyünk a nyugat szolgái továbbra is, kis beleszólási joggal,
legyünk a nyugat szolgái továbbra is, minden beleszólási jog nélkül.

_______________________________________________
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Extra unalom
by maxval bircaman - szerda, július 15, 2020
http://bircahang.org/extra-unalom/

Úgy t?nik, a ballibaizmus nem csak ideológia, hanem betegség is. Mindegy, hogy a ballib eredetileg is
ballib, vagy ex-kommunista, esetleg ex-nyilas, vagy kiábrándult ex-fideszes, az eredmény ugyanaz: 30
éves marhaságok papagájkodása.

Erre jutottam a Magyar Hang utazó cirkuszi sója új adásának megnézése közben, mely most több
hónapos kihagyás után került megrendezésre. A több hónap ellenére pont ugyanazt ismételgetik, mint
amit korábban is.

Lássuk az alapvet? mítoszokat, ez nagyjából 5 pont.

Els?. Van a jó, nyugati kapitalizmus, s vele szemben Zorbán rettenetes feudális álkapitalizmusa.
Nyugaton minden "piaci" alapon megy, tisztességesen, ezért magas az életszínvonal, Magyarország meg
azért szegény, mert "oligarchák" lopnak.

Mi a valóság? A magyar rendszer kapitalizmus, annak félperiférikus verziója, melynek lényege, hogy a
helyi nagyt?ke gyenge, alá van rendelve a nyugati nagyt?kének, s képtelen konkurrálni vele. Ahol az
utóbbi mondjuk 50 évben sikerül felzárkózni a magállamokhoz, ott ez mindenhol masszív állami
bevatkozással történt a "szabad" piacba. Magyarország csapdahelyzetben van, mert az EU-s szabályok
miatt nem képes ezt az állami beavatkozást kell? módon végrehajtani.

Természetesen a nyugati kapitalizmus is "haveri", hiszen minden létez? szakkönyv elismeri, a humán
t?kénél, az kapcsolati hálónál nincs fontosabb. S természetesen nyugaton nem ezért van jólét, hanem
egyetlen okból: a nemzetközi pénzügyi és kereskedelmi rendszer szabályai úgy vannak kialakítva, hogy
azok nekik kedvezzenek.

282 / 775

BircaHang - 01-13-2021
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Második. A hatalmas EU-s források, melyeket jól kellene felhasználni, s nem összeszerel? üzemet
csinálni az országból. Bezzeg Észtország, Szlovákia, Románia jól használják fel a segélyeket, ezért
elhúztak mellettünk.

Mi a valóság? Egyrészt az EU-s segély kevesebb, mint amennyi az országból kimegy az EU-ba,
nagyjából minden 1 Ft EU-segélyért az ország 4 Ft-.ot fizet.

Másrészt az összes többi régiós állam is "összeszerel? üzem", sehol se jöttek létre Samsung és Huawei
jelleg? világmárkák. Eleve a régió nem azért lett bevéve az EU-ba, hogy konkurráljon vele, hanem hogy
le legyen szerelve, a cél a biztos piac megadása.

Az életszínvonalbeli eltérések pedig szinte hibahatáron belüliek a régióban.

Ami persze külön demagógia: éppenhogy az volt a korabeli ballib szöveg a 90-es években, hogy jó dolog
összeszerel? üzemnek lenni. Akkor ezt úgy nevezték, a nagy nyugati cégek bedolgozói láncában részt
venni, ez majd felhúzza az egész gazdaságot.

Harmadik. Most majd a járvány miatt hatalmas válság lesz, s bukik Zorbán.

Mi a valóság? Egyrészt egész Kelet-Európa jobban teljesít járványügyben. Másrészt, a papagájemberek
nem veszik itt észre, hogy ellentmondanak saját maguknak. Hiszen ha a nyugatnak haszna van az
"összeszerel?üzem" országból -- s nyilván van, ezt ?k se tagadják - válság idején biztosan nem a biztos
hasznot hozó összeszerelést fogják leállítani. Szóval ez éppenhogy azt fogja eredményezni, hogy a
gazdasági válság kisebb lesz a félepriférián, mint a centrumban.

Negyedik. A 2 milliós Fidesz egy kisebbség, csak a maradék 6 millió képtelen magát megszervezni.

A valóság persze az, hogy ha valóban 6 millió ember lenne a Fidesz ellen, akkor jóval nagyobb lenne a
választási részvétel, s az elégedetlen tömegek bárkire szavaznának, csak bukjon a Fidesz. Éppen az a
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tény, hogy ez nem történik meg, mutatja azt, hogy a többség elégedett, de legalábbis nincs olyan
elégedetlenség, mely bármi áron kormányváltást akarna.

Ötödik. S persze az unicverzális magyarázat, hogy ha egyszer minden ennyire világos, s ennyire biztos
Zorbán bukása, akkor ezt miért nem veszi észre az országra. Ekkor jön, hogy az emberek nagy része el?l
el vannak zárva az ellenzéki médiák, csak sose derül ki, hogyan tudta ezt elérni Zorbán, továbbá hogyan
sikerült az internet sz?rése oly módon, hogy a sz?r?n Budapest határain kívül csak fideszes tartalmak
tudnak átmenni.

Sokat elmond a m?sorról, annak aktualitásáról, hogy benne a legérdekesebb rész Havas Henrik 40
évvel ezel?tti emlékei.
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284 / 775

BircaHang - 01-13-2021
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Ez bizony vereség
by maxval bircaman - szombat, november 14, 2020
http://bircahang.org/ez-bizony-vereseg/

Mivel nemrég írtam cikket a karabahi helyzet gyökerér?l, kötelességem megírni a helyzet
drasztikus változását is, mely most novemberben zajlott le.

A 2020-as azeri-örmény háború kezdete szeptember vége, amikor az azeri er?k támadni kezdtek. Ezután
több, egyik oldal által se betartott t?zszünet következett, közben az azeri er?k egyre nagyobb sikereket
értek el. Végül a múlt héten az örmény oldal gyakorlatilag kapitulált. Sajnos, mert én az örmény
oldalnak adok ebben a kérdésben igazat.

Oroszország bevatkozása november elején megmentette az örményeket a totális vereségt?l, a karabahi
terület egy része megmaradt örmény kézen, az azeri oldal számára pedig az elért nyereség így is hatalmas
történelmi gy?zelem.

Oroszországnak szövetségese mind Azerbajdzsán, mind Örményország, s ez kölcsönös: se az azeriek, se
az örmények nem akarják felbontani jó viszonyukat Oroszországgal. Így az orosz politika lényege a
térségben: mindkét felet támogatni, de oly módon, hogy egyik se nélkülözhesse az orosz segítséget.

Az eredmény tehát: Azerbajdzsán megkapta a vitatott terület kétharmadát, ennek nagyobb részét katonai
er?vel meghódította, kisebb részét önként átadják az örmény er?k még e hónap folyamán. Karabahot
mindenhol azeri terület veszi körül ezentúl, megsz?nik a határa mind Iránnal, mind Örményországgal,
marad csupán egy 5 km széles sáv, mely szintén Azerbajzdzsáné lesz, de ott orosz katonai igazgatás lesz
"ideiglenesen" - ez a sáv marad az egyetlen közvetlen kapocs Karabah és Örményország között. Ezen túl
megsz?nnek a karabahi fegyveres er?k, Karabah határainak védelmét az orosz határ?rség veszi át.

Ez bizony örmény Trianon. A második, mert egy örmény Trianon már volt, a XX. sz. 10-es éveiben.

a helyzet a 2020-as háború el?tt
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új helyzet: zöld - azeri hódítás, piros - Azerbajdzsánnak átadandó november végéig, rózsaszín - azeri
joghatóság, orosz katonai igazgatás alatt
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Facebook
by maxval bircaman - péntek, augusztus 07, 2020
http://bircahang.org/facebook/

30 napig nem tudtuk frissíteni Facebook-oldalunkat tiltás miatt.

Ráadásul most a Facebook bekeményített: immár nemcsak engem mint magánszemélyt tiltanak le, hanem
velem együtt minden olyan személyt is, aki admin jogosultsággal rendelkezik a profilon.

Szóval aki nem iratkozott fel médiánk közvetlen követésére, csak a Facebookon néz minket, annak
javasoljuk a következ? 3 közösségi elérhet?ségünket is, ezeken minden új cikk esetében automatikus
értesítés keletkezik:

Twitter: https://twitter.com/BircaHang
Tumblr: https://bircahang.tumblr.com
VK: https://vk.com/public197047298

A Twitter és a Tumblr a magyar nyelv? anyagokat sokkal kevésbé cenzúrázzak, mint a Facebook, a VK
pedig egyáltalán nem alkalmaz cenzúrát.

_______________________________________________
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Fasiszták és kommunisták
by maxval bircaman - vasárnap, május 03, 2020
http://bircahang.org/fasisztak-es-kommunistak/

A fasiszta államok egész másképp álltak hozzá a liberális demokrácia intézményeihez, mint ahogy a
kommunista államok tették.

A kommunista rendszerek nem törölték el a parlamentarizmust, legalábbis jogilag nem. A korai szovjet
rendszer 1922-1936 között még próbálkozott ugyan más alternatívával, az úgynevezett tanács rendszerrel
(tanács oroszul szovjet), ahol választások helyett delegálás volt, azaz a tanácsok piramisszer?en
kialakították saját felettes szerveiket, beleértve a legfels?bb szervet, a Legfels? Tanácsot.

De ezt a rendszert Sztálin 1936-ban felváltotta hagyományos polgári demokratikus rendszerrel, azaz a
szovjet állampolgárok is immár parlamenti képvisel?kre szavaztak, közvetlenül, ahogy a nyugati
államokban volt ez. Megmaradt a "Legfels? Tanács" név, de tartalmilag ez már egy másik rendszer eleme
lett.

Magyarországra persze már az 1936-os modell lett bevezetve: azaz a tanácsok helyi szinten vannak,
ezek az önkormányzatok, míg az ország vezetése parlamentáris, nem tanács alapú.

A valós tartalomról nem beszélek, nem ez a lényeg most, hanem a liberális joghoz való hozzáállás.
Szóval semmi kétség: természetesen a Szovjetúnióban a tényleges hatalom mindig a Párt kezében volt,
1936 el?tt és után is.

Bár hozzá kell tenni: a 20-as évek elején a kommunista párt még nem volt egy az egyben egyenl? az
államhatalommal, voltak - persze különösebb súly nélkül - más hangok is. Míg a 20-as évek elején "csak"
a képvisel?k 90 %-a volt a kommunisták által kiválasztva, míg a húszas évek végét?l ez az arány felment
100 %-ra, s 1936-tól immár teljes képtelenség lett, hogy bárki is bekerüljön a testületbe pártakarat nélkül.
Ahogy ez Magyarországon is volt, valóban spontán jelöltek csak 1985-t?l lehettek, persze ?k se
ellenzékiek, hanem szimplán nem a Párt által kijelöltek.
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Valami okból a kommunisták a 30-as években úgy döntöttek: maradhat formailag a liberális demokrácia
rendje, csak azt részben új tartalommal kell megtölteni, részben pedig virtualizálni. Pedig ennek semmi
racionális oka nem volt, lásd a kádári Magyarországot, ahol 2 párhuzamos struktúra lett kiépítve
mindenre: egy virtuális állami, s egy valós, pártbéli, melyek között középszinten bonyolult viszony lett
kialakítva.

Egyébként vannak mai orosz kommunisták, akik szerint a kommunizmus bukásának els? lépcs?foka az
1936-os sztálini reform volt, ez kifejezetten Sztálin-pártiaktól is hallottam.

A fasiszta rendszerek között is volt, ahol a kommunista receptet követték. Pl. a náci Németország
sose törölte el a polgári demokratikus formát, mindig volt parlament, választás is (persze azon csak a náci
párt indulhatott). A fasiszta Olaszország sokáig kitartott a liberális forma mellett, csak 1939-ben törölte el
azt.

A legérdekesebb ellenpélda Spanyolország. Itt következetesen és az elejét?l kezdve elvetették a liberális
formák használatát.

Itt a f?ok történelmi. Miután az 1936-os választáson a baloldal nyert (a szavazatok 47 %-ával
megszerezte a mandátumok 55 %-át), a jobboldal radikális része puccsra határozta el magát. A 3 évig
tartó polgárháborút a puccsisták nyerték meg, s ?k nyilván nem vezethették be azt a rendet újra, ami ellen
végülis fellázadtak.

Így Franco rendszere eleve kimondottan új elveken alapult. A parlament szerepét jétszó legfels?bb
törvényhozó testületbe nem választás, hanem delegálás és hivatal alapján lehetett bekerülni. Egyes
hivatalos személyek az adott hivatal ellátása alatt automatikusan képvisel?k lettek. Más szervezetek pedig
bizonyos számú képvisel?t delegáltak, pl. a szakszervezetek. Franco csak utolsó id?szakában, 1967-ban
fogadott el egy olyan választójogi reformot, mely a képvisel?k egy részét közvetlen választás alapján
döntötte el.

S ahogy Magyarországon, úgy Spanyolországban se volt forradalmi rendszerváltozás. Ahogy
Magyarországon jogilag az utolsó kádárista - az 1985-ös álválasztásokon megszületett - parlament
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szavazta meg a rendszer végét 1989-ben, úgy Spanyolországban is: az 1971-ben kijelölt, kis részben
választott parlament szavazta meg a rendszer végét 1977-ben.
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Fekete autó
by maxval bircaman - szombat, május 16, 2020
http://bircahang.org/fekete-auto/

A ballib álomvilágban beköszöntött a Rákosi-terror: embereket a diktatúra pribékjei kegyetlenül
elhurcolnak, majd bestiális módon kihallgatják ?ket 2-3 órán keresztül, aztán... hazaengedik ?ket.

Ez ám a diktatúra! Közismert, hogy demokráciákban a rend?rség nem nyomoz, hanem egyetlen feladata
egész nap mosolyogni, s vak embereket átsegíteni a zebrán.

De komolyra fordítva a szót, engem egy mondatért nyomtak fel a liberálisok. S a rend?rség nyomozott, ki
is hallgattak. Kihallgattak a rend?rségén! Kb. 3 órámba telt, s persze "rabosítottak", ez része a
folyamatnak.

A mondat egyébként ez volt: nem volt "meleg" holokauszt.

Ez a ballib provokátor miért nem vállalja fel magát? Hisz állítólag nagyon bátor... Ráadásul nála már a
rend?rség megállapította, hogy nincs meg b?ncselekmény alapos gyanúja, míg nálam a rend?rség
továbbította az ügyemet az ügyészségre, s csak pár hónap után határozott úgy az ügyész, hogy az ügy
alkalmatlan bíróságra továbbításra, vádemelésre.

Az én mondatom, gondolom, a legnagyobb probléma volt akkoriban, a mai ballib logika szerint. Megint
ez a nevezetes kett?s mérce.

Szerencsére az ügy annyira nevetséges, hogy még a legvadabb ballib médiák is csak egy-egy
kötelez? cikket írtak róla, majd ejtették a DK-s provokátor "bácsit".
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*

Ügyem teljes anyaga egyébként itt olvasható.
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Fekete négyzet
by maxval bircaman - péntek, június 05, 2020
http://bircahang.org/fekete-negyzet/

A celebipar is felkapta immár a rend?ri brutalitás miatt meghalt néger b?nöz? ügyét. Ez jelzi azt mi
történik, amikor a liberális médiák rátelepszenek valamire.

Természetesen a rend?rök alapból er?szakos emberek, ez a szakma követelménye. Ahol pedig akkora a
b?nözés, mint az USA-ban, ott természetesen, hogy az er?szakosság brutalitássá fokozódik.

De mi is lehet az oka olyan fokú ellenbrutalitásnak, ami a mostani tüntetéseket jellemzi?

Két ok lehet. Az egyik, hogy a tüntetés oka csak ürügy, s olyan mérték? feszültség van a háttérben, ami
csak kereste a kirobbanás lehet?ségét. A másik: szervezett provokációt szemlélünk. Persze lehet akár
egyszerre a kett? is.

Mi egy fehér négyzettel tiltakozunk a demagógia ellen.

_______________________________________________
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Feltétel nélküli alapjövedelem
by maxval bircaman - szerda, április 22, 2020
http://bircahang.org/feltetel-nelkuli-alapjovedelem/

Egyes ballib körök szerint az alapjövedelem bevezetése csak politikai akarat kérdése. De mi a valóság?

A magyar költségvetés éves kiadása jelenleg kb. 21 billió Ft.

Magyarországon él kb.7,5 millió feln?tt és 2,5 millió gyerek.

Ha mondjuk azt mondanánk, minden feln?tt kapjon 200 ezer Ft havi feltétel nélküli alapjövedelmet (kb.
ez az az összeg, mely teljesítené a FNA célját, azaz biztosítaná az alapvet? megélhetést), s minden gyerek
meg a felét, az éves szinten éppen 21 billió Ft.

Azaz semmi másra nem lenne pénz, a költségvetés teljes kiadási oldala a feltétel nélküli alapjövedelemre
menne el.

S ebben az esetben is csak akkor lenne ez az összeg elég, ha mindent kiváltana, pl. minden segélyt, s?t a
nyugdíjat is, márpedig már ez is igazságtalan lenne. De ha ezt félre is tesszük, akkor is: az állam nem
tudna semmilyen közszolgáltatást, se saját magát finanszírozni.

Vajon ha azt mondanánk azt emebereknek, ezentúl minden egészségügy és oktatás fizet?s lesz, a
közlekedés csak magán lesz, s az állam minden szolgáltatást abbahagy, pl. nem lesz rend?rség, bíróság,
stb. se, ill. csak önköltséges alapon, s cserébe mindenki kap havi 200 ezret, a nagy többség mit reagálna?
Nemet mondana a projektre.

Nem véletlen, hogy alapjövedelem csak olyan országokban létezik, ahol hatalmas gazdagság van
viszonylag kis népességgel. Egyes olajállamok ilyenek. Pl. Kuvait minden feln?tt állampolgárnak fizet
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havi 1 millió Ft körüli alapjövedelmet. Ezt kb. 900 ezer ember kapja, ennyi a feln?tt kuvaiti
állampolgárok száma, s ehhez van egy hatalmas olajvagyon, mely képes mindezt finanszírozni.

Egyébként elvileg semmi gond az alapjövedelemmel mint elképzeléssel. Hozzá azonban a kapitalizmus
megszüntetése szükséges alapfeltételként.

_______________________________________________
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Felvilágosodás és szakralitás
by maxval bircaman - vasárnap, augusztus 16, 2020
http://bircahang.org/felvilagosodas-es-szakralitas/

Az els?sorban humoros fideszes média, a TutiBlog nemrég igen fontos, komoly cikket közölt.

Egyes megállapításokkal nem tudok persze egyetérteni. Pl. a felvilágosodás biztosan nem 1793-ban
indult, hanem jóval korábban. Azt hiszem, a szerz? azt akarta mondani, ezek voltak a felvilágosodás els?
káros jelei. Persze én ezzel se értek egyet. Lásd err?l egy korábbi cikkemet.

De röviden vázolom azért. A felvilágosodás elválaszthatatlan két ikertestvérét?l, a reformációtól és a
liberalizmustól.

Nyilván a reformáció a legkorábbi, gyökerei a XII. századi Nyugat-Európában vannak (de legkorábbi
el?zményei kelet-európaiak, még a X. századból), s közismert, hogy a XVI. században lett bel?le önálló,
romboló, tomboló er?.

A gy?ztes reformáció megteremtette a maga politikai filozófiáját, ez a liberalizmus. A liberalizmus a
kizsákmányolás, a kapzsiság, az elnyomás tanítása.

Majd ez a kett? létrehozta a kulturális-szellemi burkot, ez a felvilágosodás. Immár ez a gonoszság nyílt
tombolása.

Számtalanszor elmondtam, nem lehet azt tenni, amit sokan tesznek, akik kritizálják a mai, modern
liberalizmust a klasszikus liberalizmus nevében. Ez kb. olyan, mint a viccben a tizedikr?l lezuhanó
ember, aki azt állítja, semmi gond nincs az eséssel, csak a földhöz csapódás problémás.

A két problémás ügy, amit a magyar jobboldali közönség képtelen elfogadni (jobboldali - a szó magyar
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értelmében), ez a reformáció és a nacionalizmus. A reformáció a magyar nemzeti lélek számára valami
igazi magyar kereszténység, népszellem, s aki kritizálja, azt nem fogadják be. Tény persze, hogy a
reformáció segítette Magyarországon a magyar nyelv er?södését, csakhát ez nem több mellékhatásnál.
Ugyanez a helyzet a nacionalizmussal, amit a magyar jobboldalon kötelez? pozitívan értékelni, pedig
talán egyik legnegatívabb modern eszme.

Pedig van egy magyar ember, aki mindezt világosan látta: Hamvas Béla. A gond, hogy követ?i máig nem
értik ?t. Gondolok itt László Andrásra els?sorban, aki - sok pozitív cselekedete mellett - az
antinacionalizmusból bizarr legitimizmust csinált, a szakralitásból pedig valamiféle m?ezoterizmust.

_______________________________________________
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Felébredtünk, felébredtünk?
by maxval bircaman - csütörtök, június 04, 2020
http://bircahang.org/felebredtunk-felebredtunk/

A címet oroszul lett volna a legjobb írni, mert ott a legjobb pótlagos jelentése a köszöntésnek. Bár
magyarul is lehet a "jó reggelt" kifejezést "na, rájöttél" értelemben használni, oroszul ez még er?sebb. Ha
pl. oroszul a "jó reggelt" köszönésre "????????????" alakban válaszolunk, az kifejezetten humoros,
ugyanis olyan másodlagos jelentése lesz, ami nem szándékolt, értsd "na, eszedbe jutott köszönni?".

Ez jutott eszembe a Mérce cikkét olvasva. Mert van olyan, hogy a valóság beköszönt.

Aki nem akarja az egész cikket, meg annak háttérét megismerni, annak röviden, mi is történt. Szóval
Bernie Sander köré olyan emberek gy?ltek, annyira a valóságtól elszakadt, elmebeteg, emberiségre káros
alakok, hogy még a Sandersszel szimpatizáló demokrata szavazók is gyorsan átállták az egyébként
dögunalmas, s pluszban ultrademagóg Bidenhez.

A cikk nem írja, de mindig mindenhol ez a modern baloldal útja. El?bb beállnak a liberálisok közé, majd
amikor erre rádöbbennek, hogy nem vezet sehová, hirtelen kitalálják, hogy az igazi modern baloldal nem
az, mely a t?ke ellen harcol, hanem az, amelyik kezet fogva a t?kével gusztustalan b?nöz?t, agresszív
migránst, pedofilhomokost, magát n?nek képzel? férfit, s más kötözni valókat simogat.

Nekem egyébként mindegy, az újbal az utóbbi években bizonyította, hogy semmivel se jobb a
középbalnál.

Amin azért röhögni kell, hogy a mércések most se veszik észre, hogy ez róluk is szól. Pedig még ki is
emelték, íme:

_______________________________________________
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Feminista hazugság
by maxval bircaman - vasárnap, március 08, 2020
http://bircahang.org/feminista-hazugsag/

N?nap alkalmából a feminista hazugságokról.

A magyar néz?k számára is ismert angol Piers Morgan tv-s személyiség m?botránya az év elejér?l.
(Valószín?leg onnan ismert, hogy különböz? angol, Magyarországon is sugárzott tehetségkutató
vetélked?kben volt zs?ritag.)

A történet lényege: a Morgan vezette egyik m?sorban a szép, 40 éves körüli - azaz Morgannál kb. 15
évvel fiatalabb - id?járásbemondó hölgy szeret látványosan, n?iesen öltözködni. Ezt Morgan él? adásban
észre is veszi.

a kérdéses ruha

A feminista narratíva szerint ez zaklatás azonban. Szóval a kívánt magatartás: tegyünk úgy, mintha nem
vennénk észre a n?i szépséget. Magyarul: hazudjunk.

A dolog hazugságát er?síti, hogy maga a tv-m?sor látványosan számít a n?i résztvev?k szépségére. Íme
egy másik adás, ahol látható: az operat?r direkt úgy fényképez, hogy jól látható az id?járásbemondó
külseje, a rendez? még direkt végig is sétáltatja a stúdióban:

https://www.youtube.com/watch?v=8GYTPdmpK9w

Azaz mindenki tudja, figyelemfelkelt? elem ez, de ezt nem szabad kimondani nyíltan, mert az már
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zaklatás. Szóval a hölgy szeret n?iesen öltözködni (megnéztem más adásokat is, ritkán van unalmas
öltözékben), a m?sor ezt tudatosan ki is használja, a közönségnek - els?sorban a férfiaknak - ez tetszik.
Viszont úgy kell tenni, mintha mindezt senki se venné észre.

Ennek mi is az értelme? Nem világos. Ill. dehogyis nem. A cél, hogy a férfiak szokjanak le arról, hogy
férfiak.

A Morgan-korosztálybeli, azaz id?sebb Bircánénak - micsoda "véletlen" - van teljesen
ugyanolyan nadrágja, mint amib?l kiindult a tv-s m?botrány, meg olyan is, ami a videóban szerepel.

S nyilván nem dugjuk a fejünket a homokba, hanem tudjuk: ez n?ies. Én pl. kedvelem a n?ies n?ket,
bármennyire is fasiszta érzés ez feminista szemszögb?l.
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Feminista igazság
by maxval bircaman - szerda, december 09, 2020
http://bircahang.org/feminista-igazsag/

Van egy eleme a feminista eszmének, mely igaz. A feminizmus azt állítja, a szex alapvet?en
elnyomó viszony, melyben a férfi uralkodik a n? felett.

Na most, nyilván nem a szószerinti értelemr?l van, azaz hogy a hagyományos nemi közösülés póza azt
jelenti, a n? alul van. Ez persze vicces megállapítás. Egyszer egy diák aranyköpés gyüjteményben
olvastam: "a feminizmus azt jelenti, hogy a n? a férfi alatt fekszik". Nem, nem erre gondoltam.

Saját fiatalkori emlékeim, amikor elkezdtem m?velni a szexet, igazolnak. Alapvet?en miért volt jó a
szex? Én három szempontra emlékszem:

maga az állatias, biológiai ösztön, a magas fizikai következményeivel: nem részletezném, nem
akarnék pornócikket írni, úgyis tudja mindenki, mir?l van szó,
a tudat, hogy a lány az enyém, ez egyfajta büszkeség, íme, ez a lány velem van, nem mással,
gy?zelemérzés a többi férfi "versenyz?vel" szemben,
s végül a birtoklás érzése, hiszen uralom a helyzetet és a n?t, egy id?ben arra kértem a barátn?met,
ne vegye le a szemüvegét szex alatt, hogy még jobban lássam a szemét közben.

Szóval e pontban a feministáknak igazuk van. A kérdés viszont a következtetés levonása: valóban rossz,
hogy a férfi elnyomja a n?t a szexben? Szerintem ez egyszer?en a férfi elem és a n?i elem találkozásának
szükséges, természetes része. Ez az elnyomás kölcsönösen pozitív, a n? ezt az elnyomást
gondoskodásként éli meg.
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Fideszes kommentel?k tévedései
by maxval bircaman - kedd, május 12, 2020
http://bircahang.org/fideszes-kommentelok-tevedesei/

Korábbi A széls?ballibek lelkivilága cím? írásomnak szerettem volna megítni az ellentétjét, a
széls?fideszesekr?ól, de rájöttem, ennek semmi értelme, mert ilyenek már nincsenek, így a
normál fideszes kommentel?k jellemz? hibáiról fogok írni.

Természetes a mai Fidesz híveire gondolok, a 2009 utáni Fideszre.

Kiválasztottam ismét 8 számomra fontos jellemz?t.

1 - Gyarmatosítás, dekolonizáció. A mítosz szerint a jó fehér európaik szétvitték a fejl?dést a világba, s
amióta megsz?ntek a gyarmatok, azok nyomorba zuhantak, mert az ottani fejletlen népség képtelen saját
magát irányítani.

A valóságban persze, bár nyilván van pozitív eleme is a gyarmatosításnak, az alapvet? eleme
negatív: kizsákmányolás, idegen minták kényszerítése, pusztítás. S a gyarmati kizsákmányolás
máig tény, a politikai gyarmat státusz megsz?nése óta is.

2 - Kommunizmus. A kommunizmus és a liberalizmus összemosása alapvet? hibája a jobboldalnak.
Semmi gond, ha valaki mind a kett?t ellenzi, de legyen szíves ezt külön-külön tenni. Az egyenl?ségjel
tevése közéjük el?ször is tudatlanságot jelez, másodszor pedig abszurd taktika.

Utálom a komcsizást, amikor nem kommunisták ellen irányul.
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3 - Konzervatívizmus. A konzervatívizmus nem önálló eszme, hanem a liberalizmus mérsékelt alakzata.
Az lehet, hogy kisebb rossz a progresszív liberalizmushoz képest, de nem megoldás semmire. S amint ez
a tényekb?l is látható, a konzervatívok folyamatosan csúsznak lefelé, s nem mert gonoszak, hanem mert
ideológiájuk futóhomokra épült tákolmány.

30-50 évvel el?tti középjobb politikusokat dicsérni, maiakat alázni abszurdum, mikor köztük az
eltérés nem nagy.

4 - Pinochet. Van valamiféle megmagyarázhatatlan magyar jobboldali rajongás Pinochet chilei diktátor
körül, aki állítólag országát megmentette a kommunizmustól.

A valóságban Pinochet a lehet? legliberálisabb gazdasági rendszert vezette be Latin-Amerikában,
országát nagyrészt átadva amerikai cégeknek. Pinochet megmentette országát... a chilei népt?l
Amerikának.

5 - Túlnépesedés. A modern liberális mítoszok közül van egy, melyben az átlag fideszes fanatikusan hisz:
ez a túlnépesedés mítosza. E narratíva szerint a harmadik világ azért van rossz állapotban, mert túl sokan
vannak.

A valóságban a Föld elbír 30-40 milliárd embert is, s a legfantasztikusabb el?rejelzések se
szólnak 15 milliárd embernél többr?l, s?t a konszenzus inkább 12 milliárdról szól.

6 - Dél-Afrika. Ez az egyes pontból ered részben. Konstans vélemény: Dél-Afrikában a demokrácia el?tt
paradicsom volt, amit a néger komcsik elrontottak. Nyilván paradicsomot lehet teremteni egy
kisebbségnek a többség totális elnyomásával, de ha ezt igeneljük, akkor mi okunk harcolni, ha éppen
minket nyomnak el?

A rossz oldalra akkor se állunk, ha éppen hasznot hoz.

7 - Horthy. Horthy kifejezetten jól teljesített békeid?ben, de amint a helyzet bonyolulttá fordult, képtelen
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volt irányítani. Gyenge, habozó egyéniség, nem szupersztár.

Horthy kora Kádára volt.

8 - Trianon. Nyilván Mohács után a kettes számú magyar sorstragédia, de ennek ellenére érdemes
kontextusában látni, mítoszoktól mentesen.

A sorstragédiák ellen úgy lehet a legjobban harcolni, ha a valós, s nem a mitologizált verziót
nézzük.

Nem fontossági a sorrend, ezt szeretném aláhúzni.
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Fontos nagyon
by maxval bircaman - kedd, augusztus 11, 2020
http://bircahang.org/fontos-nagyon/

Nagyon fontos esemény: valaki a fideszes körb?l - ha nem is a politikacsináló bels? körb?l - ki meri
jelenti nyíltan, amit évek óta mondok.

https://www.youtube.com/watch?v=bi73aNS3FLY

Bogár László az az ember, akit messze a legnagyobb mértékben tisztelek a Fideszb?l.

S mivel régóta kívül áll a hivatalos politikán, szabadon beszélhet. Számtalan esetben simán szembe megy
a hivatalos fideszes propagandával is, a fideszes átlagszavazók hiedelmeivel is.

Ebben a videóban nagyon fontos dolgot mond el: azt, hogy az EU segélyei a valóságban
semmilyen segélyeknek nem tekinthet?k, mert csupán a kilopott pénz visszaadott része. Még arányaiban
is ugyanúgy saccol, ahogy én tettem évek óta: azt mondja, kb. 1:5 az arány.

S persze azt is ki meri mondani Bogár: a Fidesz ugyanúgy kiszolgálja a nyugatot, mint a ballibek, csupán
az arány más. Orbán egyszer?en képes volt a nyugatnak fizetend? robot mértéket kicsit lealkudni.

Egyébként is ajánlom Bogár videócsatornáját, adásai érdekesek, bár néha elkalandozik a szerz?
figyelme, de ez csak azt mutatja, szerkesztetlen, spontán tartalomról van szó.
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Forradalmi eszmeiség
by maxval bircaman - vasárnap, január 26, 2020
http://bircahang.org/forradalmi-eszmeiseg/

Minden kor azt hiszi, most már minden fel lett fedezve, legalábbis a nagy keretek már készek, csak egyes
homályos foltokat kell még betölteni, más dolgokat pedig pontosítani, de valóban földrenget?, forradalmi
felfedezéseknek már nincs helyük.

Az oktatás is ezt er?síti.

S teljesen mindegy, az illet? tudományág egzakt vagy humán. Vegyünk mondjuk egy fizikust és egy
filozófust. Mindenkett?nek az oktatása azt jelenti, megismertetik vele az adott terület teljes történetét.
Ennek megértéséhez nem is elegend? 5 év oktatás azonban, még alapm?veket is csak kivonatosan ismer
meg a hallgató.

Az eredmény: a diplomázott ember úgy érzi, éppenhogy átlátja az adott szakmát, hatalmas nevek állnak
mögötte, akikhez képest ? egy szerencsétlen törpe. A nagy el?dök alapos megértése is már eredmény,
hogyan jön azonban ? ahhoz, hogy bármi jelent?set is hozzájuk tegyen…

S mégis születnek mindent felborító eredmények. Két forrásból: vagy kivételes tehetség?
szakmabeliekt?l, vagy küls? emberekt?l, akik eleve nem tartják magukat az illemszabályokhoz.
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Gazdag és szegény
by maxval bircaman - szerda, május 13, 2020
http://bircahang.org/gazdag-es-szegeny/

Jelenleg az emberiség vagyoni helyzete a következ?:

mélyszegény: 15 %,
szegény: 60 %,
alsó-középosztálybeli: 10 %,
fels?-középosztálybeli: 10 %,
gazdag: 5 %.

Hogy érthet? is legyen, példa mindegyikre:

mélyszegény: szegényebb fekete-afrikai ország átlagembere (pl. Mozambik, Niger),
szegény: átlag indiai, bangladesi ember,
alsó-középosztálybeli: átlagos magyar, lengyel, román, cseh, bolgár,
fels?-középosztálybeli: átlagos amerikai, nyugat-európai ember,
gazdag: Norvégia, Svájc, egyes muszlim olajállamok átlagpolgára.

Már az alsó-középosztálybeli is jobban él a világnál, így már ? se érdekelt a nagyobb egyenl?ségben.

Továbbá, az emberek 99+ %-a képtelen reálisan megítélni saját helyzetét. A gazdagok magukat szimpla
jómódú középosztálynak hiszik, s meg vannak gy?z?dve, hogy saját munkájuk eredménye a vagyonuk. A
középosztály, különösen az alsó része meg magát mindig felfelé viszonyítja, így szegénynek hiszi magát.
Ezt er?síti is az ebben érdekelt politika. Elég csak a magyar ballib propagandára gondolni, mely szerint az
átlag magyar kb. éhezik.
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Emellett az emberek sajátossága, hogy sose az abszolút szegénység zavarja ?ket (nyilván, hanem sokkal
inkább a relatív szegénység. Ha egy munkahelyen a velem hasonló státuszú, azonos munkát végz? ember
20 %-kal több fizetést kap, mint én, az jobban zavar, mint az, hogy a cég vezet?je a bérem 10-szeresét
kapja - az el?bbire azt mondjuk "de hát miért?", míg az utóbbira hajlamosak vagyunk legyinteni "az
más!".
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Gyémánt
by maxval bircaman - csütörtök, április 02, 2020
http://bircahang.org/gyemant/

Jared Diamond amerikai történész és ornitológus munkássága igen érdekes. Több könyvét is olvastam.
Egyébként legtöbb m?ve magyarul is megjelent.

Ami számomra a legérdekesebb nála az az ?sközösségi társadalmak m?ködésének leírása, továbbá az
egyes emberi civilizációk közti eltérések okainak magyarázása. Most ez utóbbit vázolnám.

Jared Diamond

Diamond azt mondja, egyenes vonalú következtetések láncolata alakítható ki. Az képes más felett
gy?zni, aki er?sebb állammal rendelkezik. Azaz el?szöris kell állam. A világ nagy részén viszont az
európai gyarmatosítás el?tt nem voltak államok, gyengék se. Miért nem lett mindenhol állam, miért
maradt meg a Föld legnagyobb részén a XV. századig - s?t van, ahol kés?bbig - az ?sközösségi
társadalom, s ahol nem, ott miért csak nomád társadalmak lettek, továbbá ahol lettek államok, mi az oka
ezek fejlettségi elmaradásának.

Az államiság feltétele az ?sközösségi vagy nomád életmóddal való felhagyás. Mik azok a tényez?k,
melyek gátolják a nomadizmussal való szakítást:

túlságosan gazdag a természet, így nem szükséges a közösség élelmezéséhez más, mint a
vadászat, halászat, gy?jtögetés,
nincsenek meg a természeti feltételek ahhoz, hogy kialakuljon a mez?gazdaság.

Ha a természet nagyon gazdag, lásd trópusokat, az emberek könnyedén jutnak élelemhez. Egyszer?en
nem éri meg elkezdeni mez?gazdasággal foglalkozni. Viszont ez az életmód csak kislétszámú
közösségeknek alkalmas, a vadászó-gyüjtöget? életmód mellett átlagosan 1 km2 kell emberenként a
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közösség hosszútávú fennmaradásához.

Így persze el lehet élni szinte végtelen ideig (míg ki nem merül a természet), de ebb?l sose lesz nagy
közösség, azaz állam se. Hiszen sose lesz elegend? többlet, hogy a közösség képes legyen eltartani nemproduktív tagjait. Egy átlagos ?sközösségi társadalomban jellemz?en mindenki mindenhez ért, mindenki
mindent csinál, s a vezet? pozíciója is ilyen, ? csupán a legtapasztaltabb tagja a közösségnek, s a mindig
meglév? "pap" - vallási személy - se egy önálló valaki. Más pedig nincs, egyszer?en nincs elég forrás
ahhoz, hogy ki tudjanak alakulni szakemberek bármely területen. Hiszen aki nem ért mindenhez, az
meghal.

Mik a természeti feltételek a mez?gazdasághoz? Ha nincsenek olyan növények, melyek alkalmasak a
tömeges háziasított termesztéshez, vagy ha vannak, de kevés, s ezek nem elegend?ek az élelmezéshez,
akkor nem képes kialakulni fejlett mez?gazdaság. Ebben az esetben a mez?gazdaság vagy létre se jön,
vagy szimpla kiegészítés lesz a "normál" élelmezéshez, azaz a vadászat, halászat, gy?jtögetés kelléke
lesz.

A szerz? megnézi melyek a világ azon régiói, ahol végülis kialakult a mez?gazdaság, ezek:

függetlenül kialakuló mez?gazdaság (id?rendi sorrendben):
Nyugat-Ázsia,
Kelet-Ázsia,
Közép-Amerika,
Dél-Amerika nyugati partvidéke,
Észak-Amerika keleti parvidéke;
a el?bbi régiókból való átvétel alapján:
India,
Új.Guinea,
Egyiptom,
Etiópia,
Európa,
Szahel-övezet,
Nyugat-Afrika.

Még manapság is az emberek táplálékának fele gabonából áll, még inkább így volt ez korábban. A
gabonát kigészítik a hüvelyes növények.
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Búza, rizs, kukorica, árpa, cirok - ez az az 5 gabonafajta, mely hagyományosan az emberi táplálék felét
fedezte. Ezek közül a búza és az árpa hazája Nyugat-Ázsia, a rizs hazája Kelet-Ázsia, a kukorica hazája
Közép-Amerika, a cirok hazája a Szahel-övezet (ez ugyanaz a cirok, melyet Magyarországon
hagyományosan seprükészítésre használtak, Magyarországon nem terjedt el soha élelemként való
alkalmazása). Minden más gabonaféle az említett 5-höz képest kiegészít? jelent?séggel bírt csak.

Ami a hüvelyeseket illeti, a legnagyobb változatosság Nyugat-Ázsiában volt (lencse, zöldborsó,
csicseriborsó).

A többi létfontosságú tápláléknövények közül Dél-Amerikában terjedt el a krumpli és a manióka, KözépAmerikában az édesburgonya, Kelet-Ázsiában a jamgyökér és a banán (f?z?banán).

Az állattenyésztés a következ? fontos lépés, ehhez azonban már meglév? letepeledett életmód szükséges,
s szinte mindig már meglév? növénytermésztést feltételez - abszolút ritkaság, hogy egy civilizáció
tenyészt állatot, de nem termeszt növényeket, a szerz? csak egy ilyen esetet említ meg, a dél-nyugat
afrikai busmanokat. A tenyésztésre alkalmas állatfajok száma véges, s ismét földrajzilag egyenl?tlen
módon terjedtek el a világon.

A szerz? 14 élelmiszer céllal tartott állatot sorol fel (plusz van még 2 háziállat, a kutya és a macska, de
ezeket szinte egyetlen emberi civilizáció se tartotta élelmiszer céllal, s ahol ették ?ket, ott is kivételes volt
ez, lásd kutyahús evése Kelet-Ázsiában és Közép-Amerikában).

Az 5 f? háziállat közül 4 nyugat-ázsiai (tehén, juh, disznó, kecske), 1 (ló) pedig kelet-ázsiai. A 9 kisebb
fontosságú háziállat közül nyugat-ázsiai az egypúpú teve, a kétpúpú teve, a szamár, kelet-ázsiai pedig a
jak, a vízibivaly, a banteng, s a gaur. Csak 2 állatfaj származik máshonnan: a rénszarvas Észak-Európából
és Észak-Ázsiából, s a láma Dél-Amerikából.

igen, én se tudtam mi az a banteng és a gaur, íme így néznek ki

A másik fontos tényez? az egyes emberi civilizációk f? kiterjedésének iránya. Ahol a f? irány észak-dél,
ott az éghajlat változatossága miatt nem tudnak gyorsan terjedni se a növények, se az állatok. Ugyanez
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igaz ott is, ahol az irány nyugat-kelet, de közben jelent?s természeti akadályok vannak.

Tehát a legalkalmasabb terület a Földön a növények és állatok terjedésére a nyugatról az Atlanti-óceán,
keletrúl Tibet, délrúl a Szahara és az Indiai-óceán, északról pedig az eurázsiai tundra által határolt terület.
Mind a táplálékkövények esetében, s még inkább az élelmiszerállatok esetébn ez az a terület, ahol a
legnagyobb gazdaságot adta a természet.

Afrika déli részére csak a 2 ezer éve oda vándorló bantu népek vitték el a mez?gazdaságot, Amerika
pedig esélyt se kapott természeti körülményei miatt az óvilághoz hasonló fejl?désre. Ausztrália még
drasztikusabb példa: oda csak az európai gyarmatosítók juttatták el 300 éve a mez?gazdaságot.

Az államiség fejlettségének jele az írásbeliség. A kezdeti írásbeliség mindig els?sorban adminisztratív
célokat szolgált. Ehhez kapcsolódik a technológiai újítás. Ritkaság, hogy nagy felfedezést több helyen
egymástól függetlenül tesznek, a jellemz?bb az egy - maximum néhány - helyen való feltalálás, majd az
átvétel mások által. Ezért itt is létfontosságú - mint a mez?gazdaságnál - a lehet?ség a terjedésre.

A mez?gazdaság egyik negatívuma a betegségek terjedése (az emberekkel együtt él? állatok járványokat
terjesztenek), de ez pozitívum is, hiszen az emberek így természetes immunitást szereznek sok betegség
ellen.

A romantikus elképzelésekkel ellentétben, hogy az ?semberek békés lények, a valóság az, hogy ez csak a
közösségen belüli állapatokra igaz, míg az egyes közösségek közt sokkal inkább állandó háború áll fenn,
békekötésekkel megszakítva.

A kis törzs (nagycsalád) természetes egység, minden emberi civilizációra igaz. Ezekb?l az egységekb?l
áll fel a nagyobb törzs (párszáz f?s létszámig), de ez már nem feltétlen jelenség, bár az esetek
többségében megjelenik. Ami ennél nagyobb egység az már inkább ritkaság, mint szabály. Az el?állam
(törzsi állam) átmenet a törzs és az igazi állam között, itt már van valódi vezet?ség, rétegz?dés, de még
nincs bürokrácia.

Az állam (már a törzs el?állam is) sose úgy jön létre, hogy összefognak az emberek, felismerve
érdekeiket - ahogy ezt a romantikusok elképzelték -, hanem mindig er?szak miatt: ez az er?szak vagy
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bels?, egy törzs képes a többi szomszédos törzset maga alá vetni, s ha eközben ad is valamit cserébe, az
alávetettek elfogadják az új helyzetet, vagy pedig olyan küls? támadás jelentkezik, mely több törzset
rákényszerít közös fellépésre.

Mindezek alapján magyarázatot nyer az, hogy Eurázsia nyertes lett a civilizációk harcában, mind a
nyugat-ázsiai modell alapján (melyet többek között Európa vett átt), mind a kelet-ázsiai modell alapján.
Ezzel szemben totális vereséget szenvedett Amerika és Ausztrália. Míg Afrika (mármint a Szahara alatti
rész) és Új-Guinea a kett? között van.
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Gy?zelem Brüsszelben
by maxval bircaman - szerda, december 16, 2020
http://bircahang.org/gyozelem-brusszelben/

Megjósoltam el?re, hogy mi lesz ebben az ügyben, az EU contra Lengyelország/Magyarország ügyben:
Brüsszel meg fog hátrálni, ügyelve persze az arcvesztés elkerülésére. Miért? Mert a megállapodás sokkal
inkább brüsszeli érdek, mint magyar.

S megjósoltam, hogy erre a ballib reakció az lesz, hogy "Orbán bukott, gyáván megadta magát, gy?zött
az EU", stb.

Így aztán kicsit meg is lep?dtem, hogy a legels? nap csak a legostobább ballib médiák és politikusok
zengtek gy?zelmet, a nagyobb rész megmondta az igazságot. Ennyire rossz jós lennék?
Elbizonytalanodtam. Vagy a ballibek kezdik érzékelni a valóságot? De hát, ez képtelenség!

Szóval gondolataim kuszák voltak. Szerencsére azonban a második naptól minden visszatért a
normalitáshoz, immár az a ballib hivatalos álláspont azóta, hogy hatalmas ütés érte Orbánt, s aki mást
mond, azt megvette Orbán kilóra. Megnyugodtam, mégse ment el jósképességem.

Sok rosszat lehet mondani Soros gazdáról, de egy valamit nem: hogy buta ember, aki nem képes átlátni a
dolgokon. Úgy nagyjából 10-szer több esze van, mint a legokosabb ballib megmondóembernek. Még jó,
hogy a most "gy?zelmet" ünnepl? ballib törzsszavazó nem olvas semmit magyar médiákon kívül, mert
lám mit ír a témáról személyesen a gazda:
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Hallucináció a középosztályról
by maxval bircaman - vasárnap, augusztus 30, 2020
http://bircahang.org/hallucinacio-a-kozeposztalyrol/

A Mérce érdekes cikket tett közzé nemrég. Vannak benne igaz megállapítások keverve tévesekkel, de a
narratíva teljesen téves, a következtetések pedig abszurdak. Szóval igazi mércés cikk.

Természetesen igaz, hogy abszurd cél a középosztálybeliség kit?zése általános célként, persze ha
középosztály alatt a magállamok átlagpolgárának életszínvonalát értjük. Még a magállamok lakosságának
a 10-40 %-a se él ezen a szinten! Nem beszélve más országokról, ahol ez a szám még kevesebb, pl. KeletEurópában ez a középosztálybeliség a lakosság 5-15 %-ra igaz csupán.

Szóval természetesen igaz, hogy a középosztálybeliség a szerény gazdagság udvarias szinonímája. Ahogy
az is igaz, hogy nincs "középosztálybeliség" kizsákmányolás nélkül. Persze nem kell személyesen is
kizsákmányolónak lenni, elegend? olyan helyzetben lenni, ahol az ember haszonélvez?je a
kizsákmányolásnak.

Van egy adat, melyet egy liberális se szeret. Ha a világ egyetlen gazdaság lenne, nagyjából egyenl?
életszínvonal mellett, akkor az átlag Föld-lakó életszínvonala kb. olyan lenne, mintha a jelenlegi magyar
árszint mellett a havi jövedelme nettó 130 ezer Ft körül ingadozna. Ez a jelenlegi magyar életszínvonal
nagyjából 60 %-a. Kellemetlen igazság: az 56 európai ország közül alig 9 van a világátlag alatt*, mind exkommunista ország és egyik se EU-tag (közülük 7 ex-szovjet).

De most jön a marhaság a cikkben. Trump természetesen valóban a milliárdosok érdekeit képviseli, de ez
lényegtelen, mivel az ellenfelei se tesznek mást, ?k is a milliárdosok érdekeit képviselik. Az eltérés: a
Trump-tábor igyekszik észrevenni az alsóbb osztályok és a lecsúszó középosztálybeliek érdekeit is, míg
ellenfele csak bizarr kisebbségek - bevándorlók, homokosok, feministák, többbnem?ek, stb. - érdekeit
nézik.

A baloldal általános bukásáról van szó. Nagyjából a 80-as években ért véget a baloldal liberálissá
züllésének folyamata. Azóta a baloldal mindenkit támogatni akar, kivéve a szegény sorsú vagy legalábbis
a lecsúszástól fél? normális átlagembereket - ?ket nemhogy nem támadja, de nemritkán ellenségnek
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kiáltja ki. (Ennek jó példája a magyar ballibek hozzáállása a hajléktalan-kérdéshez: szerintük ebben az
ügyben mindenkinek igaza van, csak az átlagembernek nincs, aki nem szeretne pisis-szaros aluljáróban
közlekedni.)

Ezek után vajon miért nem szavaz a normális alsóosztálybeli a baloldara? Vajon tényleg azért, mert az
"álhírek" becsapták, ahogy ezt a liberálisok állítják, vagy egyszer?en azért, mert a baloldal ellenséges er?
lett számára, mely lemondott az ? érdekei képviseletér?l, s?t ellene fordult?

Természetesen nem a "természeti katasztrófa" az akadálya a középosztályosodának, hiszen a Föld képes
lenne egészségesen eltartani a mainál 3-4-szer több embert is, hanem gazdasági: egyszer?en nincs
elegend? pénz ehhez az életszínvonalhoz.

A szerz? ezután önellentmondásba keveredik: szerinte is igaz, hogy a magyar alsó réteg többségében
nem szavaz a baloldalra, míg a fels? 10 % zöme pedig ellenzéki, mégis Orbán kénytelen lesz valamilyen
titokzatos okból elnyomni az alsó rétegeket a fels?k érdekében. Ezt nem kommentálnám, mivel se füle, se
farka. Ahogy a következtetés is abszurd: az ellenzék fordljon a középosztály ellen, az alsó rétegek felé. Ez
még egzisztenciálisan is röhejes: valószín?leg egyetlen ellenzéki megmondóember se létezik az
országban, aki ne lenne középosztálybeli. S egyetlen ellenzéki politikai vagy média projekt se lenne
életképes, ha nem kapna gazdag finanszírozást nemhogy a középosztálytól, de egyenesen a globális elitt?l
(lásd Soros).

Tipikus Mérce cikk: hogyan védjük meg a liberalizmust baloldali mondatokkal, majd orbánozzunk egy
nagyot. Még arra is képes a szerz?, hogy a cikk végén megcáfolja pár bekezdéssel korábbi saját magát, s
kijelentse, a magyar fels? rétegek fideszesek.

* - Abházia, Albánia, Dél-Oszétia, Grúzia, Karabah, Koszovó, Moldova, Transznisztria, Ukrajna
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Hatalmon orvosok és ügyvédek
by maxval bircaman - péntek, június 26, 2020
http://bircahang.org/hatalmon-orvosok-es-ugyvedek/

Amerikában orvos- és ügyvéd-diktatúra van.

Mindenki köteles valamiben beteg lenni.

Ha pl. a kisgyerek aktív, szeret az udvaron játszani, azonnal rámondják: hiperaktív. S felírnak neki egy
zsák gyógyszert.

Ha meg a kisgyerek passzív, szeret a szobában üldögélni, azonnal rámondják: autista. S megint felírnak
neki egy zsák gyógyszert.

Aki pedig nem ad gyógyszert a gyerekének, azt beperlik, hogy hanyag szül?.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
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Hetes-Havas
by maxval bircaman - hétf?, június 22, 2020
http://bircahang.org/hetes-havas/

A Jobbik egyik f? YT-csatornájának a f?h?se Havas Henrik. Általában csak csúsztat, néha egyenesen
hazudik. Hetet-havat hord össze, s mélyén lenézi saját rajongóit.

Most külön adag demagógiát is belevisz a sorosista propagandába. A cél: bizonyítani, hogy
Magyarország fatálisan lemaradt. Majd saját magát cáfolja, hiszen ? maga mondja el, hogy a jelenlegi
magyar életszínvonal a 2 évvel ezel?tti cseh szinttel azonos. Pedig Csehország a térségen belül a
második helyen áll, Magyarország meg hátulról az 5. helyen.

A tény: az egész térség együtt mozog, minimálisak az eltérések.

_______________________________________________
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Hitelesség és sarlatánság
by maxval bircaman - hétf?, november 09, 2020
http://bircahang.org/hitelesseg-es-sarlatansag/

A legfontosabb dolog az emberi létezésben a hitelesség, azaz tegyük azt, ami személyünkb?l következik.
Ez eléggé közismert szabály.

De két módon is félre szokták érteni.

Az egyik a jóság. Azaz ha személyünk téveszmékben szenved, s emiatt a rosszat jónak hiszi, akkor a
személyiséghez h? magatartás látszólag hiteles, de a valóságban nem az, ez olyan, mintha egy rosszul
megszerkesztett építészeti tervhez ragaszkodva valósulna meg egy építkezés.

A másik - s ez tágabb értelemben része lehet az el?bbinek, de célszer? külön kezelni - az
öncél? eredetiesség. Azaz valamit csak azért nem csinálunk megfelel? módon, mert a megfelel? mód
utánzásával elvesztenénk eredetiségünket. Miközben az eredetiesség csak akkor értelmes, ha hozza a
szükséges eredményt.

Az ilyesmi legfeljebb kamaszkorban bocsátható meg. A kamaszok egyik sajátossága, hogy csak azért
nem tesznek valamit, hogy különcök lehessenek, s a dolog mélyebb értelme már nem érdekli ?ket.
Márpedig az öncél? különcség értelmetlen.

_______________________________________________
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Hogyan alapozza meg?
by maxval bircaman - szerda, január 08, 2020
http://bircahang.org/hogyan-alapozza-meg/

Érzékeny téma. Magyarország az egyetlen kelet-európai ország, ahol jelent?s kálvinista kisebbség van, a
lakosság közel ötöde református. (Még két kelet-európai országban van jelent?s protestáns lakosság:
Észtországban és Lettországban, ezekben relatív többséget is alkotnak, de mindkett? a protestantizmus
mérsékeltebb, lutheránus ágához tartozik.) Ráadásul Magyarországon a református vallásnak van egy
amolyan nemzeti színezete is, s ez pl. a romániai magyaroknál is er?sen érezhet? (akiknek kb. a fele lehet
református).

Pedig fontos az igazságot kimondani: a protestantizmus az ateizmus, a modernitás, a liberalizmus
szellemi alapja, s ebben éppen a kálvinista ág jár el?l.

A világon jelenleg kb. 2,5 milliárd keresztény van, s közülük kb. 1 milliárd protestáns. Ezek közül 70 %
vagy kálvinista vagy nem hivatalosan kálvinista ugyan, de a kálvinista eszmék részleges hatása alatt
kifejl?dött felekezet.

A kálvinizmusnak 2 nagyon fontos alapelve van, mely megkülönbözteti a kereszténység többi részét?l:

az el?re elrendeltség,
a személyes megváltás bizonyossága.

Az el?re elrendeltség egy téves ágostoni gondolat tetézése további tévedésekkel. A nyugati kereszténység
legnagyobb teológusa Ágoston Aurelius Augustinus (354-430) -, ? vetette meg azokat az alapokat, melyek aztán lassan tovább fejl?dve
nem-keresztény eszmékhez vezettek, bár ?t magát még nem lehet vádolni keresztényellenességgel.

Ágoston annak idején egy eretnek eszmével vitázva esett át a ló ellenkez? oldalára: tagadni akarta azt a
gondolatot, hogy az ember képes saját magát megmenteni, így ennek ellentétjét kezdte védeni, ami pedig
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ugyanolyan abszurdum. Miközben ? maga volt az, aki gyöny?r?en elmagyarázta, Isten mindentudása nem
áll ellentétben az ember szabad akaratával. Szóval én nem hiszem, hogy azt akarta volna mondani
Ágoston, amit Calvin aztán kihozott bel?le. Hiszen Ágoston még csak azt állította, mivel Isten mindent
tud, így azt is, hogy ki fog szabad akaratával élve a b?n mellé állni, ezzel saját magától elvéve az
üdvözülés lehet?ségét, de azt nem, hogy Isten egyeseket eleve b?nre teremt. Egyes kálvinisták szerint, s
ez ma a kálnista többségi álláspont - bár nem maga Calvin szerint, ha jól tudom - Ádám b?nét is Isten
rendelte el, mert ez terve része volt. Szóval a kálnista Isten valamiféle unatkozó bábjátékos, enyhe
szadista vonásokkal.

Ráadásul Calvin még rá is pakolt erre továbbiakat, azt kihozva, hogy Isten el?re dönti el, ki lesz
kárhozatra ítélve, s ki fog üdvözülni. S?t, ehhez azt is hozzátette, az üdvözölésre választott ember
tudatában van kiválasztott státuszával.

A jó hív?k tehát valamiféle büszke VIP-tagok. Dehát az ember elbizonytalanodik, még a VIP-ember is
néha. Erre vannak a küls? jelek: nyilván Isten b?ven megajándékozza kiválasztottait.

A gyakorlatban ez azt jelenti: ha nincs különösebb lelkifurdalásom, gazdagon és egészségesen élek,
boldognak érzem magamat, akkor én VIP-es vagyok, Isten kiválasztottja.

S nem is kell sok id?, a jó és gazdag közérzet válik életcéllá. Ami azonos a liberalizmus alapcéljával:
minden egyén legyen boldog, s e célja elérése céljából mindent szabad. Simán ki is hagyható Isten.

Tervezem, leírom a protestantizmus abszurd történetét egyszer, csak a lényeget figyelembe véve,
egymondatos megjegyzésekkel. Nem lesz nehéz. Szerintem még ebben a hónapban meg is csinálom.

_______________________________________________
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Hogyan buliztunk?
by maxval bircaman - hétf?, június 29, 2020
http://bircahang.org/hogyan-buliztunk/

Hogyan buliztunk a 80-as években? Az akkori kés?kamasz és fiatalfeln?tt nemzedék, nagyjából 16-25.
de inkább 18-22 között

El?rebocsátom: sose voltam egy nagy bulizós ember, azaz valószín?leg az én visszaemlékezéseim nem
tipikusak.

A bulizás célja alapvet?en valaminek a megünneplése, esetleg - ha nincs semmi ürügy - a szimpla
szórakozás.

Milyen emberek jártak buliba? Az egyes archetípusokat érdemes felsorolni:

az olcsó ember,
a bálozós,
a filozófus,
a szexmániás.
a networkos.

Az olcsó ember: ? enni, inni járt buliba, minden más mellékes, viszont a kor bulijainak jellegzetessége
volt, hogy ital mindig volt, de étel sokszor nem, vagy csak jelképes mennyiség, szóval az enni akarók
gyakran nem találták meg számításukat. Az inni akarók viszont sose csalódtak.

Örök emlékem 18 éves koromból egy olyan születésnapi buli, ahol a születésnapi torta nem került
felvágásra, mert mire erre sor került volna, már a fele társaság hazament, a másik fele pedig részeg volt.
Akkor is érzékeny lélek voltam, így a végén szóltam a házigazda lánynak, szomorú, hogy a torta ott
maradt a fal mellett egy dobozban. ? meg furcsán nézett rám, el?ször azt hitte, valami hátsó szándékom
van, de amikor rájött, komolyan beszélek, megnyugtatott: nem fogja kidobni, megeszi ebédre, majd
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levágott bel?le egy darabot, betette egy kisebb dobozba, s odaadta nekem, segítsek otthon én is a torta
elfogyasztásában.

A bálozós ember els?sorban lány. A buli azért kell neki, hogy bemutassa új ruháját, ékszerét, frizuráját.
Akkoriban nehéz volt azonban kit?nni a kinézettel, az a csillogás kora volt (lásd diszkó kor), minden lány
igyekezett nagyon jól kinézni. Bevallom: én is nagyon szerettem lesni a lányokat, s?t máig nagyon
vonzanak a csillogó n?k. Különösen az én korosztályomat értékelem, mert aki ebben az életkorban is
képes csillogni, az tényleg tud valamit, míg fiatalon csillogni az mégiscsak kisebb teljesítmény.

Vannak azért bálozós fiúk is, ?k azért jöttek, hogy bemutassák új barátn?jüket.

A filozófus típus mindig férfi. N?i verzióban sose láttam még. ? az, aki nem kommunikál a társasággal,
csak kiválaszt 1-2 embert, akiknek magyarázni kezd hosszasan. Ebben az is segíti, hogy el?zetesen már
elfogyasztott komolyabb mennyiség? alkoholt, A téma jellemz?en olyasmi, aminek semmi köze az
eseményhez. Az elméleti típus szeret pl. a világegyetem rejtelmeir?l értekezni. A gyakorlatibb típus
valamely magánéleti baját magyarázza el, általános következtetéseket levonva, pl. elhagyta ?t a barátn?je,
amib?l következik, hogy "minden n? kurva".

A szexmániás, mint neve is mutatja, ismerkedni akar, lehet?leg azonnali szex lehet?séggel. Els?sorban
férfi, de n?ben is láttam már ilyet. Ez a téma engem személyesen nemigen érintett, azokon a bulikon,
melyeken részt vettem életemben az esetek 95 %-ában barátn?vel, kés?bb feleséggel voltam.

Egyszer megesett velem, hogy egy ilyen csaj nagyon kedveskedett velem. Ki érti miért, mindigis
igencsak távol álltam az ideális férfi kinézett?l (bár azt hiszem, minden típus tetszik valakinek), de a
barátn?m szemfüles volt, s gyorsan leszerelte a csajt.

ez én vagyok a 18. születésnapom után nem sokkal

Volt egy kedves haverom - máig tartom vele néha-néha a kapcsolatot -, aki minden egyes buli el?tt
elmondta, hogy most akkor ? szexelni fog. Majd minden buli után kiderült: már megint nem jött össze
semmi.
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A 90-es évek elején volt egy angol humoros tv-sorozat (Bottom), ahol az egyik f?h?s, az azóta meghalt
kiváló angol színész Rik Mayall egy hasonló figurát játszott: egyfolytában szexr?l beszél, de sose sikerül
semmi. A haverom még fizikailag is hasonlított Rik Mayallra, csak persze 10 évvel fiatalabb volt nála.
Magyarországon Rik Mayall leginkább a magyar tv-ben is sugárzott Új politikus - The New Statesman cím? sorozatból ismert.

a Bottom két f?szerepl?je, jobbról Rik Mayall

Meg kell mondanom, én különösebb vadságot sose tapasztaltam bulin. Pl. kábítószerezést sose láttam.
Ahogy orgiát se láttam soha. Olyan persze volt többször is, hogy szex zajlott 2 ember között, de ez
diszkréten volt, egyetlen egyszer láttam meg ilyesmit akaratlanul, rossz helyre nyitottam be.

Persze mindenki mesélt vad bulikról, de ez mindig úgy volt, hogy a "haverom mesélte", olyannal sose
beszéltem, aki személyesen volt ilyenen. Szóval ezek akár legendák is lehettek simán. Engem a kábítószer
sose érdekelt, a saját agyam olyat anyagot termel, mely felér a legkeményebb kábítószerrel, szoktam
mondani. Ami pedig az orgiát illeti, bevallom, azonnal szakítottam volna olyan n?vel, aki mással akar
szexet "orgia" fed?név alatt.

A legnagyobb vadság ami megesett az akkori bulikon az az általános szofterotika hangulata volt, ami
abban az id?szakban jellemz? volt. A 60-as évek végét?l nyugaton egészen a 80-as évek elejéig a
szexuális forradalom kemény része volt jelent, felfutott a pornóipar és annak mellékjellemz?i. De ez a
80-as évek közepére lecsengett - kivéve azokat az országokat, lásd Spanyolország és Portugália, ahová ez
a hullám nem volt id?ben beengedve -, s eleve ezt hozzánk Kelet-Európába be se engedte a hatalom.
Szóval ránk már a kés?bbi, megenyhült verzió hatott, mely valamilyen módon a diszkó kultúrával is
összhangban volt.

Ez pont egy átmeneti kor volt nyugaton szexuális szemszögb?l. 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"

Vicces, hogy ezt ma magyarázni kell, meg talán nevetséges is mai szemmel. Aki nem élte ezt meg,
annak egyes korabeli filmek és tv-m?sorok megnézése segíthet. Az olasz Colpo grosso nev? tv-vetélked?t
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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). A másik az
indiai eredet? - valójában az ókori Egyiptomban is ismert - erotika behozatala, ahol meztelenség nélkül,
csak mozdulatokkal és vízzel lett elérve a hatás.

Ez volt tehát a korszellem.

S végül, a legmodernebb típusú bulizó a networkos, azaz hálózatépít?. ? abban hitt, hogy az ismeretség a
legf?bb t?ke, s a fiatal kor ennek felhalmozására a legjobb id?szak. Ez a típus a lehet? legtöbb buliba
eljárt. Onnan lehetett megismerni, hogy mindig visszafogott volt, nem ivott különösebben, s nem
használta ki az alkalmat n?k szerzésére se, viszont ezzel együtt minden lánynak udvarolt alapszinten.

nem korabeli kép, ez kés?bbi retró visszaérzés, az eltérés: az ezredforduló idején ez már utcai viseletté
vált, a 80-as években nemigen öltözött így senki bulin kívül

Bulin utoljára egyébként valamikor 1994-ban voltam. Azóta mik a szokások nem tudom, ill. csak
másodkézb?l vannak infóim.

_______________________________________________
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Hogyan nem lettem biztosítási ügynök?
by maxval bircaman - kedd, április 14, 2020
http://bircahang.org/hogyan-nem-lettem-biztositasi-ugynok/

Amikor 1998-ben kirúgtak budapesti munkahelyemr?l - egy bankban, pont a Parlament épülete mellett
voltam pénztáros-ügyintéz? -, elkezdtem ismét munkát keresni. Hozzá voltam szokva, hogy az ember
szétküld átlag 100 önéletrajzot, kap 10 elutasítást, majd elhívják 2 interjúra, majd 2-3 hét múlva onnan is
jön az elutasítás.

Így nagyon meglep?dtem, hogy az egyik helyen, az egyik bank biztosítótársaságánál, interjú után szinte
azonnal visszaszóltak, fel vagyok véve. S meg is lett mondva, a következ? héten hétf?n indul a betanítás,
az els? napon lesz intézve a szerz?déskötés.

Meg is jelentem a cég budaörsi irodájában rendes id?ben. Találkoztam ott még 25 szintén friss
munkatárssal, akik ugyanarra vártak.

Leadtam a papírjaimait. Azt mondták, a nap folyamán meg is lesz a szerz?dés.

Kezd?dött az oktatás. Az els? rémület akkor jött, amikor az el?adó elkezdett MLM-piramisjáték stílusban
beszélni, pedig ez nem egy MLM-piramis cég volt egyébként (olyan helyre eleve nem is jelentkeztem
volna, mert nem szeretek munka címszó alatt pénzt veszteni). Kora délutánra kiderült: szó sincs
munkaviszonyról, még kevésbé bérr?l, ez egy szimplán jutalékos munka, viszont ez nem MLM - ezt
maga az el?adó húzta alá -, tehát pl. a cég fizeti a telefonköltségünket, ha bejövünk az irodába és onnan
telefonálunk, ill. használhatjuk irodaként a cég irodáját, ingyenesen.

Ez már eleve rosszul hangzott, de gondoltam, várjuk ki a kéthetes tanfolyam végét. A második napon
nyilvánvalóvá vált: minden arról szól, hogy biztosításokat adjunk el, s ebb?l - ha az ügyfél legalább 12
hónapig fizeti a részleteket - jutalékot kapunk. Elhangzott pár elmés tanács. Az egyikre máig emlékszem:
életbiztosításhoz kellett mindenképpen orvosi vizsgálat, de az emberek - ezt az el?adó mondta - nem
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szívesen mennek orvoshoz, ezért a megoldás, az "orvosi vizsgálat" helyett használjuk a
"menedzsersz?rés" szót. Ezen máig mosolygok, amikor eszembe jut.

A második nap délutánján sikerült elaludnom el?adás közben. Éppen valami kötvénytípusokat
magyaráztak. A nap végén észleltem, már csak 15-en vagyunk.

A harmadik nap is mentem tanfolyamra. Aztán kimentem 13 órakor ebédszünetre, elmentem a közeli
IKEA-ba ebédelni, telt az id?, láttam, hogy késésben vagyok, de kinéztem az ablakon, megláttam az
autópályát, a kocsikat, meg ahogy sütött a Nap - kora ?sz lehetett -, majd jóllakottan távoztam az
áruházból. Haza, nem vissza az irodába, oda soha többet nem tértem vissza.

Kerestek aztán kétszer telefonon a cégt?l, de nem is vettem fel a hívást. Vége lett biztosítási ügynöki
karrieremnek.

_______________________________________________
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Hogyan nem szabad lejárató kampányt szervezni?
by maxval bircaman - vasárnap, június 21, 2020
http://bircahang.org/hogyan-nem-szabad-lejarato-kampanyt-szervezni/

Ritkán írok a bolgár politikáról, mert jellemz?en unalmasabb és bulvárosabb a magyarnál. De most
érdemes.

Az egyik ellenzéki bulvárlap képeket közölt a jelenlegi miniszterelnökr?l, amint alszik a kormányzati
rezidencia egyik hálószobájában, külön mutatva az éjjeliszekrényt, melyben hatalmas pénzösszeg és
aranytömbök vannak.

Tudni kell, hogy Bulgáriában az ellenzéki médiák zöme nem köt?dik egyetlen párthoz se, s legnagyobb
részük kifejezetten bulvár.

Ami a másik bolgár sajátosság: Magyarországgal ellentétben Bulgáriában tényleg vannak oligarchák.
Mármint a szó eredeti értelmében. Az oligarcha ugyanis olyan ember, aki meggazdagodott, majd
gazdagsága révén képes a politikát befolyásolni. Magyarországon ilyen ember egyszer?en nem létezik,
még az ehhez talán legközelebb álló Csányi Sándor se igazi oligarcha, politikai segítség sosem lett volna
bel?le milliárdos, ráadásul óvatosan kerüli a nyílt politizálást minden kormány alatt.

Bulgáriában viszont tényleg vannak "piaci" alapú milliárdosok, azaz akik nem a politikából lettek
gazdagok, nem valamely kormány segített nekik, hanem - jellemz?n volt titkosszolgálati - kapcsolataik
révén és szinte mindig maffia módszerekkel - érték el helyzetüket, majd azután kezdték befolyásolni a
politikát.

Amikor tehát egy politikusról kompromitáló anyagok jelennek meg, az esélye annak, hogy ez az
ellenzék m?ve kicsi. Sokkal valószín?bb, hogy egy sért?dött oligarcha bosszút próbál állni, mert
valamely kormányzati intézkedés ügyében nem teljesült az akarata.
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Most az egész ország azon röhög, ki gondolhatta komolyan, hogy ennek lesz bármilyen hatása. Még
Boriszov legádázább utálói se hiszik el ugyanis, hogy a miniszterelnök képes egy nyitott
éjjeliszekrényfiókban pár százezer eurót és néhány aranytömböt tartani, ráadásul mindezt nem a saját
otthonában (ahol állandó jelleggel lakik), hanem egy kormányzati rezidencián (ahol csak kivételesen
tartózkodik).

Pedig hát alapvet? szabály a másik elleni támadás esetében:

csak a vád kis része lehet hamis, a nagyobb résznek igaznak kell lennie,
minden túlzás segíti a célszemélyt,
a józan paraszti ész szabályait be kell tartani.

Az eredmény most: enyhén n?tt a kormányf? népszer?sége. Meg kell mondanom, bár sose szavaztam rá,
most kicsit szimpatikusabb lett nekem.

_______________________________________________
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Hogyan pártoltam el az SZDSZ-t?l és a Fideszt?l?
by maxval bircaman - csütörtök, szeptember 24, 2020
http://bircahang.org/hogyan-partoltam-el-az-szdsz-tol-es-a-fidesztol/

A 90-es évek közepéig nagyjából progresszív-liberális voltam, valamikor 1993-1994 között álltam át,
még az 1994-es választás el?tt. Aki kés?bb azt mondta, köpönyegforgató vagyok, annak mindig ezt a
tényt mondtam el: éppen a progresszív-liberális er?k történelmi, hatalmas választási gy?zelme el?tt
pártoltam el t?lük - miféle köpönyegforgató az, aki ilyet tesz?

De volt valami amit még liberálisként se értettem: hogy miért csinálja azt a a Pet?-körüli agytröszt, amit
tesz. (Emlékeztet?: Pet? Iván 1992-1997 között volt az SZDSZ els?számú vezére.) Persze értettem a
mögöttes logikát: liberális pártot csinálni az MSZP-b?l, ennek érdekében a Tölgyessy-típusú
konzervatívokat ki?zni az SZDSZ-b?l. De akkor is láttam: ez hülyeség. Ezzel ugyanis az SZDSZ magára
veszi a kádárizmus összes negatívumát, míg a pozitívumokat önként átadja Csurkának. (Akkor még a
Fidesz nem volt tényez?, s eleve még a liberális térfélen játszott, majd a két térfél között ugyekezett egy
új pólust csinálni, persze sikertelenül, Magyarországon soha senkinek nem sikerült ez.)

Persze megértem, pragmatikusan és rövid távon igaza lett Pet?éknek, hiszen tény, hogy 1994-ben
hatalmas gy?zelmet sikerült elérni az immár egyesült MSZP-SZDSZ tengelynek. Csakhát hosszú távon ez
hatalmas kár lett:

megsz?nt a liberalista alternatíva mint önálló er?,
megsz?nt a modern baloldal esélye is.

Mindezek helyett lett a ballib zagyvaság, azaz jobbos program balos jelszavakkal, s bár ez akkor
m?ködött, mindenképpen hosszú távon ez esélytelen volt. Persze akkor a nemzetközi környezet is ezt
akarta. Az egyébként történész Pet? képtelen volt történelmi léptékben gondolkodni.

Akkor azt hittem, lesz majd egy baloldali párt, mely felmondja a ballib konszenzust, s megy az SZDSZ
és az MSZP is a temet?be. Abból indultam ki: az egész rendszer igazságtalansága baloldali reakciót fog
szülni.
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Hozzáteszem: azt akkor álmomban se gondoltam volna, hogy ez az áttörés jobbról fog megtörténni, s
éppen a Fidesz lesz az, mely megvalósítja mindezt.

A többi már történelem. A Fidesz 1996-1997-re felhagyott egy jobb és bal közti önálló centrista liberáliskonzervatív pólus tervével, átállt a jobboldalra, majd nagy er?kkel - és sok ellenállást leküzdve elfogadtatta magát a jobboldali törzszavazókkal. Közben le kellett rombolnia minden létez? jobbos
alternatívát, ez az MDF-et és a kisgazdákat jelentette.

_______________________________________________
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Hogyan öltözködjön a politikus?
by maxval bircaman - szerda, október 28, 2020
http://bircahang.org/hogyan-oltozkodjon-a-politikus/

Pár napja téma volt Dúró Dóra öltözkodése, ennek kapcsán érdemes ezt a témát el?venni.

Alapvet?en - leegyszer?sítve - 5 öltözködési normarendszer ismeretes az európai civilizációban:

ünnepélyes: ez ma már kihalóban van, csak kiemelt fogadásokon és eseményeken jellemz?, s már
ott se kötelez?, férfiaknál ez a frakk, csokornyakkend?, s ezek verziói, n?knél az estélyi rujha,
üzleti: ez férfiaknál a szövetnadrág, hosszúujjú ing, zakó, nyakkend?, b?rcip? kombináció, n?knél
jóval nagyobb a mozgástér, lehet kosztümt?l ruháig, szövetnadrág vagy szoknya blúzzal,
üzleti-hétköznapi: ez az üzleti enyhébb verziója, férfiaknál a f? eltérés a nyakkend? elhagyása,
n?knél a nadrág vagy szoknya lehet színesebb, nem csak szövetb?l (pl. b?r is), lehet pulóver, lehet
testhezállóbb, lehet cicanadrág is feneket takaró fels?vel,
hétköznapi: a férfiaknál ez a zakó elhagyása, s hosszúujjú ing helyett akár rövidujjú, s?t egyszín?
póló, pólóing vagy pulóver, a n?knél lehet gyakorlatilag bármi a kifejezett strandöltözéken kívül,
sportos: ez gyakorlatilag a rövidnadrág férfiaknál és a színes, tarka póló, valamint ezek társai, a
n?knél hasonlók, plusz egyes, testet túlságosan kiemel? ruhák, pl. cicanadrág rövid fels?vel.

Manapság a politikai életben az üzleti és az üzleti-hétköznapi stílus a bevett. A férfiak mozgástere
kisebb, mint a n?ké, a n?politikusok esetében a hétköznapi stílus is elfogadottnak számít.

Ami a konkrét esetet, Dúró Dórát illeti, kifejezetten az üzleti-hétköznapi stílust képviseli, néha a
hétköznapi stílus elemeivel. Ami pozitívum. Negatív jelenségként pedig Kunhalmi Ágnest említeném, a
szigorú ragaszkodásával az üzleti stílushoz, amivel mintha direkt le akarná rontani saját pozitív kinézetét.

Ami vicces, a homokos "szakért?" mit mondott volna Dóráról, ha ballib lenne? Valószín?leg megdicsérte
volna, mert "fiatalos". De ez már más téma.
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Még a témához: Latin-Amerikában létezik az európai eredet? üzleti stílus elleni tiltakozásként létrejött
saját üzleti-hétköznapi divat. Lényege: a nyakkend? és a zakó bojkottja. E kett? helyett egy
guayabera nev? ruhadarabot hord sok férfi, mely egy hosszú, hímzett, jellemz?e fehér vagy bézs szín?
ing, melyet nadrágon kívül kell hordani, begombolatlanul hagyva a fels? 2-3 gombot.

a kuibai vezér 3 öltözéke: 2008-ig szinte csak egyenruhában volt látható, azóta ritkán öltönyt hord, de a
leggyakorabbam guayaberát

_______________________________________________
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Homofóbiaellenesek...
by maxval bircaman - péntek, december 11, 2020
http://bircahang.org/homofobiaellenesek/

Szerencsére a ballibek ismét bebizonyították, hogy képtelenek kampányt felépíteni.

A múlt heti Szájer-botrány gyors lecsengéséért a legtöbbet ismét a ballibek tették. Ugyanez történt, mint
ami a fanatikus ballib törzsszavazó hozzáállása minden egyes tüntetéshez: arra számít, hogy most aztán
megd?l a kormány, majd amikor mégse, elkezdi saját tüntetését szidni, így még a tüntetés kis hasznát is
lenullázza.

Az egészb?l, mely alkalmas lett volna egy közepesen hatásos Fidesz elleni kampányra is akár, most az
jött le: a homofóbia elleni harcot szívügyüknek tartó ballibek még ebben is következetesek, hiszen
azonnal buzizni kezdenek, amint ebben a legkisebb politikai hasznot látják.

A legnépszer?bb ballib reakció: íme, akkor a hatályos alkotmány nem keresztény, hiszen f? szerz?je
Szájer. El is kezdtek "Szájer-alaptörvényr?l", s?t "buzulmányról" beszélni.

Dehát mit is mondanak ki ezzel implicit módon? Hogy az alkotmányt nem a tartalma min?síti, hanem a
szerz?je. Azaz ha egy homokos bármit tesz, bármit létrehoz, az a dolog homokossággal fert?zött lesz,
még akkor is, ha semmi köze a homokossághoz. A homokosság tehát egy szörny? fert?zés. Na most, ilyet
keresztény homofób sose mond, pl. a homokos Csajkovszkij m?veir?l még a legkeményebb keresztény
homofób se állítja, hogy azok propagálják a homokosságot. A ballibek viszont most gyakorlatilag ezt
mondják. Vicces...

Szóval a ballibek szerencsére sose tanulnak és sose felejtenek. Pedig a Borkai-ügynél már volt egy
esélyük, amit szintén elrontottak. Ha én ballib PR-ember lennék, nem a kurvázásra és a a kábítószerre
koncentráltam volna, hiszen az utóbbi fikció, az el?bbi pedig vagvágány (a ballib narratíva az volt, hogy
Horvátországban a prostitúció illegális, így most majd börtönbe kerül Borkai, ami a kisgyerekek számára
is világos marhaság). Majd jött a hajókázás állítólagos milliárdos költsége, ami ismét marhaság (aztán
ezt a vesztes kártyát még egyszer megjátszották Szíjjártó ellen). Miközben lehetett volna a kevésbé
drámai, de valós ügyet el?venni: keresztény ember megcsalja a feleségét, csak hát ez túl kevésnek, túl

334 / 775

BircaHang - 01-13-2021
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

lagymatagnak t?nt.

Alapvet? PR-szabály: a PR nem kereskedés, azaz nem az a módszer, hogy direkt túl sokat mondok,
amib?l vissza tudok aztán venni, hanem éppen ellenkez?leg, kicsit mondok, majd nagyobbat, de sose
túlzok, ugyanis itt a nagyotmondás az ellenfelet segíti. Az átlagember reakciója a nyilvánvaló hazugságra:
ha ez nem igaz, akkor talán a többi se az, azaz a nagyotmondás az ellenfél tényleges hibájáról is kételyt
kelt.

Az eredmény: a saját hívek jót mulatnak, az ellenfél hívei összezárnak, a meggy?zend? semlegesek
pedig legyintenek.

_______________________________________________
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Háborúban
by maxval bircaman - kedd, február 18, 2020
http://bircahang.org/haboruban/

Nagyon rettegek a plágiumtól, de néha az ember bosszús, ha olyasmi jut eszébe, ami másnak már régen
eszébe jutott. Most egy olyan ötletemet fogom leírni, melyet más már megírt, de én úgy jöttem rá, hogy
még akkor nem olvastam máshol. Azérft teszek kivételt, mert a téma rendkívül fontos.

A háborúban a résztvev? katona akkor is mérges lesz az ellenségre, ha alapvet?en békés ember, aki
korábban semmi rosszat nem gondolt az ellenségr?l. Elég az els? lövést megkapni az ellenségt?l, már
aktiválódik az elemi ösztön a bosszúra. Ha pedig barátunk, kollégánk meghal, mi is meg fogjuk akarni
ölni, aki elkövette a gyilkosságot. Ez nem olyan ugyanis, mint egy normál hétköznapi gyilkosság, hanem
ez szisztematikus gyilkolás, s tudjuk: ha nem védekezünk,nem támadunk vissza, azzal csak növeljük az
ellenség harci kedvét. Háborúban az egyetlen értelmes cél az ellenség ölési képességének megállítása,
ehhez pedig nekünk kell gy?znünk.

S hiába tudjuk, hogy az ellenséges katona valószín?leg nem akart nekünk személyesen semmi rosszat,
hiszen parancsra van ott ahol van, s parancsra öl. Alapvet? emberi reakció ugyanis, hogy sose arra
vagyunk dühösek, aki kiad egy ölési parancsot, hanem arra, aki teljesíti a parancsot. Ugyanis hitünk a
szabad akaratban megingathatatlan, s úgy érezzük, ha az ellenség katonája teljesíti a kapott parancsot,
akkor felel?s, hiszen megtehetné, hogy fellázad és nem teljesíti feljebbvalói utasításait.

S ugyanez igaz alacsonyabb szinten is, azaz amikor nem ölésr?l van szó, hanem valamilyen más, kisebb
mérték? károkozásról. Akkor pontosan ugyanígy reagálunk.

A jézusi szeretet parancs arról szól, szakítsuk meg a bosszú láncát, azaz ne reagáljunk ilyenkor. Ez egyes
esetekben m?ködik is, másokban azonban nem, mert megesik, hogy az ellenség bíztatásnak veszi a
viszontreakció hiányát.
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Kiváncsi vagyok tudja-e valaki ki írta meg ezt jóval el?ttem. Legalábbis a gondolat kiinduló részét sajnos
már megírták mások.

_______________________________________________
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Hány nyelv?
by maxval bircaman - szombat, december 19, 2020
http://bircahang.org/hany-nyelv/

Jelenleg a világon beszélt nyelvek száma 6000-7500, az eltér? szám oka: nem egyértelm?, hogy egy adott
beszélt nyelv mikor önálló nyelv, mikor nyelvjárás.

Korunk sajátossága: a nyelvek száma drasztikusan csökken. A XXI. sz. végére a mai nyelvek
kétharmada ki fog halni. Ami furcsa látszólag: a m?szaki fejl?dés és az oktatás általánossá válása segíti a
nyelvek kihalását.

A nyelvek életer?sségére van egy 13-fokú skála, ezt érdemes használni, röviden a skála fokozatai:

A - az illet? nyelv életer?s, nincs veszélyben, terjedése biztosított:
0 – a nyelvet széles körben használják a nemzetközi életben,
1 – a nyelvet országos szinten használják, az élet minden területén,
2 – a nyelvet regionális szinten használják, az élet minden területén,
3 – a nyelvet széles körben használják, az élet minden területén, a hivatalos állami
használat kivételével;
B - az illet? nyelv állapota sérülékeny, azaz terjedése biztosított, de a nyelvhasználat nem
általános:
4 – létezik az adott nyelven széleskör? oktatás, irodalom, a nyelvnek van sztendertizált
változata,
5 – létezik sztendertizált nyelvváltozat, de elterjedése csak részleges, viszont
nyelvfejlesztési politika van,
6a – a nyelvet széles körben használják, de csak személyes célokra;
C - veszélyeztetett nyelv, átadása csökken?ben:
6b – a nyelvet széles körben használják, de csak személyes célokra, s beszél?k aránya az
életkorral csökken,
7 – a gyerekek még megtanulják a nyelvet szüleikt?l, de már nem adják át azt saját
gyerekeiknek;
D - er?sen veszélyeztetett nyelv:
8a – csak az id?sebb nemzedék használja a nyelvet,
8b – csak az id?sebb nemzedék használja a nyelvet, s csak egymás közt;
E - kihalt nyelv:
9 – a nyelv tudata van csak meg a közösségben, azt csak mint identitásuk elemekét

338 / 775

BircaHang - 01-13-2021
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

használják néha, de a nyelv már senkinek se az anyanyelve,
10 – teljes kihalás állapota.

Európára jellemz? a legkevésbé a nyelvek kihalása. A világ 203 országából Európában van 56. Összesen
alig 6 európai ország van, melynek van olyan hivatalos nyelve, mely nem A kategóriájú, azaz nem
életer?s nyelv a fenti kategorizáció szerint:

Abházia - az abház nyelv B kategóriájú, azaz sérülékeny, ennek oka, hogy bár az abházok szinte
100 %-a beszéli, a családi életen kívül az orosz teljesen átvette a szerepét, csak a legid?sebb
nemzedék körében akadnak emberek, akik nem beszélnek oroszul is anyanyelvi szinten, viszont
az abház állam legalábbis igyekszik terjeszteni a nyelvet,
Belarusz - a belarusz nyelv B kategóriájú, azaz sérülékeny, ennek oka, hogy bár a belaruszok
legnagyobb része beszéli, a családi életen kívül szinte egyáltalán nem használják, s?t a
nagyvárosokban a családi élet is oroszul zajlik,
Dél-Oszétia - az oszét nyelv, C kategóriájú, azaz veszélyeztett, ennek oka, hogy bár az abházok
szinte 100 %-a beszéli, a családi életen kívül az orosz teljesen átvette a szerepét, csak a legid?sebb
nemzedék körében akadnak emberek, a fiatalok még kétnyelv?ek, azaz oszét-orosz nyelv?ek, de
ma már a többség az oroszt jobban beszéli,
Írország - az ír nyelv D kategóriás, azaz er?sen veszélyeztetett, ennek oka, hogy az írek nagy
többsége egyáltalán nem beszéli, használata egyes falvakon kívül abszolút ünnepélyes csak,
Luxemburg - a luxemburgi nyelv B kategóriájú, beszél?i hagyományosan nem használják
mindenre, viszont er?s identitásképz? szerepe van,
Svájc - a romans (rétoromán) nyelv D kategóriás, azaz er?sen veszélyeztetett, ennek oka, hogy
bár a közösség beszéli, de ez közösség kis létszámú (kb. 40 ezer ember), s mindenkinek van másik
anyanyelve is, a német vagy az olasz.

Az állami kampány egy nyelv érdekében egyébként ritkán sikeres. Az egyetlen példa, hogy egy nyelvet
visszahoztak a pusztulásból Izrael esete a héber nyelvvel. Ha viszont nem pusztulásból kell visszahozni
egy nyelvet, hanem csökkent státuszát növelni kell, ott van példa több sikerre is. Például a velszi nyelv Db?l fel lett hozva C-státuszba, miközben a rokon skót nyelv esetében ez nem volt sikeres.

Ami az egyes európai országok regionális hivatalos nyelveit illeti, ott már sok a nem A-státuszú, s?t az
kivételes, ha egy regionális nyelv A-státuszú. Íme a teljes lista:

D-státuszú: alsó-szorb, fruliai, isztro-román, kasub, ladin, lapp, normand, ruszin, skót, északi-fríz,
keleti-fríz, nyugati-fríz, szárd,
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C-státuszú: alnémet, fels?-szorb, gagauz, jiddis, limburgi, mirandai, velszi,
B-státuszú: baszk, feröeri, galíciai, luxemburgi.

Az oroszországi regionális hivatalos nyelveket külön írom le nagy számuk miatt:

D-státuszú: krími tatár, mari,
C-státuszú: abaza, burját, kalmük, hakasz, komi, mordva, nogáj, udmurt,
B-státuszú: altáji, baskír, csecsen, cserkesz, csuvas, ingus, kabard, karacsáj-balkár, tatár, tuvai.

https://www.youtube.com/watch?v=SUllgngSbW8
egy id? után csak az éneklés marad

https://www.youtube.com/watch?v=2N991t8JFwc
meg az állami tévében hírm?sor jelképesen

Mik a lassú pusztulás f? oka:

a beszél? közösség túl kicsi létszámú - önmagában persze a kis létszám nem ok, ha egy közösség
önállóan él, hiszen vannak alig párszáz f?s életer?s nyelvek is, melyeket elszigetelt törzsek
beszélnek csak, de ha a közösség másokkal együtt él kisebbségként, elkerülhetetlen a lassú
beolvadás, erre jó példa a romans nyelv Svájcban,
az el?bbi okhoz hasonló: a közösség egy adott területen többségi ugyan, de azon kívül a nyelv
használhatatlan, a lakosság mobilis, így a területet elhagyás a nyelv elvesztését is eredményezi a
következ? nemzedékek számára, erre példa a lapp vagy a szorb,
a nyelvre annak beszél?i nyelvjárásként tekintenek, így csak családi, helyi célra alkalmazzák azt,
minden "komolyabb" dologra az "irodalmi" nyelvet, lásd alnémet, luxemburgi, limburgi, kasub,
történelmileg olyan domináns idegen kultúra hatása a közösségre, mely nem tudta ugyan
asszimilálni a közösséget, annak identitása megmaradt, de az áttért a domináns kultúra nyelvére,
erre tipikus példa az ír, lásd ír nemzeti érzés nagyon er?s, csak éppen ezt angolul fejezik ki, de az
orosz Kaukázusban is hasonló a helyzet egyes nyelvekkel.

Természetesen ezek mindig hosszú folyamatok. S nem mindig egyirányúak, megesik az is, hogy egy
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nyelv lassan megy lefelé, majd elindul a felfelé haladása. Erre akár a magyar is példa: a XVIII. sz. végére
a magyar családi nyelv lett, a "fontosabb" dolgokhoz a latin és a német kellett, majd a XIX. sz. elejét?l a
folyamat megfordult, míg a magyarból teljesérték? nemzeti nyelv lett ismét.

De mik a nyelvelhalás els? jelei? Azt hiszem, ez a legérdekesebb, nem a nyelvek listázása. A
folyamat kb. ez:

idegen szavak tömeges átvétele olyan dolgokra is, melyekre már volt saját szó,
idegen szavak eredeti alakjának meg?rzése, azaz nem honosítása, nem hozzáillesztése a saját
nyelvhez, mondjuk mintha a magyarban hirtelen megjelenne az angol "w" hang, s így kezdenénk
ejteni az ilyen szavakat, pl. viszki helyett wiszkit mondanánk,
a nyelvtan rendszerszint? változása idegen hatásra - önmagában a nyelvtan minden nyelvben
változik folyamatosan, ezzel semmi gond, míg nem tömegesen idegen hatásra zajlik, lásd a
magyarban az ikes ragozás lassú kihalása teljesen bels? folyamat - az idegn hatás lehet
egyszer?södés, de bonyolódás is, a lényeg itt az idegen mintha,
szókincs befagyása, azaz a bels? szóképzési folyamatok leállása, helyette idegen szavak vagy
körülírás, pl. mintha az olyan új szavak, mint "netezik" nem jelentek volna meg,
stílusok megsz?nése, azaz egyetlen egy nyelvi kifejzési szint marad meg - az él? nyelvek
jellegzetessége, hogy ugyanaz megfogalmazható sokféle stílusban, lásd a "foglaljon helyet", az
"üljön le" és a "csüccs le" ugyanazt jelentik, de más-más stílust jeleznek,
a nyelvi logikában egy domináns idegen nyelv módszerének átvetele, pl. mintha a magyarban
megsz?nne az alanyi/tárgyas ragozás, mert ez egyetlen szomszédos nyelvben sincs, viszont
megjellenének nyelvtani nemek, mert ez viszont van minden szomszédos nyelvben,
a nyelvi közösség minden tagja - kezdetbecsak minden m?velt tagja - beszél más nyelvet is
anyanyelvi szinten,
a nyelvi közösség tagjai egyes témákban képtelenek magukat szabatosan kifejezni, így ha ilyesmi
merül fel, a másik nyelvre váltanak,
a nyelvi közösség nem látja értelmét, hogy használja a nyelvet a családi életen, hagyományos
kulturális szférán kívül,
a fiatal nemzedék már nem tanítja meg gyerekeit a nyelvre,
a nyelv az ?sök hagyománya immár csak, aktívan nem használja senki anyanyelvként.

Ami a magyart illeti, természetesen semmi nyomát nem adja annak, hogy gyengülne, tért vesztene.
Ugyanez igaz az európai nyelvek 90 %-ára.
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Hány áldozata volt a szovjet rendszernek?
by maxval bircaman - csütörtök, szeptember 17, 2020
http://bircahang.org/hany-aldozata-volt-a-szovjet-rendszernek/

Fel vannak fújva a számok. A legfantasztikusabb adatok 80 millióról szólnak, ami teljes abszurdum: ha
igaz lenne, ma lakatlan lenne az egész volt szovjet terület.

Ahogy a gulág adatok is teljesen abszurdak. Ha elhinnénk ?ket, ez azt jelentené, minden második ember
gulágon volt. A valóságban a szovjet rendszer összesen alig 15 milió embert küldött gulágba, s ezek átlag
10 %-a halt bele. A gulág ugyanis munkatábor volt, nem haláltábor.

A népességkitelepítések alatt meghalt 1 millió ember. Ez akkor volt, amikor Sztálin kitalálta, egyes
népek természetükt?l fogva nácibarátok, így át kell ?ket telepíteni a frontvonaltól messze, nehogy
segítsék a németeket. Majd ez folytatódott más népekkel is, immár nem náciszimpátiájuk, hanem más ok
miatt. A teljes lista - beleszámítva azokat a népeket is, melyeket csak részleges kitelepítés sújtotta balkárok, csecsenek, észtek, finnek, görögök, ingusok, izsórok, karakalpakok, kalmükok, koreaiak, krími
tatárok, lengyelek, lettek, litvánok, németek, norvégok, románok.

Továbbá politikai okokból az egész kommunista id?szak alatt kb. 1 millió embert végeztek ki.

A legtöbb áldozata a polgárháborúnak van. Itt a kommunisták kb. 2 millió mebert gyilkoltak le. (Az
ellenoldalnak is volt legalább ennyi áldozata, de azokat nyilván nem számolhatjuk a kommunista
áldozataok közé.)

Az összes többi legfeljebb közvetett áldozat, lásd rossz gazdaságpolitikai miatti éhezés, stb. Ezek közül
politikailag motiváltnak csak a kolhozosítás áldozatait érdemes ide számolni, ez kb. 1 millió ember.

Az össz adat 6-7 millió ember. A valóságban a szovjet rendszer kevesebb embert ölt meg 70 év alatt,
mint amit a belgák Kongóban 20 év alatt, a XIX. sz. végén.
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A fantasztikus áldozatszámokat jellemz?en ex-komcsik találják ki, azaz szimpla egyéni
önfelmentési kísérlet.

_______________________________________________
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Három gondolatforradalom
by maxval bircaman - vasárnap, december 06, 2020
http://bircahang.org/harom-gondolatforradalom/

Három fontos m?szaki forradalom zajlott le az emberiség történetében eddig a gondolatok
továbbadásában.

Az els? az írás feltalálása. Amir?l pl. Platón rossz véleménnyel volt, megjegyezve, hogy több benne a
negatívum, mint a pozitívum.

Egyébként az írást feltalálásakor nem is gondolatok átadására kezdték használni. A nagy ásatásoknál
mindig visszatér? momentum, hogy amikor a kutatók írásos feljegyzésekre bukkannak, abban
reménykednek, az valami történelmi leírás vagy vallásos irodalom lesz, aztán kiderül: szimpla raktári
összeírások, adóügyi listák. Ugyanis az írás erre lett kitalálva: adminisztrálásra. Az már kés?bbi
történet, hogy alkalmazták másra is.

Az írás azonban évezredekig bonyolult és drága dolog maradt. Amit nem másoltak át, az megsemmisült,
a másolás pedig csakis kézi er?vel zajlott, így nagyon drága mulatság volt. A gazdagoknak se volt több
pár könyvnél.

A könyvnyomtatás feltalálása a XV. században drasztikusan lecsökkentette a könyvek árát. A
gazdagoknak immár többszáz kötetes könyvtáruk lett, de immár a középrétegeknek is lett kisebb
könyvtáruk.

Ez így maradt fél évezredig. Az internet a XX. sz. végén hozta el az új kort. Immár ingyenes lett a
másolás, az adattovábbítás pedig azonnali. A hozzáférés pedig szinte ingyenes.

Nyilván minden változásnak voltak kárvallottjai. Az írás feltatálásával elveszett a szóbeliségb?l él?k
munkája, a könyvnyomtatással pedig megsz?nt egy több évezredes szakma, a másolóság.
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A mostani szakasz pedig súlyosan károsítja pl. a szerz?i jogok birtokosait. Több ezer kötettel
rendelkezem elektronikus formában, ennek kb. 10 % ingyenes legális tartalom, s kb. 0,1 %-a fizet?s
legális anyag. A maradék "illegális", nem fizettem meg a "könyvmásoló szerzetesek" nehéz munkáját,
hanem letöltöttem valamelyik torrentoldalról vagy könyvgy?jt? honlapról. S amikor megveszek valamit
legálisan, azt én magam töltöm fel aztán valahová. S természetesen sose kérek semmilyen anyagi
ellenszolgáltatást könyvért, ez erkölcstelen lenne.

Nyilván a let?nt kor nyertesei utódvédharcokat folytatnak, igyekeznek tiltani, büntetni. S bár id?nként
nyernek, az esetek 99,9 %-ában vesztenek. A gondolatok áramlását ugyanis nem lehet
profitérdekekb?l se leállítani.
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Hómofiszban az alsó-középosztály
by maxval bircaman - szerda, március 18, 2020
http://bircahang.org/homofiszban-az-also-kozeposztaly/

Érdekes fejlemény. A valóság szempontjából teljesen vagy mérsékelten felesleges munkahelyek
hazavihet?k, míg a valóban fontosak nem.

A kólcenter például hazavihet?, szóval én mint kólcenteres otthon vagyok, de pl. a sógorom munkája nem
vihet? haza, ? ugyanis egy tejtermékeket gyártó cégnél kiszállító, magyarul kamionsof?r. Na most,
melyik a fontosabb? - de ez csak költ?i kérdés persze.

S most jön be a valóság egy másik oldala is: Kelet-Európa iszonyúan gazdag világviszonylatból nézve.
Alig akad ember, akinek ne lenne otthon megfelel? infrastruktúrája az otthoni munkához.
Internethozzáférés nélküli ember nem létezik, s a legszegényebb kollégák szegénysége is csak annyit
jelent: 4-5 éves, használtan vett laptopuk van.

A cég, ahol dolgozom csak részben van Kelet-Európában. Nagy része a cégnek Indiában és a Fülöpszigeteken van, persze máshol is vannak részlegek, de az a 2 a legszegényebb országbeli részleg, s persze
a legtöbb dolgozó is ott van.

Ebben a 2 országban az internet nem úgy van, mint nálunk, bárhol Kelet-Európában. Indiában a lakosság
2 %-a rendelkezik szélessávú hozzáféréssel, míg a Fülöp-szigeteken 3 %. Ezzel szemben az internet
ellátottság szempontjából legfejletlenebb kelet-európai országban, Albániában is 11 % az elterjedtség.
(Bulgária adata: 25 %, Magyarország adata: 31 %. Kelet-Európában az els? helyen Belarusz van 33
%-kal.)

Mobilhálózaton keresztüli net persze mindenhol van a világon (egyetlen országot, Észak-Koreát
leszámítva). Még az egyik leginkább internetszegény országban, Kubában is van a lakosság 40 %-ának
mobil nethozzáférése. Azonban a mobilhálózat a fejlett világon kívül a legnagyobb részt olyan sebesség?,
hogy nem ad lehet?séget normál, élvezhet? netezésre, otthoni munka pedig biztosan képtelenség ilyen
módon.
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S azt nem is tettem hozzá, hogy a harmadik világban az átlagember nethozzáférési eszköze valamilyen
olcsóbb okostelefon. Szó sincs arról, ahogy nálunk: hogy a legújabb modellek között válogatunk, meg
modern laptopunk, asztali gépünk van.
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Id?sebb munkavállalók
by maxval bircaman - szombat, június 27, 2020
http://bircahang.org/idosebb-munkavallalok/

Ami pozitív folyamat Kelet-Európában, hogy elkezdték értékelni az id?s munkakeres?ket.

Korábban az volt, hogy 29 éves kor volt a fels? határ, s id?sebbet csak akkor, ha senki sincs 30 alatt.

Ma mér sok helyen rádöbbentek, a fiatalra nem lehet számítani, mert:

még pezseg benne a vér, szerelmes lesz, aztán elválik, felmond,
hirtelen kalandvágya támad, így hirtelen felmond, sokszor azonnal, be se lehet hajtani rajta a
felmondási id?t, mert ismeretlen helyre távozik,
sok halivúdi filmet nézett, elhitte ?ket, s emiatt kiábrándul, hogy a valóság más, mint a film,
dührohamot kap vagy drogozni kezd,
letargiába merül, minden második héten kamubeteg, s amikor be is megy, állandó munkalassító
sztrájkot tart,
elolvasott valami idióta könyvet a networking fomtosságáról, ezért mnka helyett egész id? alatt
kapcsolati hálót épít.
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Igazságtétel
by maxval bircaman - szombat, május 09, 2020
http://bircahang.org/igazsagtetel/

Egy 29 évvel ezel?tti vita, ami akkor hatalmas port kavart. Érdemes visszanézni ma is, szinte egy
elfeledett kor alapvet? dokumentuma.

Azok közé tartozom, akik emlékeznek a vitára személyesen is. Nem akarom a múltat megmásítani, szóval
elismerem, akkor sokkal közelebb álltam az SZDSZ-hez, mint az MDF-hez, bár az egy évvel korábbi
taxisblokád miatt már messze nem voltam az SZDSZ és a Fidesz h? híve. Azt hiszem, már mondtam,
hogy az SZDSZ-Fidesz által képviselt liberalizmussal való els? szakadásom a taxisblokád volt, melyet
kicsinyes bosszúnak tartottam a választási vereség miatt.

Valójában a két tábor (a nemzeti és a liberális) között akkor a politikai különbség minimális volt,
gyakorlatilag minden alapkérdésben tökéletes egyetértés uralkodott: mindkét oldal liberális, polgári
demokráciát akart, mindkét oldal nyugatpárti, euroatlantista volt, mindkét oldal elítélte a kommunizmust,
mindkét oldal kapitalizmust akart. Pontosan ezért lehetett az, hogy másodrend?, de jelképes kérdésekben
viszont ádáz vita folyt.

Ez az igazságtételi vita olyan volt, mint másfél évvel korábban a címervita: lásd Kossuth-címer vagy
koronás címer. Ott végül az SZDSZ józanabb fele engedett, amikor igennel szavazott mind a Kossuthcímerre, mind a hagyományos koronás verzióra. Így lett a hivatalos magyar címer ismét az 1946 el?tti
koronás verzió.

Az igazságtételi törvény lényege: ne vonatkozzon az elévülés azokra a súlyos b?nökre, melyeket a
kommunista rendszer alatt politikai okokból nem üldöztek.
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Az SZDSZ azt mondta: fontosabb mindennél a jogállamiság, nem szabad még a legtisztább erkölcsi
elvek miatt se visszamen?leges törvényhozást alkalmazni.

Az MDF álláspontja pedig az volt: nem lehet a jog elszakítva az erkölcst?l, nem szabad absztrakt
jogelvek miatt lemondani a b?nösök felel?sségre vonásáról.

De mi volt mindezek mögött a valós politikai háttér? Ugyanis a valóságban egyik tábor se akarta
büntetni a volt rendszer nagyembereit, pl. teljes elutasítás volt bármilyen lusztrációs terv ellen. Mindkét
párt ugyanis jóbarátokkal, szövetségesekkel rendelkezett a volt MSZMP vezetésében.

Az SZDSZ a technokrata reformkommunistákkal szimpatizált, s éppen a videón látható vita el?tt pár
héttel született meg a Demokratikus Charta, mely békekötés volt az MSZP liberális többsége és a liberális
SZDSZ között, valamint együttm?ködési megállapodás a kormány ellenében.

Az MDF pedig az MSZP bár lecsökkent, de még létez? népi szárnyával szimpatizált, melynek eredete a
volt MSZMP-vezetésben a Pozsgay-Sz?rös féle nagyimreista reformkommunisták voltak.

Az igazságtételi tervezet valószín?leg soha senkit sem állított volna bíróság elé, s ha mégis, abból évekig
tartó, unalomba fulladó perek lettek volna. Senki se mondta ezt ki ?szintén akkor, pedig tény: egy 100
%-ban törvényes és teljesen békés rendszerváltozás után nem lehet úgy tenni visszamen?legesen, mintha
legalábbis forradalom döntötte volna meg a régi rendet. Ill. volt erre utalás, ez volt Antall híres
"tetszettetek volna forradalmat csinálni" mondása.

Az MDF-kormánynak szüksége volt egy jelképes gy?zelemre a gazdasági nehézségek miatt. Az SZDSZ
meg elég okos volt, hogy elvegye ezt a gy?zelmet a kormánytól. S az SZDSZ fölényes gy?zelmet aratott,
azaz kiütéses gy?zelmet aratott az "igazságtalan, de törvényes" formula. Más kérdés, hogy hosszú távon
ezzel elásta magát az SZDSZ, mind bármilyen liberalizmus, dehát ez más téma, meg egyébként is:
távolból nézve ez végülis pozitív fejlemény.
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India népei
by maxval bircaman - kedd, március 03, 2020
http://bircahang.org/india-nepei/

India 2 f? összetev?je: indo-árja népek és dravida népek. Az indo-árja az indoeurópai nyelvcsalád egyik
ága, a dravida pedig egy önálló nyelvcsalád.

A legelterjedtebb elmélet szerint az eredeti lakosság a dravida, akiket az északnyugatról benyomuló
indoárják nagyrészt kiszorítottak, asszimiláltak, aminek eredménye, hogy van egy vonal Indiában,
melyt?l délre dravida nyelv?ek élnek, északra pedig indoárja nyelv?ek.

A két csoport természetesen keveredett, az eredeti típus azonban nagyon más volt. Az indoárják kreolos
b?r? fehérek, de egészen fehér b?r?ek is vannak köztül. A dravidák barnák, egészen a négerig terjed?
színnel.

sötétzöld - indoárja többség (90 % felett), világoszöld - indoárja többség (80 % felett), középzöld indoárja többség (60 % felett), piros - dravida többség (90 % felett), narancs - dravida többség (80 %
felett), kék - egyéb (lásd lent)

Nem egyértelm?en besorolható államok:

1 - Arunachal Pradesh - 70 % tibeti többség,
2 - Meghalaya - nincs többség: 45 % ausztroázsiai, 35 % tibeti, 20 % indoárja,
3 - Nagaland - 90 % tibeti,
4 - Manipur - 90 % tibeti,
5 - Mizoram - 90 % tibeti,
6 - Andaman- és Nicobar-szk. - nincs többség: 15 % ausztroázsiai, 40 % dravida, 45 % indoárja.

dravida és indoárja: a tamil kormányf? és az indiai kormányf?
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Fontos megjegyezni: az árja-dravida etnikai-nyelv? feloszlás nem kapcsolódik semmiben formában a
valláshoz.

India lakosságának 80 %-a hindu, 14 %-a muszlim. Mindkét vallás hasonló arányban elterjedt mind a két
nagy nyelvi-etnikai csoportban.

India 36 közigazgatási egységéb?l 2-ben van az iszlám abszolút többségben, 1-ben pedig relatív
többségben. 27 közigazgatási egységében a hinduizmus van abszolút többségben.

A maradék 6-ból 1-ben szikh abszolút többség van, 3-ban keresztény abszolút többség. 2 államban pedig
egyetlen vallásnak sincs többsége.

Csupán két etnikai-vallási párhuzam található:

a szikh vallás indoárja,
a keresztény vallás a tibeti, az ausztroázsiai népek között többségi, s jelent?s kisebbsége van a
dravida népek között.

Amit kevesen tudnak: bár India a buddhizmus hazája, mára ez a vallás szinte teljesen elt?nt az országból.
Aránya országosan 1 % alatt van, s egyetlen közigazgatási egységben sem alkot többséget.

_______________________________________________
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Indiánok a volt spanyol gyarmatokon
by maxval bircaman - kedd, február 11, 2020
http://bircahang.org/indianok-a-volt-spanyol-gyarmatokon/

narancs - spanyol gyarmatok (az USA területe nem jelölve)

Az indiánok helyzete az egyes volt spanyol gyarmatokon érdekes ami a helyi identitásban meglév?
szerepüket illeti.

Amerikában 19 mai ország van, mely spanyol gyarmat volt. Dél-Amerikában: 9 ország, a kontinentális
Közép-Amerikában 7 ország, a karibi térségben pedig 2 ország + Puerto Rico.

A legegyszer?bb az utóbbi térséggel kezdeni. Ott ugyanis nulla az indiánok szerepe. A legkorábban
gyarmatosított terület a karibi térség. Az 1542-es királyi rendelet el?tt az indiánokat kb. állatoknak
tekintették, így aki nem halt meg a betegségekben, az meghalt a gyarmatosítók keze által. Bár az
?slakosság minimális része ezt túlélte, nem maradtak se indán közösségek, se identitás, azaz az indián
elem itt csak valamiféle genetikai nyom.

Ezek az országok fehér telepesállamok, behozott néger rabszolga lakossággal, s e két csoort
keveredésével. A spanyol identitás negsz?nésével, elhalványosodásával itt természetes módon alakult ki
az új identitás, mely fajfüggetlenül lett. A kérdés csak a néger és mulatt lakosság iránti hozzáállás volt a
fehérek részét?l, de ez nem jelentette a négerek és mulattok idegennek min?sítését, csak lenézését. Mind
a három területen jellemz?, hogy a lakosság 80-90 %-ban fehér és kevert fehér-néger (Dominikán a
kevert faj a domináns, a másik két országban a fehér).

A kontinentális közép-Amerkában a spanyol utáni új nemzeti öndtudat mindenhol a fehér és a mesztic
(kevert fehér-indián) lakosság alapján lett. Ez a két csoport nem diszkriminálta egymást, de közösen
lenézték a tiszta indiánokat. A tiszta indián lakosságra az új nemzet úgy tekintett mint még nem civilizált
lakosságra, melyet majd integrálni kell a többségbe, ennek útja pedig az indián kultúra helyettesítése a
spanyol-indián kevert alapú többségi szokásokkal, ennek részeként a spanyol nyelvre átneveléssel. Ennek
f? eszköze a kötelez? iskolarendszer volt, mely egyrészt igyekezett új identitást adni az indián
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gyerekeknek, másrészt írástudást oktatni nekik, de kizárólag spanyolul.

Ez a program hatalmas sikert hozott ott, ahol nem volt túl magas az indián arány. Pár százaléknyi indián
kisebbslg maradt, az is jellemz?en kétnyelv?. Egyedül Guatemalában maradt jelent?s, közel 40 %-os
arányú indián lakosság, s itt az állam kénytelen volt már a XX. sz. közepén feladni az integrálás totális
politikáját, itt indián nyelv? alapfokú oktatási rendszer is létezik, s csak középszinten jön be a spanyol
oktatási nyelv.

Természetesen ma már kulturális értéknek kezdik számítani az indián nyelveket mindenhol a régióban,
így ma már létezik ezekre hivatalos támogatás. Ez azonban jellemz?en elkésett intézkedés, az indián
nyelvek nem használatosak a családi környezeten kívül. S a színindiánok is többségükben csak spanyolul
beszélnek.

A néger lakosság száma nem volt itt jelent?s sehol, aránya a karibi térséghez képest is kicsi, az egyetlen
Panam mkivételével, de ott se éri el a 20 %-ot. (Salvadorban pedig egyáltalán nincsenek négerek, ennek
oka, hogy ez az egyetlen közép-amerikai állam, melynek nincs karibi partvidéke, márpedig a középameriai csendes-óceáni partvidékre nem történt rabszolgakereskedelem.)

Dél-Amerikában a helyzet nem egységes.

Egyrészt van 3 ország, Argentína, Chile, Uruguay, ahol a nemzeti identitás gyakorlatilag fehér, itt a
lakosság 85-95 %-a európai, a néger lakosság pár százalék, nagyon kevés a kevert fehér-indián, s a
meglév? kevés indián teljesen el van különölve. Ezek a területek a gyarmatosítás idején gyéren voltak
lakottak, az indiánok távoli vidékeken éltek, s a nemzeti identitás kialakulása nélkülük zajlott le. A
legtöbb indián Chilében van, 5 %, ?k is az ország elszigetelt részein. Itt az indiánokra klasszikus idegen
kisebségként tekintenek, természetesen nem joglag, de a gyakorlat bizony ez.

Kolumbiára és Venezuelára a Közép-Amerikára keírtak és az argentín-chilei-uruguayi helzet keveréke
igaz. A fehér és a mesztic lakosság közösen alakította ki a nemzeti identitást, a kevés indián kb.
vadenbernek számít (a dzsungelekben élnek), abszolút marginálisak.

A maradék 4 ország azért maradt a végére, mert ott az indián elem egészen más jelleg?. Itt is mindenhol
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fehér-mesztic alapú a nemzeti identitás, azonban mégis jelent?sen más a helyzet, mint az eddig felsorolt
országokban.

Paraguayban a lakosság több mint 90 %-a mesztic, viszont tömeges a kétnyelv?ség, szinte mindenki
beszél indián nyelvet is, ahogy spanyolt is. Természetesen itt is a spanyol a tényleges hivatalos nyelv, de
itt a helyi f? indián nyelv - a guarani - meglep?en er?s. A guarani itt hivatalos nyelv a spanyollal együtt,
bár a gyakorlatban minden hivatalos tevékenység spanyolul zajlik, a guarani hivatalos státusza inkább
jelképes.

Ecuadorban a lakosság negyede ma is indián, s er?s identitással rendelkezik, bár az indiánok nagyobb
része csak spanyolul tud. Viszont elmondható, itt az indiánok részei a nemzeti identitásnak..

Peruban az indiánok a lakosság negyede, kb. felük nem is beszél spanyolul. Bár az utóbbi 30 éven
vannak változások, máig igaz, hogy a mesztic-fehér többség idegennek látja az indiánokat, különösen a
falusi indiánokat, akik nem beszélnek spanyolul. Peruban s spanyol és a kecsua is hivatalos nyelv, a
kecsua státusza abszolút jelképes, kb. mint ahogy Budaörs határában ki van írva, hogy Wudersch.

Bolívia szintén az a hely, ahol a fehér-mesztic többség a lakosség kb. negyedét kitev? indiánok nélkül
alakította ki a nemzetet, viszont itt az indiánok aktívak, s e tekintetben komoly eredményeket értek el.

Összegezésként: a leírtak kegyetlennek t?nhetnek indián szemszögb?l, mégis: a spanyol gyarmatosítók
bántak a legkevésbé rosszul az indiánokkal. Az angoloknak eszükbe se jutott, hogy az indiánok részei
lehetnének az államnak, ráadásul az angol rendszer bármennyi indián vér megléte esetén indiánnak
min?sített mindenkit, míg a spanyol rendszer az ellentétes hozzáállást alkalmazta: bármilyen kevés fehér
vér megléte már áthelyezte az embert a lenézett indián kategóriából a privilegizált kategóriába.

A volt spanyol gyarmatok célja az integráció volt, nyilván ez kulturális asszimilációt jelentett, míg az
ellenpélda az USA, mely magát fehér országnak képzelte, az indiánok eltávolítandó problémának
tekintve.
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Indo-árják
by maxval bircaman - vasárnap, november 08, 2020
http://bircahang.org/indo-arjak/

A 3,4 milliárd anyanyelvi beszél?t egyesít? indoeurópai nyelvcsalád legnagyobb ága - 1,1 milliárd f?s az indo-árja ág, a nyelvcsalád legkeletibb ága.

Az ?shazában az elterjedési arány a következ?:

Banglades - 98 %,
Bhután - 30 %,
India - 70 %,
Maldív-szk. - 99 %
Nepál - 82%,
Pakisztán - 75 %,
Sri Lanka - 75 %.

A történelem során jelent?s kivándorlás zajlott a térségb?l (lásd cigányok Magyarországon), ennek
következtében az indo-árja nyelvek máshol is megtalálhatóak. Ahol aránya eléri a 10 %-ot:

a Perzsa-öböl menti olajállamok (Arab Emirátusok, Bahrein, Katar, Kuvait, Omán) - pontos
statisztika nincs, a becsülhet? adat 10-25 % közti,
Fidzsi - a lakosság 49 %-a,
Suriname -a lakosság 26 %-a.

Felmerülhet a kérdés: helyesek ezek a számok? Hiszen pl. közismert, hogy pl. az Arab Emirátusokban a
lakosság 60 %-a indiai. Nos, a válasz az, hogy a Perzsa-öböl menti olajállamokban az indiai bevándorlás
kétharmada dél-indiai, azaz nem indo-árja nyelv?. Ugyanez a helyzet Malájziában és Szingapúrban is,
ahol jelent?s számú indiai bevéndorló van, de szinte teljes egészében dél-indiaiak.
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Továbbá a másik tényez? a nyelvvesztés. Megesik az is, hogy valahová jelent?s számban vándoroltak be
indo-árja nyelv?ek, de az id?k során nyelvileg asszimilálódtak. S itt nem csak a magyar anyanyelv?
cigányokra kell gondolni, hanem ennek drasztikus példája Mauritius, ahol ma a lakoság 70 %-a indiai, de
alig 5 % ?rzi ?sei nyelvét, a nagy többség nyelvileg asszimilálódott. De ugyanez igaz Trinidad-Tobagóra
és Guayanára is, ahol jelent?s az indiai származású lakosság, viszont csak kis részük beszéli már ?sei
nyelvét.

De maradjunk a nyelveknél, íme azok az indo-árja nyelvek, melyeket anyanyelvként több ember beszéli,
mint a magyart:

hindi - 528 millió,
bengáli - 230 millió,
pandzsábi - 125 millió,
marathi - 83 millió,
urdu - 69 millió,
gudzsaráti - 56 millió,
radzsasztáni - 50 millió,
odia - 35 millió,
maithili - 34 millió,
szindhi - 38 millió,
nepáli - 30 millió,
szingaléz - 17 millió,
asszámi - 15 millió.

Ami engem leginkább érdekelt, az a kölcsönös érthet?ség foka az ág nyelvei között, íme az adatok:

95 % feletti kölcsönös érthet?ség: hindi-urdu (kb. mint a szerb és a horvát viszonya),
75 % körüli kölcsönös érthet?ség: bengáli-asszámi (kb. mint a cseh és a lengyel, vagy az orosz és
az ukrán viszonya),
50 % körüli kölcsönös érthet?ség: hindi-pandzsábi-gudzsarati-radzsasztáni-nepáli-szindhi (kb.
mint az olasz és a spanyol viszonya),
25 % körüli kölcsönos érthet?ség: hindi-bengáli, hindi-marathi, bengáli-maithili-odia-szingaléz
(kb. mint a lengyel-orosz vagy a román-spanyol viszonya).

Ami az olvasást illeti, az írásrendszerek különböz?sége vagy hasonlósága fontos tényez?:
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a hindi, a radzsasztáni, a marathi, a maithili, a nepáli ugyanazt az írást (devanagari) használja,
a bengáli és az asszámi ugyanazt az írást használja, ez hasonlít a devanagarira,
a pendzsábinak saját írása van, a devanagari íráshoz hasonlít,
a gudzsarátinak saját írása van, a devanagarihoz hasonló, bár távolabbi az eddigiekhez képest,
még távolabbi az odia és a szingaléz írás,
az urdu és a szindhi az arab írást használja.

Az el?bbi 3 közti a hasonlóság kb. mint a latin-cirill-görög bet?k között, az negyedik és ötödik hozzájuk
képest kb. mint az örmény vagy a grúz írás. Ezek mindegyike abugida típusú írás, azaz balról jobbra
írandó, minden mássalhangzónak van saját jele, a magánhangzók jelölése szintén kötelez?, azonban nem
külön bet?kkel, hanem ez különböz? mellékjelekkel történik. Példának India neve hindiül (Bhárát), ez
leírva:

????

?? – bh bet? á magánhangzóval, ejtése: “bhá” (alapállásban minden mássalhangzó “á” hanggal
együtt értend?, külön mellékjel jelzi, ha nincs “á”)
? – r/rá bet? – nincs mellékjele, így ejtése: “rá”
? – t/tá bet? – nincs mellékjele, mert a szó végén eleve elt?nik az “á”, azaz nem kell jelölni, így
ejtése: “t”

Ugyanaz a szó bengáli, pandzsábi, gudzsaráti, odia, szingaléz írással:

????

????

????
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????

????

Számomra az igazán megdöbbent?, hogy ezeket a nyelveket alig használják a családi és kulturális életen
kívül. Pl. még a legnagyobb nyelv, a hindi internetes használata is kisebb, mint a magyaré, pedig a
magyar anyanyelvi beszél?inek száma kb. 40-szer kisebb. Ennek oka az, hogy az internet amolyan
"magasabb szint?" dolognak számít a térségben, márpedig az ilyen magasabb ügyeket angolul szokás
intézni. A logika a régióban: felesleges a helyi nyelveken tartalmat csinálni, mert aki netezik, az nem él
mélyszegénységben, iskolázott valamennyire, tehát eleve tud angolul.

Indiában jelenleg anyagi okokból a lakosság alig 40 %-a netezik (Magyarországon ez 90 %). A
hozzáférés árának esése, a kormányzat reményei szerint, oda fog vezetni, hogy a szegényebbek is
elkezdenek netezni, ami aztán ki fogja kényszeríteni a helyi nyelvek magasabb jelenlétét is.

India indo-árja többség? államai (zöld), egyéb államai (narancs)
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Ingyenél?k
by maxval bircaman - péntek, március 20, 2020
http://bircahang.org/ingyenelok-2/

A magyar ballibant álcivilek kedvenc életmódja: írni naponta 1 cikket, tele orbánozással, semmi mély
tartalom nélkül, majd ezért felvenni havi több százezres fizetést.

az egyik demagóg blogger jajjgatása, hogy ezentúl nem alhat délig

S ha nincs pénz, hisztizni kell. Mert a ballib blogger szent el?joga a luxusélet a nulla teljesítményért.

A Kolozsszaros blog újabb mélyrepülése. Mi kisemberek meg örülünk: ez a szemét banda hisztizik, ami
gyönyör? muzsika füleinknek.

_______________________________________________

361 / 775

BircaHang - 01-13-2021
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Iskolai er?szak
by maxval bircaman - kedd, július 07, 2020
http://bircahang.org/iskolai-eroszak/

A liberális konszenzus szerint az er?szakért mindenki felel?s, az er?szaktev? környezete, a rokonsága, a
szomszédok, az egész város, meg mindenki aki létezik a bolygón, egyetlen ember nem felel?s: maga az
er?szaktev?. ? ugyanis áldozat, tehát az er?szaktev? által megvert emberrel azonos módon kezelend?.

Tévedés. Az er?szak csak elfajul, ha nem fojtjuk el. S elfojtani csak egy módon lehet: nagyobb
er?szakkal. Magyarul: a kis er?szakos szaros diákot meg kell verni, ebb?l megérti, hogy az er?szak nem
jó, mert esetleg lesz nála er?sebb is, aki ?t veri meg, s az pedig már nem akkora élvezet. Ezt megszokja, s
normális ember lesz bel?le.

Az pedig, hogy kell-e iskolarend?rség másodlagos kérdés. Kádár alatt se volt iskolarend?rség, mégis
kezelni tudták az akkor is létez? iskolai er?szakot. Mert iskolán belüli er?szak mindig volt, a
kommunizmusban is, csak akkor keményen felléptek ellene.

Személyes emlékem másodikos koromból. Egyik osztálytársamat 1974-ben . nagyon gyorsan zárt
intézménybe küldték, miután harmadszor is zaklatta osztálytársait. Ma hónapokig hagynák az ilyet
tombolni. Pszichológusok jönnének, simogatnák, becézgetnék az er?szaktev?t, s hibáztatnák az áldozatot.

Akkor a rend?r jött, pedig az egy 8 éves gyerek volt, nem egy kemény kamasz. Se el?tte még az igazgató
is a gyerek pofájába öklözött párat, hogy folyt a vére. Kizárták az iskolából, egy évre javító-nevel?be
került, s aztán se jött vissza a mi iskolánkba. Nem tudom mi lett vele, sose láttam többet, de nem is ez a
lényeg, hanem az, hogy a rendszer m?ködött, nem hagyta az er?szaktev?ket szabadon garázdálkodni, s az
áldozat kapott védelmet a rendszert?l.

Az iskolai er?szak egyetlen ellenszere a nagyobb er?szak. Er?s állam kell, gyors és kemény fellépés. Ez
az er?szakoskodó hajlamú gyerekeket észre téríti. S akin meg ez se segít, az úgyis b?nöz? lett aztán, rájuk
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meg vár a börtön. Probléma megoldva.
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Isten és virtualitás
by maxval bircaman - szerda, május 06, 2020
http://bircahang.org/peldabeszedek-i/

Eckhart mester (1260-1328) kapcsán, Példabeszédei alapján, szabadon.

Nincs mit adni annak, akit?l kaptuk azt, amit adnánk neki, s akinek úgyis megvan mindene, hogy adott
nekünk. Ezért is tévesek a természeti vallások, s az azokból maradt elemek, melyek máig hatnak
egyébként keresztény hív?kre is.

Téves az az alapgondolat, mely máig általános, hogy anyagira és szellemire osztjuk fel a világot. Ezek
szintek csupán, de nem önálló dolgok.

Továbbá a szimuláció szintje - legyen bármilyen gazdag is - semmi a szimulátori szinthez képest. Ha
Eckhart 700 évvel kés?bb született volna, biztosan felhozta volna ezt a példát is. A teremtett világ
szimuláció, akkor is, ha gazdagsága mérhetetlen, s semmi ahhoz képest, aki teremtette.

A teremtett világ természetesen jó, de ha lelkünk leragad benne - márpedig lelkünk az, mely kapcsolódó
pont a teremtett és a teremtetlen között -, akkor sose érjük el az igazi célt. S nem, nem valamiféle
manicheista világelutasítás ez, hiszen a világ jó és szükséges, de ha nem kezeljük helyén, akkor a jó
teremtés is akadállyá válik.

Az a gond, hogy 25 éve nem játszom számítógépes játékokat, pedig ezek kiváló példák. Utolsó játékom
a Nintendo Super Mario konzoljával volt, nagyjából 25 éve, amikor nagyobbik fiam még kisgyerek volt,
kisebbik fiam pedig még nem is létezett.

De végülis bármilyen játékot fel lehet hozni példának az igazi tudás megértéséhez. Tegyük fel egy
társasjátékban, mondjuk Monopolyban sok a pénzünk, nyer?k vagyunk masszívan. Mit tennnénk, ha
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választanunk kellene a játékbeli sok pénz és a valóvilágbeli sok pénz között? Azt hiszem, a kérdés maga
is értelmetlen. Pontosan ugyanez a helyzet az isteni tudás és a világbeli akár mindentudás közötti
viszonyban is.
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Isztanbuli vita
by maxval bircaman - hétf?, május 11, 2020
http://bircahang.org/isztanbuli-vita/

Azt hittem, érdekes lesz a vita, de csalódtam.

A fideszes vitapartner egyszer?en kevés volt, a feketöves liberális feminista ellenfél az agyagba döngölte,
pedig még csak igaza se volt.

Emília egyszer?en nem volt rendesen felkészülve. Láthatóan tanulmányozta ugyan a feminista
típusérveléseket, azokra tudott válaszolni, de a mögöttük lév? logikát nem nézte meg.

Így amint a feminista vitapartner nem pontosan azt mondta, amit várt t?le Emília, egyszer?en ledöbbent,
s nem tudott adekvátan reagálni, majd gyorsan igyekezett visszamenekülni a megszokott gondolati sávba,
de ez meg csak újabb el?nyhöz juttatta Nórát.

Nóra végül sikeresen belekergette Emíliát egy sor önellentmondásba. A legszebb pillanat a vége felé,
hogy az ultraliberális m?sorvezet? - aki nyilván egyébként Nóra oldalán állt - megsajnálja Emíliát, s
segíteni próbál neki, de Emília így se tudott rákapcsolódni a váratlanul jött ment?övre.

Ha egy teljesen kívülálló nézi ezt a vitát, az a benyomása, hogy a felek mindenben egyetértenek, csak az
egyik - a fideszes - egy picit másképp szeretné elérni ugyanazt, de képtelen megmondani, mi is a baja
konkrétan.

Emília egyébként érezte az igazságot, ez pozitívum, csak azt képtelen volt megindokolni, s a végére
lassan már csak az maradt, ne veszítsen túl nagy pontkülönbséggel. Valószín?leg gyakorlatlan is, meg
nem is ismerte jól az ellenfél álláspontját.
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De mi is a valós helyzet az isztanbuli egyezmény alaplogikájával? Csak 3 pontot említek.

Egy. Az egyezmény preambuluma eleve tényként kijelenti, hogy van valamiféle történelmi háttér,
strukturális állapot, melynek lényege, hogy a n?k ellen a férfiak er?szakot követnek el. Err?l semmit
nem mondott Emília, s amikor a másik fél megemlítette, még egyet is értett vele.

Kett?. Gendermeghatározás. Itt belekezdett Emília a témába, de amikor az ellenfele azt mondta, ? se
támogatja a legradikálisabb genderfogalmat, s rámutatott, az egyezmény se ezt mondja, Emília
megdöbbent, majd elkezdett össze-vissza beszélni. Pedig csak azt kellett volna mondania,
bármilyen genderfogalomnak eleve semmi köze a családon belüli er?szakhoz, így nincs ilyesminek helye
az egyezményben.

Három. A legfontosabb, hogy pont azok követelik a családon belüli er?szak fokozott hatósági úton való
megoldását, akik egyébként magánügyr?l beszélnek minden más magánéleti kérdés kapcsán. Emília
szájából ez megvillant ugyan kezdetleges alakban, de ezt se tudta következetesen átadni. Pedig csak
vállalni kellett volna azt a liberális körökben elátkozott álláspontot, hogy a családon belüli er?szak az
esetek nagy többségében megoldódik a családban, küls? behatás nélkül, viszont a küls? kényszer,
különösen a hatósági büntet?intézkedés csak elmérgesíti a konfliktusokat, eleve szétrombolja a
családokat, ezért nem növelni kell a bevatkozást, hanem ellenkez?leg: csökkenteni. Bízni kell a család
intézményében, ennyi az egész, pont ez a keresztény álláspont alappontja, s nem az, hogy "avatkozzunk
be, de óvatosabban, s közben ne legyen szó genderr?l". A bevatkozás akkor is rossz, ha közben nem is
beszélünk se genderista, se feminista marhaságokat. Kizárólag nagyon súlyos esetekben indokolt a küls?
beavatkozás egy család életébe.

Hozzáteszem, a nyílt vita nehéz m?faj, sokszor még olyanoknak se való, akik ismerik az adott témát
mélyen. Hány és hány kiváló egyetemi oktató van pl. a világon, aki csodás cikkeket ír, de képtelen
értelmesen el?adni szóban. Hegelr?l mondják: alig voltak hallgatói az egyetemen, mert olyan zavarosan
fejezte ki magát, hogy csak pár elkötelezett hallgató volt képes végigülni az el?adásait.
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Juszt leleplez
by maxval bircaman - vasárnap, július 26, 2020
http://bircahang.org/juszt-leleplez/

Szeretem a ballib médiákat figyelemmel követni, általában azokat, melyekben van értelem is. De néha
kikapcsolódásképpen megnézek egy-egy ballib bulvármédiát is, kedvenceim az Amerikai Népszava blog
és a Kolozsváros blog, nemrég azonban az egyik náluk is alacsonyabb színvonalú médiába, az
Ellenszélbe olvastam bele. Ezt a médiát pár elmebeteggyanús gyurcsányista civil üzemelteti, de
radikálisabbak magánál Gyurcsánynál is, legalábbis az orbánozásban.

A f?cikk: Juszt László leleplezi Zorbán "gerinctelenségét". Egyébként nem tudom, Juszt tett-e leleplezést,
az eredetit nem találtam, szóval lehet akár kamu is a Jusztra utalás. Mindegy.

Orbán azt találta mondani, hogy "az idegengy?lölet nagy mesterét Karl Marxnak hívták" - ez persze nem
igaz, de most ezt hagyjuk, azért van cak erre szükség, mert ez a cikk kiindulópontja.

Juszt logikája szerint aki ellenzi Marxot, az nem koszorúzhatja meg se Heydar Aliyev volt azeri elnök, se
a Tiananmen téri h?si emlékm?vet.

Na most, a Tiananmen téri emlékm? semmi köze az 1989-es ottani eseményekhez, szóval még az is
bátran koszorúzhat, aki az 1989-es puccskísérlet oldalán állna. Heydar Aliyev pedig a azeri állam
megalapítója, s teljesen irreleváns, hogy korábban a szovjet legfels?bb vezetés tagja volt (s?t, Brezsnyev
utóda is lehetett volna, ha nem lett volna muszlim és türk, a szovjet rendszer íratlan szabályai kizárták,
hogy ennyire kisebbségi legyen a nagyf?nök, különösen az egyetlen nem-szláv vezér, Sztálin után).
Mindkét emlékm? olyan, mint nálunk a H?sök téri H?sök Emlékköve vagy a mögötte lév? Milleneumi
Emlékm?. Ezeket rendszeresen megkoszorúzzák idegen állam- és kormányf?k, ez a diplomáciai protokol
része.

Nem megkoszorúzni Tiananmen téri emlékm?vet külföldi állami vezet? által kb. olyan, mint nem
megkoszorúzni a budapesti H?sök Emlékkövét arra hivatkozva, hogy ellenezzük Nagy Imre kommunista
múltját, márpedig ott zajlott Nagy újratemetése 31 éve.
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Magyarul: ostoba demagógia. De persze eleve csak a ballib keménymag legbutább részének szánt a cikk.
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Jézus-képek
by maxval bircaman - csütörtök, június 18, 2020
http://bircahang.org/jezus-kepek/

Mármint nem az a kép, melyet hasraütéses alapon "rekonstruáltak" "tudósok". Eleve mindegy hogyen
nézett ki.

Itt a vallási képr?l van szó, ahogy ábrázolják.

Alapvet?en van 3 típusú ábrázolás:

a keleti,
a nyugati,
a modernista.

A keletiben Jézus a természetfeletti és az emberi valamiféle keveréke. Részben érthetetlen, mert nem
vagyunk képesek természetfeletti részéhez elérni.

A nyugatiban Jézus valamiféle f?király és hatalmas földesúr. Nagyon magasan van ugyan, de érthet?
módon.

A modernizmus egyben primitívizmus is. Itt Jézus kétféle lehet:

ny?gös kegyúr, aki rögeszmés módon furcsa dolgokat követel t?lünk,
kellemes szomszéd, akivel együtt focizhatunk, bulizhatunk.
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Jóság és szabadság
by maxval bircaman - szombat, szeptember 19, 2020
http://bircahang.org/josag-es-szabadsag/

A jóság nem valamiféle anyagi izé, mely ideiglenes szükséges. A jóság maga az ember lelkének
gyümölcse. S mindig szükséges. Olyan mint a létezés.

A szabadság szintén alapvet?, a rossz szabadsága is, de különösen a szükség van az emberek
tájékoztatására. Mert a modernitás acélketrecébe zárt lélek sokszor annyira el van nyomva, hogy nem
marad ideje körülnézni se.

Különösen most, a kései liberalizmus hanyatló-dekadens szakaszában hatalmas gonoszságot sugároznak
a rendszeruraink által vezérelt médiabirodalmak. Ezért van hatalmas szerepe a sok kis, antiliberális
civilnek, meg az ?ket segít? er?sebbeknek.

Már eleve a pluralizmus nagyon hasznos. Ez ugyanis sok embert elgondolkoztat: vajon a hivatalos és
kötelez? liberális narratíva az egyetlen-e, amin keresztül nézend? a világ? S ez sokaknak kezd? pont
ahhoz, hogy lelkük féllelegezzen.

A liberalizmus, a kapitalizmus likvidálása nélkül nem lehetséges jólét. A kapitalizmus ugyanis eleve
antidemokratikus, s egyik ismérve éppen az általános jólét ellenzése. Persze nem szavakban, de
cselekedetekben.

Szerencsére ez a század az utolsó évszázada ennek a rendnek.

Most megy le lassan a klasszikus, "demokratikus" verzió, jön az autoritárius kapitalizmus, majd az is
összeomlik. Jó hír.
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Kamulázadás
by maxval bircaman - kedd, október 06, 2020
http://bircahang.org/kamulazadas/

Gyakori ballib kritika - de nem csak ballibeké, hanem másoktól is hallható, pl. Puzsértól -, hogy a
fideszesek lázadása bármi ellen hiteltelen, hiszen kormánypárti nem lehet lázadó. Pedig ez mélyen hamis
állítás, hiszen lázadni nem csak az éppen hatalmon lév? kormány ellen lehet.

Van viszont egy valódi kamulázadás. A ballibek régi mániája az állami pénzb?l való lázadás. Azaz van
egy intézmény, melyet fenntartanak állami pénzb?l, azt a ballibek elfoglalják, s abban hiszen, attól fogva
valamiféle szerzett örökös joguk azt az intézményt az államtól függetlenül, s?t vele szemben vezetni, de
ezzel együtt joguk van a feltétéen állami finanszírozásra is. Komolyan hiszik, nekik minden jár, s
mindenki köteles fizetni is nekik ezért.

Valami ilyesmi volt a 90-es években az állami médiák esete, aztán a színházaké. A hivatkozás az volt, ez
a "szakma" dolga, az viszont nem az ? problémájuk, hogy "véletlenül" az összes szakmabeli ballib. Most
ez az SZFE esete. A megoldás a kifárasztás ilyenkor: majd megunják és hazamennek, ki kell csak várni.
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Kamupártok
by maxval bircaman - csütörtök, január 30, 2020
http://bircahang.org/kamupartok/

Vannak ezek az igazikonzervatív fideszkiábrándult pártkezdemények, átlag hetente alakul egy. Közös
jellemz?jük, hogy a teljes tagság egyben elnökségi tag is, s mind együtt elfér egy kis szobában, valamint a
tagok egy része más hasonló szervez?désben is tag, persze ott is a vezet?ség része. Szintén jelemz?, hogy
ezeknek az "elnökségeknek" kedvenc hobbijuk kamera el?tt pózolni, s olyan hanger?vel megnyilatkozni,
mintha egy legalább 10 %-os parlamenti párt nevében beszélnének.

Id?nként összejönnek, el?adnak, máskor összevesznek egymással, aztán összefognak. Tüntetést sose
szerveznek, mert azt még ?k is viccesnek tartanák, hogy egy 10-f?s tüntetéssel röhögtessék ki magukat.

Jellemz?en a Fideszt ostorozzák, a lehet? legképtelenebb vádakkal, de néha, a változatosság kedvéért, a
ballibeket kritizálják, pl. felszólítják Gyurcsányt, lépjen vissza. Komolyan persze senki se veszi ?ket, se a
Fidesz, se a magukat ?szintén ballibeknek vallók.

Amit legjobban utálnak az a véleményszabadság. Ezen szervez?dések fórumain nagyobb a cenzúra, mint
a legvadabb ballib médiákban.

Öreg vagyok, mindig az MDNP jut róluk eszembe. 1996-ban olyan arccal léptek ki az MDF-b?l, mintha
náluk lenne a szavazatok abszolút többsége, még röhejes plakátjaik is volt, fantasztikus számadatokkal,
aztán kaptak 1 %-ot 1998-ban, s mindenki el is felejtette ?ket örökre.

A mai kamupártoknak ez az 1 % is elérhetetlen magasság. Senkinek se kellenek, gyurcsányosan igazi
konzervatívnak lenni nem jó menü: a ballibeknek ugyanis ezek még így is gyanús kriptofideszesség, a
nem ballibeknek meg ez leplezett gyurcsányizmus. Utóbbiaknak igazuk is van, hiszen ezek aztán úgyis
mindig összefognak Gyurcsánnyal és Sorossal.

Igazi kamupártok.
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Kapitalista Komszomol
by maxval bircaman - vasárnap, október 04, 2020
http://bircahang.org/kapitalista-komszomol/

A múlt hónapban új munkahelyen kezdtem dolgozni. Általában 2-évenként szoktam munkahelyet
változtatni, csak egyszer esett meg, hogy valahol 4 teljes évig ott ragadtam.

Mivel az új munkahelyeken a kezdet mindig felkészítés, tréning (csak nagyon szar helyeken nincs ilyen),
ilyenkor az ember szembesül az agymosás áldozataival. Hiszen a legtöbb kolléga jellemz?en nagyon
fiatal, a 24 éves kisebbik fiam korosztálya, sokaknak ez az els? munkahelye egyenesen. Azaz nem most
lettek agymosottak, nem is éppen az új cég hibája az egész, hanem egyszer?en a környezet ezzé nevelte
?ket.

Amióta megjelent a munkaer?-piacon ez a nemzedék, a helyzet mindig mindenhol ez. A 80-as években
születettek még nem voltak ilyenek, ezt meg kell er?sen állapítanom. Aki viszont 1990-t?l kezd?d?en
született, ott egyre több az agymosás-áldozat. Szerencsére - s ez nagyon jó hír - ma se ?k a többség, de
pont ezért t?nik ki ez a furcsa kisebbség.

Azt írtam, kapitalista Komszomol, mert a kommunizmus-kori agresszív fiatalokra emlékeztet, akik akkor
szintén kisebbség voltak. Akik komolyan elhitték a hivatalos ideológiát.

Pár tipikus kérdés. Mondjuk maradok háromnál: mi okoz neked a munkádban kielégülést, mi számodra a
boldogság, mik pozitív tulajdonságaid.

Ezek olyan kérdések, melyeknek sok értelme nincs, de lehetne rájuk akár értelmes választ is adni. Lássuk
a válaszokat!

Mi okoz neked a munkádban kielégülést?
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?szinte válasz: az, hogy a munkahely nem túl stresszes, munkámat képes vagyok elvégezni, s
rendesen megfizetnek érte,
?szinte, politikailag korrekt, udvarias válasz: az, hogy megbecsülik munkámat,
komszomolista válasz: az, hogy a cég fejl?dik munkámnak köszönhet?en.

Mi számodra a boldogság?

?szinte válasz: az, hogy az életem harmónikus legyen, szellemileg, lelkileg és anyagilag is
biztonságban,
?szinte, politikailag korrekt, udvarias válasz: az, hogy céljaimat elérjem,
komszomolista válasz: számomra a cég érdeke a magánérdekem is, így a cég sikere boldogsággal
tölt el.

Mik pozitív tulajdonságaid?

?szinte válasz: nyugodt, türelmes, empátiás, aktív, segít?kész ember vagyok,
?szinte, politikailag korrekt, udvarias válasz: csapatjátékos vagyok,
komszomolista válasz: munkaholista és perfekcionista vagyok.

Akkor szoktam nagyot röhögni, amikor a komszomolista válasz annyira sablonná válik, hogy már senki
se veszi komolyan. De a komszomolista aktivista ilyenkor se szokta észrevenni magát.
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Karabah
by maxval bircaman - csütörtök, október 08, 2020
http://bircahang.org/karabah/

A karabahi vizály ismételt kiújulása miatt érdemes írni arról mi is Karabah, más nevén Arcah, amit csak
az örmények használnak.

Magyar szemmel úgy lehet elképzelni, hogy Karabah amolyan örmény Székelyföld volt egészen a XX.
sz. 80-as éveinek végéig, azaz egy örmény abszolút többség? terület (az örmény lakosság aránya sose volt
75 % alatt) teljesen azeri többség? területekt?l övezve, ezáltal elválasztva az örmény törzsterülett?l. A
terület gyakorlatilag a hagyományos örmény és azeri területek határvidékén volt található, tulajdonképpen
egy enklávé azeri többség? területen belül, azaz nem érintkezett közvetlenül a f? örmény területtel, bár
attól nem messze terült el, a határvonal-távolság az Örmény Szovjet Szocialista Köztársaság és a HegyiKarabahi Autonóm Körzet között átlagban 40 km volt. A helyzet ma már annyiban más, hogy az
1992-1994 közti azeri-örmény háborút Örményország megnyerte, ezáltal elfoglalta a Karabah és
Örményország közti területsávot, aminek következtében ma a korábban azeri lakosságú területsáv immár
25 éve örmény (hivatalosan: karabahi) irányítás alatt van, örmény lakossággal.

Arcah Köztársaság ma egy gyakorlatilag teljesen örmény népesség? - 99,9 %-ban örmény - állam. Az
állam hivatalosan ki nem mondott célja valójában nem függetlenségének elismertetése, hanem
csatlakozása Örményországhoz. A gyakorlatban ez az integráció már meg is történt minden szinten, a
jogi és alkotmányos szintet kivéve: közös a gazdaság és közös a politikai élet. Egy sor örményországi
politikus eredetileg karabahi volt, például többek között a jelenlegi örmény köztársasági elnök el?dje,
Szerzs Szargszjan is az volt.

A történelmi el?zmény az, hogy az egész dél-kaukázusi régió évszázadokon keresztül három állam Oroszország, Perzsia, Törökország - határvidéke volt.

Grúzia független állam volt VIII. századtól a XV. századig, amikor perzsa irányítás alá került, majd a
törökök a perzsákkal harcolva magukhoz csatolták a területet. A XVIII. sz. második felében kezd?dött
meg Oroszország terjeszkedése délre, aminek részeként 1801-ben a terület csatolva lett Oroszországhoz.
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Azerbajdzsán története hasonló, azzal az eltéréssel, hogy a XX. sz. el?tt sose létezett önálló államként.
Úgyszintén a perzsák és a törökök harcoltak a területért, majd Oroszország hódította el a perzsáktól a
XVIII. századtól kezd?d?en. A mai azeri-iráni határvonal az 1826-1828-as orosz-perzsa háború
eredménye, melynek következménye az azeri etnikai terület felosztása megtörtént: Dél-Azerbajdzsán
maradt a perzsáké (ez a mai Irán északnyugati része), míg Észak-Azerbajdzsán az oroszoké lett (ez a mai
Azerbajdzsáni Köztársaság). Érdekesség: az azeriek 60 %-a Iránban él, azaz több azeri van Iránban, mint
Azerbajdzsánban.

Örményország a legrégebbi állam a régióban, kezdete az i. e. II. sz. Kés?bb perzsa és török irányítás
alatt volt, majd 1828-t?l a terület keleti része az oroszoké lett, míg a nyugati része maradt a törököké. Az
orosz területrész megnövekedett ugyan az 1877-1878-as orosz-török háború következményeként, de ez
ma ismét Törökországé az 1921-es szovjet-török békeszerz?dés következményeként. A volt NyugatÖrményország ma török és kurd lakosságú, ennek oka közismert: az örmények elleni népirtás
(1915-1917).

Amikor megtörtént a kommunista hatalomátvétel Oroszországban 1917-ben, az egész Dél-Kaukázus
elszakadt, s közös független állam alakult Transzkaukázusi Demokratikus Köztársaság névvel, mely
azonban sosem tudta magát stabilizálni, s hamarosan 3 részre szakadt: azeri, grúz, örmény. Az azeriek és
az örmények háborút is vívtak egymással 1919-1920 között, éppen a köztük lév? határvonal
megállapításáért, akkor ezt a háborút az azeriek nyerték, így lett azeri Karabah.

A kommunista er?k 1920-1921 között fokozatosan átvették a hatalmat az egész területen: el?ször
Azerbajdzsánban (ott török segítséggel), majd Örményországban (az örmény vezetés kapitulált a Vörös
Hadsereg el?tt, félve a török támadástól, ami ellen a kommunista er?k védelmet ajánlottak), majd végül
az immár minden oldalról bekerített Grúziában is megtörtént a kommunista hatalomátvétel.

A kommunista hatalom újragyesítette a 3 államot, s az Transzkaukázusi Szovjet Szövetségi Szocialista
Köztársaság név alatt a Szovjetúnió 4 alapító államának egyike lett 1922 decemberében. A
tagköztársaságon belüli bels? határok azok maradtak, melyek voltak létrehozásakor, tehát az akkor 90-95
%-ban örmény lakosságú Karabah maradt az azeri terület része. S így maradt el a Transzkaukázusi
Szovjet Szövetségi Szocialista Köztársaság 1936-os felosztása után is azeri, grúz, s örmény
tagköztársaságokra. Persze amíg a szovjet diktatúra m?ködött, semmi jelent?sége nem volt annak, hol
vannak a bels? határok: mindenhol Moszkva parancsolt.

S az azeri-örmény konfliktus is a sz?nyeg alá söpörten lapangott. Amikor a központi hatalom és a
diktatúra enyhülni kezdett Gorbacsov alatt, a konfliktus el?tört, súlyos események, köztük örményellenes
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azeri és azeriellenes örmény pogromok, lincselések formájában. 1990 elején a szovjet hadsereg még be is
avatkozott az egyik tömeges lincseléssorozat megfékezése céljából, kés?bb azonban már nem volt aki
rendet teremtsen, ráaádásul a függetlenné váló Azerbajdzsánban és Örményországban egyaránt olyan
politikusok kerültek hatalomra, akik össze nem egyeztethet? álláspontokat hangoztattak: az azeriek
ragaszkodtak Azerbajdzsán területi "integritásához", míg az örmények pedig csakis a karabahi örmények
önrendelkezési jogát tartották az egyetlen megoldásnak.

Ennek eredményeként végül 1992-ben valódi háború robbant ki a két ország között, az a már említett
karabahi háború. Mindkét oldalon bekapcsolódtak a harcoló felek oldalán önkéntesek is: míg örmény
oldalon els?sorban a nyugat-európai és a közel-keleti örmény diszpórából, valamint Oroszországból
érkeztek, addig az azeri oldalon az Iránban él? azeri kisebbségb?l, valamint az afganisztáni mudzsahedin
harcosok közül. A háború másfél évig tartott és 20 ezer halottal, valamint 80 ezer sebesülttel végz?dött.

A háborút végül orosz közvetítéssel sikerült lezárni, t?zszünet formájában, mely az örményeknek
kedvezett akkor. A de facto helyzet azóta: az azeri er?k elfoglalták a volt Hegyi-Karabah Autonóm
Köztársaság területének egy kisebb részét, az örmény er?k pedig a volt Hegyi-Karabah Autonóm
Köztársaság legnagyobb részét, valamint a Karabah és Örményország közti határvidéket, így fizikailag
megteremtve a közvetlen területi kapcsolatot.

Ez az oka annak, hogy a mai Arcah Köztársaság területe nem egyezik a volt Hegyi-Karabah Autonóm
Köztársaság területével. A helyzet azóta nem változott: jogilag a t?zszünet mind a mai napig érvényben
van.

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

Valójában a független Arcah ügye örmény szempontból taktikai lépés, a valódi cél a nemzetközi
támogatás megszerzése ahhoz, hogy a terület szabadon csatlakozhasson Örményországhoz, nemzetközi
jogilag is elismerve.
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Karaktergyilkosság
by maxval bircaman - szombat, július 18, 2020
http://bircahang.org/karaktergyilkossag/

A ballibant újbeszél egyik gyakori új szava a "karaktergyilkosság" szó.

Jelentése: valaki kritizálja egy ballib politikus, megmondóember, neves személyiség életét, m?ködését,
tevékenységét.

A ballib eszme szerint ugyanis ballibet nem szabad kritizálni. Ez ugyanis nem "európai" magatartás.
Eleve a ballib megmondóember per definitionem "szakért?", így kritizálása bunkóság.

Vigyázat: ha egy ballib kritizál egy nem-ballibet, az nem karaktergyilkosság!

Azt hiszem, ez a szó bele is fog kerülni a Rövid ballib értelmez? szótár új kiadásába.

_______________________________________________
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Karibi kreol
by maxval bircaman - kedd, szeptember 29, 2020
http://bircahang.org/karibi-kreol/

A kreol az a nyelvállapot, amikor egy adott, nyelvileg heterogén lakosság megtanul, pontosabban kialakít
egy közös új nyelvet, mely azonban csak kiegészít? szerepet játszik.

A legjobb példa erre a karibi angol kreol nyelvek. Eredete: az Afrikából behurcolt néger rabszolgák nem
tudtak se egymással kommunikálni (hiszen nem mind ugyanabból a törzsb?l származtak), se fehér
gazdáikkal (akik meg csak angolul beszéltek). Így kialakult egy sajátos, egyszer?sített angol nyelv sokféle
afrikai hatással. Talán egyik legérdekesebb példa a jamaikai nyelv, a jamaikai angol kreol, helyi nevén:
patwa.

2-3 nemzedék alatt a jamaikai néger rabszolgák eredeti nyelve kihalt, mindenki már csak a patwát
beszélte, s - iskolázottsági szint függvényében különböz? szinteken - a "normál" brit angolt. A patwa
tehát nem lett pidzsin nyelv - a pidzsin olyan kreol, mely egy adott lakosság anyanyelve.

Tehát Jamaikában az angol az anyanyelve a lakosságnak 300 éve immár. Ez természetesem jamaikai
angol nyelvjárás, mely nem azonos a szabványos brit angollal, de nem is áll messzebb a brit angoltól,
mint pl. az amerikai angol.

Mára a jamaikai nyelvhelyzet az, hogy mindenki kétnyelv?. Minndenki beszél mind jamaikai angolul,
mind patwául, de nem mindenhol. Pl. írásban soha nem használják a patwát, sem olyan szóbeli
helyzetben, ami "fontosnak" min?sül: iskola, munkahely, politika, tudomány, stb. S sose használják
idegenekkel se, s?t a jamaikaiak kifejezetten utálják, ha idegen próbál patwául beszélni, ezt amolyan
betolakodásnak tekintik.

Van a dologban m?vetségi elem is: minél m?veltebb valaki, annál kevésbé beszél patwául, de a
legm?veletlenebbek is beszélnek jamaikai angolul tökéletesen, s legm?veltebbek is patwául családi
környezetben.
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Hozzáteszem: vannak kreol nyelvek, melyek önálló, er?s nyelvekké fejl?dtek, de pont a patwa nem ilyen:
sose létezett igény a jamaikaiakban, hogy az angol helyett használják, mindigis csak amolyan nemzeti
identitási elem volt, mely kiegészítette az angolt.
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Kaukázusi nyelvek
by maxval bircaman - péntek, április 10, 2020
http://bircahang.org/kaukazusi-nyelvek/

A 3 kaukázusinak nevezett nyelvcsaládról kizárólag, nem a Kaukázusban beszélt minden nyelvr?l.

szürke - minden nem kaukázusi nyelv (indoeurópai, altáji)
a kép nagy méretben itt

Ez a 3 kaukázusinak nevezett nyelvcsalád: az ésszakkelet-kaukázusi, az északnyugat-kaukázusi, s a délkaukázusi.

A tudományos konszenzus szerint ez a 3 nyelvcsalád egymással nem rokon. Viszont a nyelvcsaládokat
rokonítani próbáló, a nyelvészeti f?sodor által nem elfogadott elméletek szerint az az ésszakkeletkaukázusi és az északnyugat-kaukázusi rokonok, de a dél-kaukázusi nyelvcsalád szerintük se áll
rokonságban az északiakkal. Ezen elméletek jellemz?en azt állítják, hogy az északi kaukázusi nyelvek
távoli rokonai az ibériai nyelvek (ezek mai egyetlen létez? képvisel?je a baszk), továbbá innen
származnak keleten a sino-tibeti nyelvek (itt van a kínai, a tibeti, a burmai), továbbá Amerikában a nadene nyelvcsalád is (legismertebb tagja a navaho). Míg ugyanezen elméletek szerint a dél-kaukázusi
távoli rokonai az indoeurópai nyelvek, az altáji nyelvek, az uráli nyelvek (tehát a magyar os), továbbá a
dravida nyelvcsalád, a koreai, a japán, s az eszkimó nyelvek.

Ezek a távoli rokonságot magyarázó elméletek az eredeti emberi ?snyelvb?l - mert kétségtelenül egy az
?snyelv - másodlagos ?snyelveket vezetnek le, igyekeznek rekonstruálni:

kelet-afrikai ?snyelv - ma az emberiség kb. 8 %-a - ez ma egész Afrika, leszámítva Észak- és
Északkelet-Afrikát, valamint Madagaszkárt,
észak-afrikai ?snyelv - ma az emberiség kb. 6 %-a - ez ma Észak- és Északkelet-Afrika, valamint
Nyugat-Ázsia északról és keletr?l Törökország és Irán által határolt térsége,
közép-ázsiai ?snyelv - ma az emberiség kb. 60 %-a - ez Eurázsia domináns nyelve, a többi
csoportnál felsorolt régiókat leszámítva, továbbá a na-dene indián nyelvcsalád, az eszkimó
nyelvek, valamint a modern gyarmatosítás óta egész Amerika és Ausztrália,
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kaukázusi ?snyelv - ma az emberiség kb. 20 %-a - ez - ez ma az Észak-Kaukázus, Kína, DékeletÁzsia nyugati része,
kelet-szibériai ?snyelv - ma az emberiség kb. 1 %-a - ezek az indián nyelvek, a na-dene
nyelvcsalád kivételével,
dékelet-ázsiai ?snyelv -ma az emberiség kb. 8 %-a - Délkelet-Ázsia keleti része, egész Óceánia,
az indonéz szigetvilág, Új-Guinea, s Madagaszkár.

De maradjunk a kaukázusi nyelveknél.

Az északnyugati kaukázusi nyelvcsaládban 2 nyelv tartozik: a kb. 1 millió f?s cserkesz, s a kb. 150 ezer
f?s abház. Jellemz?jük:

kevés magángangzó: 2 vagy 3 (összehasonításképp, a magyarban 14 magánhangzó fonéma van).
sok mássalhangzó: 48 és 68 között (összehasonításképp, a magyarban 24 mássalgangzó fonéma
van),

ennek következtében hihetetlen mássalhangzó-torlódások vannak.

Honnan ez a hatalmas többlet a magyarhoz képest? Több helyr?l is.

A hangkézés 10 lehetséges helye közül a magyar kevéssé használja a 3 leghátsóbb képzési helyet, veláris
(hátsó szájpadlás) hangból csak 2 darabunk van (k, g), uvuláris (nyelvcsap) hangból egy sinc s, laringeális
(gége) hangból pedig csak 1 darabunk van (h).gégével történik.

Ezzel szemben az északnyugati-kaukázis nyelvekben 7-17 közti veláris mássalhangzó van, 6-8 közti
uvuláris mássalhangzó, laringeális mássalhangzóból pedig 2-5 darab. A sokaság titka: a "normál" ejtés
mellett van palatalizált (azaz j-sített) és labilaizált (azaz u-sított) ejtés is, mindez önálló fonémaként.
Palatalizáltság a magyarban is létezik, de csak 3 hang esetében (gy, ny, ty), labializáltság pedig egyáltalán
nincs. Továbbá míg a magyarban a 2 veláris hang zárhang, addig ezekben a nyelvekben vannak veláris
réshangok és közelíhangok is.
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A legérdekesebbek viszont ahangszalagréshangok. Ehhez tudni kell, hogy minden emberi nyelvben 3
féle hang lehetséges:

tüd?hangok: ezek sok változatuk van, de mindegyikre igaz, hogy a tüd?b?l kiáramló leveg?
mozgása által képz?dik a hang, ilyen hangok a világ minden nyelvében léteznek,
nyelvhangok: ezek a jól ismert csettint? hangok, ahol a nyelv általi csettintés adja a hangot, csak
egyes afrikai - els?sorban
dél-afrikai - nyelvekben van ilyesmi,
hangszalagréshangok: itt a tüd?ból való leveg?áram le van zárva, csak a szájüregben lev? leveg?
mozgatása adja az adott hangot.

A magyar nyelv hangtana "szegényes", se nyelvhang, se hangszalaghang nincs benne. Hangszalaghang
eleve csak egyes indián és egyes afrikai nyelvekben van, plusz a 3 kaukázusi nyelvcsaládban. (Még van a
Kaukázusban beszélt indoeurópai jász (oszét) nyelvben is, de ez nyilvánvalóan a körmyezet hatása.)

A hangszalaghangok 2 f? típusa közül gyakoribbak a hangszalag lefelé való mozgatásából ered? hangok,
ezek vannak a kaukázusi nyelvekben. Az ilyen hangok hangzása nagyon érdekes, kb. mintha nagyon
hirtelen robbanás zajlana a szájban, vagy mintha egy elzárt vízcsapból hirtelen kirobbanna a víz. Ezekben
anyelvekben 8-15 közti ilyen hang van.

Mindezekben a nyelvekben az írás törekszik az egyes fonémák maximális visszaadására. Így a cirill
ábécét módisították mellékjelekkel, ill. több jegyb?l álló bet?ke alakotttak (lásd ahogy a magyar is teszi,
pl. cs, sz, dzs, stb.)

Az abházban pl. a palatizáltságot ? jelöli (orosz mintára), a lablializáltságot pedig az ? bet?. A
zárhangoknál a normál cirill bet? hangszalaghangot jelöl, míg a jobboldali farokkal ellátott változat a
tüd?hangot, tehát pl. ? = hangszalaghang t, ? = tüd?hang t (kivéve a ?-t, itt ugyanis a bet? már
rendelkezik farokkal, így farok helyett fels? vonal haználatos: ?).

A cserkeszben a labializáltságor a ? jelöli, míg a hagszalaghangokat az |.

A dél-kaukázusi nyelvek ma gyakorlatilag csak a grúzt jelentik, a többi 3 kis nyelv mára gyakorlatilag
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kihalóban lév? grúz nyelvjárássá vált. Az északnyugati-kuakázusi nyelvekhez képes a grúz kifejezetten
szegény hagokban: 28 mássalhangzó, s ezeket kiegészíti ki a - kaukázusi szemmel hatalmas számú - 5
darab magánhangzó. A grúzban 7 hangszalagrés-mássalhangzó van.

A grúz saját ?si ábécét használ. Pl. a tüd?hang p jele ?, míg a hangszalagrés hang p jele pedig ?.

A grúz nyelv a legnagyobb az összes 3 nyelvcsalád között, kb. 4 millió ember anyanyelve. Írásbelisége is
a legrégebbi: 1500 éves. Az összes többi itt felsorolt nyelv írásbelisége az újkorban kezd?dött, s?t egyes
nyelveké egyenesen a XX. században.

Az északkelet-kaukázusi nyelvek közül a legfontosabbak a csecsen, az avar, s a lezg. A csecsen az
egyetlen, melynek beszél?i meghaladják az 1 millió f?t. Az avar jelent?sége, hogy Észak-Dagesztánban
nem-avarok is beszélik. azaz - az orosz mellett - egyfajta nemzetiségközti segédnyelvként is funkcionál.
Ugyanez igaz a lezg nyelvre is Dél-Dagesztán vonatkozásában.

A kaukázusi nyelvek f? nyelvtani sajátossága az ergatív struktúra, Európában ez csak egyetlen nemkaukázusi nyelvben fordul el?, a baszkban.

A mondatszerkesztési elvek alapján a nyelvek többfélék. Ha S a tárgyatlan ige alanya, A pedig a tárgyas
ige alanya, s O a tárgyas ige tárgya, akkor a 2 f? lehet?ség:

nominatív nyelvek: S=A, azaz a nyelv nem tesz külöbséget nyelvtanilag a tárgyas és a tárgyatlan
igen alanya között,
ergatív nyelvek: S=0, azaz az aktív cselekvés külön jelölve van.

https://www.youtube.com/watch?v=pT5u4xSJRUc
az abház elnök tájékoztatója a koronavírusról - oroszul és 1:36-tól abházul

_______________________________________________
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Keresztény-e az Orbán-kormányzat?
by maxval bircaman - péntek, október 23, 2020
http://bircahang.org/kereszteny-e-az-orban-kormanyzat/

Kezdjük azzal, keresztény csak ember lehet a szó szoros értelmében. A kereszténységnek nincs politikai
tanítása, így keresztény politika sincs. Persze vannak politikai áramlatok, melyek magukat kereszténynek
mondják - lásd kereszténydemokrácia, keresztényszocializmus, a fasizmus egyes verziói, de akár a Hugo
Chávez féle marxizmus is ilyen -, ez azonban sose kereszténység a szó szoros értelmében, hanem egyfajta
hitvallás, hogy az illet? irányzat iránymutatónak tekint egyes keresztény értékeket.

Orbánék politikája a valóságban pragmatikus. Ahol pl. a keresztény elvek ütköznek a magyar nép
többségének álláspontjával, ott Orbánék az utóbbi mellett állnak ki, erre talán a legjobb példa az abortusz:
a magyar nép többsége teljesen szabad abortuszt akar, így az Orbán-kormányzat is ezt támogatja, a
keresztény abortusz-álláspont ellenében. Ahol viszont a keresztény álláspont többségi álláspontot élvez,
ott meg Orbánék ezt támogatják, lásd pl. az egynem? "házasság" tilalmát, a genderizmus elvetését.

Az Orbán-kormányzat tipikusan kulturális keresztény, mérsékelt módon. Az egyházak fokozott
támogatása mögött is leginkább ez van.

Összefoglalva: az Orbán-kormány pár keresztény értéket védelmezni próbál, ezekért fel is lép - inkább
bátortalanul -, de politikája egésze teljesen vallásmentes, szekuláris.

_______________________________________________
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Ketrecben
by maxval bircaman - szerda, október 14, 2020
http://bircahang.org/ketrecben/

Régi tervünk vált valóra: vásároltunk két darab madarat, teljes felszereléssel együtt. A macska kicsit
megdöbbent, de kezdi szokni. Egyébként a madártartás a legolcsóbb állatos hobbi.

De nem err?l fogok most írni.

Szóval a ketrec és madár kapcsolata olyan, mint az ember és Föld kapcsolata. Az ideális élettér egy
ilyen, eleve madárhobbisták számára nemesített papagájfaj már képtelen lenne megélni a szabadban (az
?seik Észak-Ausztráliából származnak egyébként), egyszer?en szüksége van az emberre, aki eteti ?t,
vigyáz rá. A rossz gazdák id?nként elengedik a megunt madaraikat, ezek az esetek 99 %-ában
elpusztulnak a szabadban, egyetlen feljegyzett eset van, Floridából, ahol ez a faj sikeresen tudott
alkalmazkodni, s máig vannak szabadon él? példányai, mind volt ketreclakó ?sökt?l származnak.

Az ember is ki tud szabadulni a Földr?l, de nem képes megélni máshol. Az ember tehát szintén
ketreclakó.

Ami a különbség köztünk és a madarak között, hogy rendelkezik fels? értelemmel, melynek segítségével
képesek vagyunk el?ször is felismerni mindezt, továbbá akár meg is szabadulni a ketrect?l. A madár
egyikre se képes.

_______________________________________________
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Ki lopjon?
by maxval bircaman - szombat, szeptember 05, 2020
http://bircahang.org/ki-lopjon/

Népszer? ballib érv, hogy a Fidesz lop.

Ez igaz is, hiszen Magyarországon kapitalizmus van, mely rendszer alapja a lopás. Nyilván a kapitalista
polgári állam törvényei felosztják a lopást jó lopásra és rossz lopásra - a jó az, mely segít a rendszernek, a
rossz meg az, ami nem segít, majd a jó lopást elnevezi tisztes haszonnak, becsületes jövedelemnek.

Mivel a rendszer alapja a lopás, az embereket csak az érdekli, növekszik-e személyes jólétük. Ebben
pedig a Fidesz sokkal jobban teljesít, mint a ballibek - harmadik opció meg nem létezik. Szóval az
átlagember ezt nézi szavazáskor, nem azt, hogy valami ballib megmondóember mit hadovál arról, hogy a
Fidesz lop. Eleve hiteltelen a ballibek lopásellenes narratívája, pont olyan ez, mint amikor a prosti a nemi
erkölcsr?l prédikál.

De válasz a kérdésre: inkább lopjon Mészáros, mint Soros.

_______________________________________________
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Ki tántorog ki?
by maxval bircaman - szerda, szeptember 16, 2020
http://bircahang.org/ki-tantorog-ki/

Az átlagember nem akar sehová migrálni, erre jellemz?en 2 embercsoport hajlamos:

az adott társadalom legaktívabb tagjai,
az adott társadalom legkétségbeesettebb tagjai.

Ezek együtt 10 % maximum, csak különleges helyzetben több.

Az értelmes emberek pedig - ezek ritkán azonosok a fenti 2 csoporttal - megértik, hogy ha az egész világ
elmenne a világ leggazdagabb területeire, azok megsz?nnének gazdagak lenni

Olyan ez, mint az elitklubban való tagság: ha mindenki tag lehetne, már nem lenne értelme tagnak lenni.

Jelenleg a világ átlagos életszínvonala a jelenlegi magyar átlag életszínvonal 52 %-a. S még egy adat:
jelenleg a világ lakosságának kétharmada a világ átlagos életszínvonala alatt él. S a legszegényebb
európai állam - Koszovó - is gazdagabb, mint a világ 80 országa.

_______________________________________________
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Kis dolgokból
by maxval bircaman - szerda, március 11, 2020
http://bircahang.org/kis-dolgokbol/

A bolgár életszínvonalról. Mely sose volt a magyar szint felett. S mely talán csak a 80-as évek elején járt
közel a magyar szinthez. Ill. most ismét közeledik hozzá, jelenleg nagyjából a magyar szint 85 %-án áll.

A kis dolgokon mérhet? le leginkább az életszínvonal változása.

Számok helyett a gyakorlat.

Olyasmit kell figyelembe venni, ami nem technikafügg?. Szóval pl. nem szabad a mobiltelefon- vagy a
nethasználatot nézni, ezek ugyanis semmit se árulnak el a valós helyzetr?l.

S olyat se szabad választani, mely kulturálisan terhelt. Pl. a bolgár kávézókban mindig van ember, a
legrosszabb id?kben is volt. Bemegy az ember e legolcsóbb, m?anyag pohárban önkiszolgálós kávét áruló
helyre, rendel egy kávét a pultnál, majd leül, s ül mellette 3 órát. Magyarországon ugyanez egyszer?en
nem szokás, azaz ebb?l nem vonható le semmi.

Vagy az öltözködés. A bolgár n?, legalábbis bizonyos korig, igyekszik jól kinézni. A pénz nem akadály.
Ha kell, olcsót vesz, ami azonban hatásos. S elvan a legolcsóbb sminkkel is. Magyarországon ez is kicsit
másképp van.

Én most 3 területet választottam ki, mely szerintem mérhet? benyomást ad: a gyorséttermeket, a
nemzetközi buszt, s az apró b?nözést.

Az összehasonlítás id?tartama 25 év, azaz 1995 és 2020.
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1995-ben Bulgáriában a gyorséttermek folyamatosan üresek voltak, alig pár asztalnál ült ember, s
jellemz?en b?nöz?k. Normál ember csak ünnepi alkalommal ment be.

Ma a gyorséttermek tömve vannak, sok a fiatal, a gyerek, s még nyugdíjas is akad. Ami nagy szó, a
bolgár átlagnyugdíjas jóval szegényebb a magyar társánál. Persze a nyugdíjas most se gyakori jelenség,
de azért akad, akkor is, ha mindig a lgolcsóbbat rendeli.

A nemzetközi járatokon buszozó ember sose szegény, legalábbis relatívan nem, hiszen az igazán szegény
ember nem utazik sehová. Szóval aki külföldre megy busszal, az tipikus átlagember, aki gazdagabb a
szegénynél, de mégis sz?kös anyagiakban, hiszen különben nem az utazásnak ezt a legkényelmetlenebb
módját választaná.

1995-ben az átlag bolgár buszozó - pl. a Szófia-Budapest-Prága járaton - a bokrokban pisilt, de ha be is
ment egy benzinkút ingyenes vécéjébe, ott semmit se vett. Ezek az emberek akkor fillérre beosztott
pénzzel mentek, nem engedhettek meg maguknak semmi extrát. Szóval az úti élelem az otthonról
csomagolt kaja volt kizárólag.

Ma ugyanez egészen más. Manapság a buszozók fele simán vásárol magának szendvicset, csokit, kávét,
sört, stb. útközben a benzinkúton.

Ami pedig az apró b?nözést illeti, drasztikus a változás. 1995-ben Bulgáriában rosszabb volt a helyzet,
mint egy magyarországi cigánytelepen. Az autóról lelopták az ablaktörl?t, betörték az ablakot egy üres
zacskó miatt is. Manapság a b?nözés normál nyugati szinten van, csak akkor törnek fel egy autót, ha
abban tényleg jól látható érték van.

A magyarok esetében is van ilyen emelkedés, de kevésbé látványos, mert az eredeti 1995-ös helyzet nem
volt annyira lent, mint a bolgároknál. A 4 visegrádi ország közös jellemz?je (s ide vehet? még Szlovénia
is), hogy a kommunizmus bukása nem hozott olyan drasztikus életszínvonal csökkenést, mint a többi
európai ex-kommunista államban.
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A magyar életszínvonalnak kb. a 85 %-án áll most a bolgár.

_______________________________________________
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Kisballiba és a borz
by maxval bircaman - szerda, február 19, 2020
http://bircahang.org/kisballiba-es-a-borz/

Sose szerettem a Kispál és a borz nev? együttest. Nem kifejezetten az együttes miatt, hanem mert
egyszer?en nem hallgatok modern zenét a 80-as évek közepe óta. Azóta csak akkor értesülök valami nagy
zenei újdonságról, ha az már a "csapból is folyik".

De ez csak kiegészítés volt. A lényeg az ismételt ballib öngól nevezett együttes alapítójával kapcsolatban.

A ballib agytröszt annyira elemi lényegének tekinti a szellemi diktatúrát, hogy még 10 év ellenzékiség
után se képes látásmódján változtatni, de akárcsak enyhíteni is.

Persze abban igazuk van: a narratívák harcában kell gy?zni, s annak szerves része a szellemi harc, ahogy
a történelemszemléletben, úgy a kultúrában is.

Csak hát a jó hadvezér nem sz?kíti támogatottságát, hanem szélesíti.

Nézzük csak mi a helyzet! Adott egy jónev?, ismert kulturális szerepl?, aki ráadásul alapvonalakban a
ballibek híve, de semmiképpen se része a ballib keménymagnak, egyes ügyekben nem osztja a ballib
álláspontot. Mi erre a ballib agytröszt válasza? Az hogy "aki nincs mindenben velünk, az az ellenség
ügynöke", a ballib agytröszt nem kér ilyen nem teljesen páncélozott hívekb?l, az ilyeneket jobban utálja,
mint az ellenség k?kemény embereit.

A Fidesz sikerének egyik oka, hogy a 2002-es vereség után lassan felhagyott ugyanezzel, azaz szélesíteni
kezdett, "jobbra" is, "balra" is. A Fidesz hibája, hogy még mindig nem elegend? a szélesítés, de
mindenesetre a Fideszre ma már sokkal kevésbé igaz a fenti szemlélet, hogy a semlegeseket, s?t az
ingadozó híveket lökjük inkább át az ellenséghez, mintsem "szennyezzenek" minket, krisztálytiszta
felesküdött harcosokat.
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Jó példa közéletben erre a legnevesebb jelenlegi semleges megmondóember, Puzsér Róbert. Kb 10-szer
több támadást kap a ballib, mint a fideszes oldalról. Mert a Fidesz hadvezérei képesek az orruknál tovább
látni, s felismerni: a semleges emberek ugyan közvetlenül nem segítik a Fideszt, de közvetve hasznosak,
mert rombolják a ballib narratívát az egységes ellenzéki összefogásról.

Persze, gyakorlati szempontból, csak örülni lehet a ballib szemléletnek. A ballibekre szerencsére
mindig lehet számítani, amikor önmaguk pofánverésér?l és öngól rúgásáról van szó.

_______________________________________________

398 / 775

BircaHang - 01-13-2021
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Kisemberség
by maxval bircaman - szerda, január 22, 2020
http://bircahang.org/kisemberseg/

Máig a magyar ideálpolgár a kádárista ideál szerinti ember. Ennek lényege: a kisemberség.

A kádárista kisember nem érti a nagy dolgokat, s?t szerinte azokat eleve felesleges is érteni, az ilyesmi
a bölcs nagyemberek ügye, de ?k nem példaképeink, mert a nagy dolgok értése együtt jár a cinizmussal,
az erkölcsi lazasággal. Szóval a rendes ember meghúzódik, nem pofázik, hanem tudja mi a dolga, azt
becsülettel ellátja. A kisember a maga módján végtelenül bölcs, hiszen tudja, nincs végs? igazság, minden
mögött csak érdek van, amit a nagyemberek aztán színesen becsomagolnak, de ezt a kisember nem veszi
komolyan. Eleve bölcsebb dolog a szkepticizmus, s?t a véleménynélküliség, mint a határozott kiállás.
Határozottan csak veszélyes széls?ségesek és éretlen kamaszok állnak ki.

Igen, vannak múltbéli h?seink, akik fellázadtak. De a h?sök mindig a múltban vannak. Manapság h?snek
lenni felel?tlenség, mert aki sokat ugrál, annak csak rosszabb lesz.

A ballibek a rendszerváltozás során meg akarták a mentalitást tartani, csak tartalmát felcserélni. A bölcs
Kádár és szakért?i, akik igyekeznek a lehet? legtöbbet megtenni a népért a szovjet gyarmati uralom le
nem rázható keretei között most lehet?séget kaptak, mivel a szovjet uralom megsz?nésével hirtelen
szabad kezük lett a földi paradicsom bevezetésére. Most már csak hallgatni kell a mindentudó független
szakért?kre, inni mohón minden egyes szavukat, s minden más vélemény a gy?lölt kommunizmust hozza
vissza. (Akkor még kommunizmussal ijesztgettek a "szakért?k", nem fasizmussal.)

Az els? eset, amikor a liberális propaganda csúnyán benézte a helyzetet. A kádárista kisember ugyanis
megijedt a "szakért?k" hevességét?l, s inkább a nyugodt er?re szavazott, szóval 1990-ben bukott az
SZDSZ, nyert az MDF. S a hevesség egyik jelképe éppen az akkor még ultraliberális Orbán volt, aki túl
lelkesen beszélt az oroszok ellen Nagy Imre temetésén.

A szakért?k persze gyorsan észbe kaptak, s már 1990 végét?l megindult a kádárizmus és a liberalizmus
összevegyítése. Olyan narratíva készült, melyben a norma a nyugatmajmolás és az ultraliberalizmus, s
minden más pedig széls?ségesség, de legalábbis felel?tlenség.
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S a taktika nyertesnek bizonyult majdnem 2 évtizedig. Mindenki immár nácinak kezdett számítani, aki
megkérd?jelezi a hivatalos narratívát.

Csak hát eredmények is kellenek, azok pedig nem jöttek.

Orbán pedig id?ben reagált. H?en magához - mert politikai álláspontja sokat változott, de jelleme nem megteremtette az ellennarratívát, ahol a lázadó h?s itt van a jelenben.

Erre pedig nehéz választ adni.

Az alap ellenválasz az, hogy a lázadás helytelen, mert ez a lázadás a jó ellen lép fel. Nem gy?z meg ez
senkit az eleve meggy?z?déses híveket leszámítva.

Az újabb, refináltabb ellenválasz: a lázadó valójában az elnyomó cinkosa, nem is lázad ellene, hanem
így csapja be híveit. Ez m?köd?képes alternatíva, viszont hátulüt?je: személyes hitelesség kell
megszólaltatásához.

_______________________________________________

400 / 775

BircaHang - 01-13-2021
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Kitörés
by maxval bircaman - vasárnap, február 09, 2020
http://bircahang.org/kitores/

Sorosék dühe kitör?ben van, idén elementáris er?vel.

Két hete kezdtem észrevenni: egy teljesen marginális, neonáci eseményt, mely egyébként 25 éve jelen
van, egyre nagyobb er?vel reklámoznak a ballib médiák.

Mindent megtesznek, hogy mindenki értesüljön róla. Egy teljesen marginális tüntib?l világeseményt
szeretnének csinálni, hogy aztán legyen mi ellen hörögni.

A kisembert szerencsére nem érdekli azonban se a nácizmus, se ikertestvére, a sorosizmus.

_______________________________________________
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Komolyan nem értik
by maxval bircaman - kedd, március 10, 2020
http://bircahang.org/komolyan-nem-ertik/

A múlt héten Pogátsa nem értette (bár szerintem, ? érti, csak úgy kell tennie, mintha nem), ezen a héten
egy másik mércés szerz? megint nem érti, s mivel az ? gondolatmélysége jóval sekélyesebb, mint
Pogátsáé, nála elhiszem, ? tényleg nem érti.

Szóval antiglobalista mozgalom sirató cikk a Mércében. Ugyanaz a Balázs Gábor írta, aki ugyanott a
múlt hónapban antiszemita szagú, marhaságokkal teli írást jelentetett meg "A cionizmus vége" címmel.
(Érdekes lenne ezt a témát is el?venni, hogy a magyar ballibek széle hogyan igyekszik behozni a nyugati
balos antiszemita eszméket a magyar nyilvánosságba, de most ezt kihagynám, most nem ez a témám.)
Szóval egy kifejezetten buta szerz? írásáról beszélünk, de mégis érdekes a jelenség miatt.

Számtalan kritikát írtam az antiglobalizmus ellen. S bár ezek nagyobb részét még liberális-konzervatív
szellemiségben írtam - íme egy példa -, az alapgondolattal máig egyetértek: az antiglobalista
mozgalmárság egy mélyen negatív jelenség. Tartalmi és küls? okokból is. A küls? ok nyilvánvaló: ez a
mozgalom alapvet?en gazdag magállami, luxusban él? fiatalokból áll, akik megunták a drogozást, s
éppen lázadni akarnának maguk se tudják mi ellen. A tartalmi ok pedig szintén könnyen kitalálható: ez a
mozgalom gyakorlatilag segíti azokat, akik ellen állítólag harcol.

El?ször az alapfogalmak. Az antiglobalista mogalmár agya a világot rendkívül sz?ken szemléli, számára
minden felosztható 3 részre:

a jók: ezek ?k természetesen,
a rosszak egyik csoportja: ezek a "neoliberálisok",
a rosszak másik csoportja: ezek a "fasiszták".

Abban vitáznak az antiglobalisták: a két gonosz közt van-e szövetség. A egyik narratíva szerint a
fasiszták és a neoliberálisok titkos szövetségben állnak. A násik narratíva szerint nem, ?k egymás igazi
ellenségei, viszont egymás közti harcuk mellékhatása, hogy a "jók" megsemmisülnek. Hogy valami jót is
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mondjak a szerz?r?l, ? legalább nem az els?, gyerekes verzió híve.

Szóval a szerz? a "fasiszták" szemére veti, azok felhasználják az antiglobalista érveket saját érdekükben.
A valóságban a "fasiszta" eszme a régibb, s persze ebben a kontextusban a klasszikus marxizmus is
"fasiszta".

Itt megállnék, ugyanis ki kell ábrándítanom fideszes olvasóimat, aki e tekintetben a hamis fideszes
narratívát hiszik, mely szerint ezek az emberek mind komcsik. Pár éve egy ténylegesen kommunista
ismer?söm küldött egy mémet a témáról, be is teszem ide, mert elég jól reprezentálja a valós helyzetet:

Szóval: a mai "progresszívek" határozottan nem marxisták. S mindegy, hogy az ember marxista vagy
antimarxista, ez szimpla tény. Akkor se azok, ha marxista jelképeket használnak, lásd Che Guevara póló.
Én személyesen utálom Che Guevarát (azon kevesek közé tartozom, aki beszélt olyan emberrel, aki
személyesen ismerte ?t), de egy valamit biztosan állítok: ha ma élne Che, sortüzet vezényelne a mai Chepólós progresszívek ellen.

A szerz? közben a "neoliberálisokat" is szidja. ?ket azért, mert beépítették saját narratívájukba az
antiglobalizmus fontos elemeit, els?sorban látványos küls?ségeket. Lásd, ma minden magára valamit adó
multi zöld, szivárványos, multikulti, szociálisan érzékeny, védi a tibeti pandák és az amazonaszi fák
emberi jogait, stb.

Dehát ennek maga az antiglobalizmus ágyazott meg. El?szöris azzal, hogy az egész egy magállami
középosztálybeli mozgalom. Másodszor meg azzal, hogy nem a rendszer alapjait kritizálták maguk sem.
A képzeletbeli világpolgárság pl. egy lázálom, a szegénységturizmustól orgazmust kapó elkényeztetett
nyugati nagykamasz számomra még egy nyíltan kizsákmányoló cégvezernél is gusztustalanabb jelenség.

Orosz milliomosok és milliárdosok között létezik egy fontos nevelési probléma: a túlságos jólétben
feln?tt új nemzedék képtelen az életre. Van ugyanis egy olyan szintje az anyagi különbségeknek, mely
megrontja a gazdagabbat. Ez lassan elvezet az öngyilkossághoz. Az orosz elit - mely szinte minden
esetben szürke átlagemberként kezdte életet, sokszor nélkülözve, majd jó helyen jó id?ben sikeresen sokat
lopott - felismeri ezt a problémát, legalábbis azok, akiknek megmaradt a józan ész csírája az aranyvécéik
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ellenére. S népszer? módszer a kezelhetetlen kamaszok nevelésére, hogy elraboltatják ?ket egy erre
szakosodott céggel, mindenüket elveszik, majd meg is verik ?ket, s nem engedik ?ket haza pér napig. A
terápia hasznos jellemz?en: pár nap után a hülyegyerekb?l normális ember válik, miután megtapasztalja,
milyen más is lehetne az élete.

Ehhez képest a nyugati antiglobalista mozgalmárnál a "Diana a szívek hercegn?je" magatartást látom, aki
csütörtökön, 10:15 és 10:25 között árvákat simogat zokogva, az el?re elkészített menetrend szerint.
Ahogy a mai nemzedék új, aljasabb "hercegn?i", mindenféle Meghan, Gighan, Terrhan, s a többi hamis
celeb, akik már nem elégednek meg az ingyenélésért a milliókkal, hanem milliárdokat akarnak.

Az antiglobalizmus ugyanabban bukott bele, amibe a liberalizmis két nagy történelmi ellensége: a
fasizmus (mámint az igazi) és a marxizmus (ismét az igazi): a rendszert adottságnak vették, nem
szakadtak el annak kereteit?l. A fasizmus a primitívebb. A darvinizmussal gazdagította a liberális eredet?
nacionalizmust, ezzel harcolva a liberalizmus ellen… abszurd és inkorens vállalkozás. A marxizmus
valamivel értelmesebb ehhez képest, de ott is megvolt a téves alap, hogy a kommunizmus valahogy
ráépül a liberalizmusra, kijavítva annak hibáit.

Az antiglobalizmus hozzájuk képest is szemét. Sose lehetett több, mint a nagyurak segédereje.

_______________________________________________
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Koronás hisztéria
by maxval bircaman - hétf?, március 02, 2020
http://bircahang.org/koronas-hiszteria/

Olyan hisztériát keltettek az érdekeltek, mintha pestisjárvány lenne a XIV. században. Viszont a médiák
úgy tesznek, mintha valami ilyesmi zajlana.

Pedig semmi különös nem történt: egy átlagos influenzajárvány zajlik, amib?l minden évben van több.

Ráadásul a koronavírus járvány nem különösen halálos. Az elterjedéséhez képest a halálozás abszolút
mérsékelt arányú.

Az az érzésem, hogy valaki nagyon retteg Kína fejl?dése miatt, s ezt szeretné megállítani ezzel a
hisztérikus médiakampánnyal.

_______________________________________________
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Kulturális vallási köt?dés
by maxval bircaman - péntek, november 27, 2020
http://bircahang.org/kulturalis-vallasi-kotodes/

Nagyon kevés világszerte az olyan ember, aki meggy?z?déses ateista, de legalábbis olyan agnosztikus,
aki tudatosan elutasít minden vallást. Persze lehet sokféle fantasztikus statisztikát olvasni a témáról, a
gond az, hogy maga a mérése módszer már meghatározza az eredményt. Lásd, a magát "nem vallásosnak"
kinyilvánító ember lehet bármi a következ?k közül:

meggy?z?déses ateista, agnosztikus (ez Magyarországon iszonyúan kevés),
vallástalan hív?, azaz hisz "fels?bb er?ben", de nem hisz egy konkrét vallásban se (ez a "valami
biztosan van ott fent, de ezt nem lehet megérteni egy egyházban se"), hagyományból
alkalmazkodik ahhoz az egyházhoz, mely hazajában többségi, vagy melybe beleszületett,
tagja formálisan valamilyen egyháznak, de annak tanítását nem fogadja el, bár az erkölcsi alapjait
hajlamos elfogadni, s alkalmazkodik megszokásból az illet? egyház hagyományaihoz (ez
Magyarországon az "igaza volt Jézusnak, de a korrupt, ronda, harácsoló, álszent papoknak ehhez
semmi közük, nem kell templom, hogy erkölcsös lehessek" típusú álláspont),
tagja valamilyen egyháznak, de sose gyakorolja a vallást, kivéve a nagy családi eseményeket (ez a
"nincs Isten, az egész mese, de ez szép mese és hagyomány, ?riznünk kell, mert identitásunk része"
hozzáállás);

a sok ateizmust kimutatni akaró statisztikák a lehet? legszélesebben értelmezik az adatokat, míg a kevés
ateistát kimutatni akarók meg a legsz?kebben.

A legnagyobb kategória a biztosan hív? és a biztosan ateista között a kulturális egyháztag. Ez olyan
ember, aki nem híve egyetlen vallásnak se, de mégis azonosul identitásként valamelyikkel, azaz sz?kebb
értelemben ez az el?bbi felsorolás 4. pontja, tágabban a 2. és 3. is.

Mik is azok esetek, amikor ez a hozzáállás jellemz??

El?ször is vannak etnovallások, ahol egy adott vallás része az adott közösség (nemzetiség) identitásának,
így egyszer?en nem létezik vallásszabadság, az ember vagy a "kötelez?" vallás híve - ami lehet persze
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szimpla kulturális köt?dés csak -, vagy kihullik a közösségb?l. A Balkánon ilyenek a bosnyákok,
montenegróiak, szerbek, horvátok - egyszer?en a szerb és moontegerói identitás része, hogy az ember
ortodox, a horváté, hogy katolikus, a bosnyáké pedig, hogy muszlim. Van err?l egy boszniai vicc:

Maga milyen vallású?
Ateista vagyok.
Oké, de milyen ateista, ortodox ateista, katolikus ateista vagy muszlim ateista?

Balkáni ellenpélda az albánok, a románok és a szlovének, ahol a vallás mindegy, nem identitásképz?.

A legismertebb példa persze a zsidók, ahol a vallás elhagyása a nemzetiség elhagyását is jelenti (s
hiábavaló a Jews for Jesus és társaik igyekezete).

További eset, amikor egy adott vallás annyira része az adott nemzeti kultúrának, hogy nem kötelez? az
illet? vallás követése, át lehet térni más vallásra, ez nem jár kiközösítéssel, de képtelenség az adott
nemzeti kulúrában mozogni a f? vallás nélkül, annak egyes szokásai teljesen beépültek a nemzeti
kultúrába.

Japánban ilyen a sintó vallás, annak egyes szertartásai.

De Magyarországon is ilyen a karácsonyozás. Emlékszem, amikor éltalános iskolás voltam a 70-es
években, egyenesen a szegénység jelének számított, ha valakinek az otthonában nem lett fa felállítva.

Ennek fordítottja is megesik. Hogy kulturális alapon átvételre kerül egy idegen vallás szokása, a vallás
átvétele nélül. Erre is jó példa Japán, ahol a lakosság 1 %-a keresztény, de ennek ellenére széles körben
ünneplik a Karácsonyt, amerikai hatásra, minden vallási tartalom nélkül.

Bár a kulturális vallás els?sorban keresztény és zsidó jelenség, kisebb mértékben megtalálható más
vallásoknál is. Én magam is ismerek kulturális muszlimokat. Ez els?sorban a törököknél, valamint a volt
Szovjetúnióban fordul el?.
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A Szovjetúnió megsz?nése után hirtelen lett 6 új állam, ahol a hagyományos vallás eredetileg az iszlám
volt. Az új nemzetépítési projekt kötelez? része lett a vallás is, de ez sokkal inkább hagyománytisztelet,
mintsem mélyen átélt, újra fellelt hit. Mindenhol igaz, hogy a kommunistából nacionalistává lett vezetés
üldözi a radikális iszlámot, melynek eleve nincs gyökere a régióban, a lakosság pedig nem mélyen hív?,
talán ez alól egyedül Tadzsikisztán a kivétel, ahol létezik jelent?sebb támogatottságú szellemi-vallási élet
és ahol még a szovjet korban se sikerült a vallás hatását felszámolni.

Szerintem a legérdekesebb jelenség, amikor új vallások képesek olyan mértékben hatni, hogy kultúrát
képeznek a szigorúan vett valláson kívül is. Erre a legjobb példa a mormonizmus, melyet persze az is
el?segített, hogy az USA-nak van olyan része, ahol a mormon az abszolút többségi vallás: Utah állam,
kelet-Idaho, nyugat-Wyomingm, észak-Arizona. Ezen a területen a passzív mormonok, s?t a
mpormonizmust elhagyók is megmaradnak egyfajta mormon hagyományban, mintha a mormonság más
egyfajta etnikum lenne. Az ilyen ember beceneve Amerikában a Jack Mormon - ez olyan ember, aki nem
hisz a mormonizmusban, de büszke annak történelmére, esetleg máig hasznosnak is tekinti a
mormonizmus nem-vallási szerepet, vagy részben hisz csak a mormon tanokban, viszont nem tartja be a
mormon szabályokat.

_______________________________________________
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Kultúrpolitika bosszantásból
by maxval bircaman - csütörtök, január 16, 2020
http://bircahang.org/kulturpolitika-bosszantasbol/

Hogy is kezd?dött ez a történet?

A 90-es évek totális ballib szellemi diktatúrája idején a kevés ellenvéleményen lév? igyekezett találni
magának mindenben valami saját vonatkozási pontot.

Csurkáék meg is találták a nagy ellenh?st, aki "véletlenül" éppen Csurka nagy példaképe is volt, Szabó
Dezs?t. Aki egy jelent?s magyar író volt, azt, hogy els?vonalbeli-e nem tudom, de a másodiknak
mindenképpen része.

Aztán valakik rájöttek, Szabó Dezs? nem bosszantja eléggé a ballibeket, nem okoz elég nagy botrányt,
hiszen sose volt se nácibarát, se fajelméletpárti, Horthyt is csak amolyan kisebbik rosszként támogatta,
erre jó példa, hogy az általam is imádott "görénykurzus" kifejezést ? találta ki, s a Horthy alatti
kormányzásra használta.

Akkor valaki a nemzeti táborban bölcsei közül a fejére csapott! Itt van Wass Albert. Senki se ismerte a
nevét akkoriban, hiszen alapvet?en egy harmadrend? íróról van szó, de mivel beindult a ballib
felháborodás, az ellenoldal érezte: na végre, megvan a h?sünk! Aztán akik sose olvastak t?le semmit,
csak annyit tudtak róla, hogy a ballibek mély utálatát élvezi, kinevezték "írófejedelemnek". Amikor kb.
25 éve el?ször hallottam ez az írófejedelmezést, azt hittem, csak egy rossz vicc, mert annak kellett lennie:
ez kb. olyan, mintha egy mai magyar focistát hirtelen kineveznénk világklasszisnak.

Aztán amikor a Fidesz átállt a nemzeti oldalra, s még nem lett elfogadva ez az átállás teljes szívvel a
nemzeti szavazótábor által, az egyik nagy tett a teljesen abszurd Wass-kultuszhoz való csatlakozás volt,
mert ezzel igazolni lehetett, hogy a Fidesz most már biztosan nem a liberális tábor tagja.

Ez aztán így maradt, s mára lassan világhír? íróvá n?tte ki magát Wass, persze csak Magyarország
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határain belül világhír?, ahogy ezt viccesen mondani szokás.

Megértem, hogy kellett egy ellenh?s az ultraliberális Adyval szemben, de ehhez egy vele azonos súlyú
ember lett volna alkalmas, nem egy két nagyságrenddel alatt lév?.

Ezt az egész "jobbos" Wass-kultuszt csak egy "balos" hasonlóval tudom összehasonlítani: a Göncz Árpád
istenítésével. Na most, Wass fontos írónak min?sítése kb. ugyanaz a lázalom, mint Göncznek a
rendszerváltozás f?szerepl?jévé hallucinálása.

Egyébként van egy magyar író, els?osztályú, ráadásul zsidó származása és halálának körülményei miatt
támadhatatlan a ballib oldal által, aki pont az ellentétje Adynak:

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

_______________________________________________
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Kékzöldi rettegés
by maxval bircaman - szombat, augusztus 15, 2020
http://bircahang.org/kekzoldi-retteges/

Zöldi László magát médiaszakért?nek hallucináló blogger cikket írt rólunk.

Pedig már elmagyaráztam Zöldinek személyesen, az ? "Zöldi László" neve ugyanúgy "álnév", mint az
én "maxval bircaman" nevem. Valójában egyik se álnév, a szó szoros értelmében, hiszen mindkét nikknév
mögött tudni lehet ki van, se Zöldi, se én nem titkoljuk kik vagyunk. Ennek ellenére Zöldi ragaszkodik
ahhoz, hogy "álneves szerz?" vagyok. Pedig ? az, aki letiltott minden kommentelést blogjában, nem én,
nálam - minden verziómban -kommentelhet? vagyok. Mire fel ez a rettegés? Nem derül ki az se, hogyan
kellene az embernek "vállalnia a nevét"? Zöldi gondolom mélyen elítéli George Orwellt is, hiszen nem
"vállalta nevét", mivel ez a "gerinctelen" alak, nem igazi nevén mint Eric Arthur Blair írt cikkeket, s?t a
rohadék még a regényeit se igazi nevén adta ki. De mindegy, ez Zöldi rögeszméje. Lássuk a többit.

Azt mondja Zöldi, hogy "A Bircahang cím? blog gazdája alighanem a Magyar Hang online kiadását
olvasta, márpedig a digitális változatot nem szabad azonosítani a gazdagabb, sokrét?bb, papír alapú
kiadással. Ez olyan, mint amikor valaki áll a kirakat el?tt, de nem megy be az áruházba, és így írja meg a
„vásárlói” tapasztalatait." - hát, abszurd hasonlat. Érvelési hiba ez jócskán: csak akkor lehet valamir?l
véleményt mondani, ha annak minden apró részletét ismerjük. Természetesen nem igaz, különösen nem a
konkrét esetben, ahol a Magyar Hang ingyenes verziója nem egyfajta mutató a fizet?s verzióhoz képest,
hanem teljesérték? termék. Nem ugyanaz az eset, mint pl. a HVG esetáben a fizet?s HVG360
szolgáltatás, melynek cikkei fizetés hiányában csak részben olvashatók. Zöldi logikája szerint csak az
írhat véleményt a HVG bármely ingyenesen elérhet? cikkér?l, aki el?fizetett a HVG360-ra is. Vagy,
maradva az áruháznál, csak az véleményezheti egy áruház szolgáltatását, aki annak minden osztályán,
részlegén járt, vásárolt, ott találkozott az áruház összes alkalmazottával.

Ami pedig a közíróságot illeti, sajnos ki kell ábrándítanom Zöldit, a közíró nem az, aki neki tetszik,
hanem mindenki aki nem szépirodalmi m?fajban alkot, közéleti tematikában.

_______________________________________________
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Kémek
by maxval bircaman - csütörtök, február 20, 2020
http://bircahang.org/kemek/

Szun-ce nevezetes könyvében azt mondja, 5 féle kém létezik:

helyi kém: aki az ellenség lakosa, ennek az értéke a legkisebb, manapság ez nem is számít igazán
kémnek, ez gyakorlatilag legális hírszerzés,
bels? kém: aki az ellenség hivatalos személye, ez ma is fontos, ez az ellenség olyan embere, aki
nem nyilvános információkkal rendelkezik, melyeket meg lehet szerezni t?le, akár önkéntes
alapon (mert az illet? a mi hívünk), akár zsarolással (olyat tudunk az illet?r?l, aminek
nyilvánosságra hozatalát az illet? nem szeretné), akár pénzügyi alapon (az illet? szimpla
hazaáruló, aki pénzért eladja országa titkait),
visszatér? kém: aki eredetileg az ellenség kéme volt, de sikerült a mi oldalunkra átállítani, ez
igencsak értékes szolgáltatás, azonban rendkívül kockázatos is, hiszen sose tudhatjuk, ez a kém
valóban nekünk dolgozik-e,
halott kém: aki hamis híreket ad át mind nekümk, mind az ellenségnek, ez a klasszikus
félrevezet? tevékenység,
él? kém: aki ki lett küldve az ellenség területére, majd onnan sikeresen visszatért, ez tehát a
hagyományos profi hírszerz?.

A demokratikus viszonyok közt azonban új szerepl?k jelentek meg.

Minél demokratikusabb egy állam, annál jobban meg van kötve mind a polgári, mind a katonai vezetés
keze tevékenységét illet?en.

A közvélemény szerepe hatalmassá válik. Egy adott narratíva támogatottsága hatalmas segítséget tud
nyújtani, de hatalmas kárt is tud okozni.
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Márpedig sokkal könnyebb a közvélemény befolyásolásán keresztül az ellenséget valamely irányba
kényszeríteni, mint megismerni az ellenség által követett irány részleteit a gyakorlatban. Ráadásul míg az
utóbbi illegális tevékenység, az el?bbi - m?köd? demokráciákban - teljesen legális.

A modern ellenségeskedésben ezért ez a forma meghaladja értékben a hagyományos kémtevékenységet.

A médiákon keresztül könnyedén elérhet? mindez. Egyrészt mindig vannak emberek, akik eleve
egyetértenek velünk. Másrészt vannak a hasznos idióták, azok akik ugyan nem értenek egyet velünk, de
szövegük kárt okoz az ellenségnek, így közvetve hasznot hoz nekünk. Továbbá vannak a hírhamisítók,
akik minden iránt kétséget gerjesztenek, így bár a mi narratívánk se hat, de az ellenségé se. S végül - de
nem utolsósorban, mert igen hasznosak - az ellenség buta propagandátorai, akik olyan alacsony szinten
m?ködnek, hogy akaratlanul is ellenérzést keltenek.

_______________________________________________
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Két pápa
by maxval bircaman - szerda, január 01, 2020
http://bircahang.org/ket-papa/

Belenéztem a Két pápa cím? filmbe, s aztán végig is néztem, Anthony Hopkins kiváló színész.

A rendez? igyekezete dicshimnusz készítése volt a jelenlegi római pápa számára, melyben a bátor f?pap
végre modernizálja a velejéig romlott egyházát. De mivel a színészek jók, maga a történet kiment a
rendez?k akarata alól, s valami egész más az eredmény.

Két ember, akik mindketten keresztül mentek számos megrázkódtatáson. De míg az egyiknek ett?l
meger?södött a hite, addig a másik lassan minden hitét elvesztetve, szimpla politikai aktivistává vált. Míg
az egyik folyamatosan töpreng, saját magát is vádolja, addig a másik egyre magabiztosabb, komolyan
elhíve, hogy ? az igazság letéteményese.

Röviden: egy alázatos, szerény, hív? keresztény és egy pofátlan, hataloméhes ateista.

_______________________________________________
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Két rend Latin-Amerikában
by maxval bircaman - péntek, november 20, 2020
http://bircahang.org/ket-rend-latin-amerikaban/

A spanyol gyarmatosítás Latin-Amerikában azzal az érdekes fejleménnyel párosult, hogy két katolikus
szerzetesrend egészen más eszmei alapot adott hozzá, így maga a politika is változott a gyakorlatban.

A domináns szerepet a dominikánusok és a ferencesek játszották. Mindkett? XII. századi katolikus
szerzetesrend, a dominikánusok f? szerepe az oktatás volt, míg a ferenceseké a szociális szféra.

A két elmélet érzékeltetésére íme egy-egy képvisel?je. A dominikánus oldal képviseletére direkt nem a
közismert Bartolomé de las Casast ("az indiánok apostola") választottam, inkább egyik f? elvtársát.

Amerika spanyol gyarmatosítása 1492-ben kezd?dött, az els? terület a Karib-térség nyugati része volt (a
mai Kuba, Haiti, Dominika, Puerto Rico), befejezése pedig Mexikó keleti részének meghódítása
1697-ben. Ami ezután maradt hódítás nélkül, az már csak egyes államtalan törzsek (lásd Argentína és
Chile déli része, egyes ?serd?k), melyek nem jelentettek kihívást a spanyol hatalom számára.

Francisco de Vitoria (1483-1546) dominikánus szerzetes, teológus és filozófus azt állította, a spanyol
hatalomnak nincs joga gyarmatosítania Amerikát, mivel a terület már lakott, s lakói emberi lények.
Szerinte a keresztények egyetlen joga a kereszténység terjesztése az indiánok között, ill. azon indiánok
védelme, akik önként elfogadták a keresztény hitet. Az er?szakos térítést is elfogadhatatlannak tekintette.

Szembe ment a két f? spanyol érvvel is a gyarmatosítás igazolására:

az indiánok nem civilizáltak - azt mondta erre, az indián államok valódi államok, nem rosszabbak
az európai államoknál,
az indián szokások emberiségellenesek, így a civilizált világnak kötelessége bevatkoznia (ismer?s
ez, ez volt a mostani "bombázással demokráciát" liberális elv akkori verziója), meg kell menteni
az indiánokat saját maguktól, hiszen lám embereket áldoznak, hamis vallásuk miatt - de Vitoria
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erre azt mondta, bár valóban emberiségellenes cselekedet az emberáldozat, ez még önmagában
nem elegendú jogalap a hódításra

De Vitoria azt is tagadta, hogy a császárnak - aki abban az id?ben azonos volt a spanyol királlyal - vagy
a római pápának joga lenne döntenie Amerikáról, egyedül a római pápa szellemi hatalmát ismerte el a
kérdésben.

Végülis de Vitoria egyetlen legitím okot lát az indiánok megtámadására a jogos önvédelmen kívül: ha
tiltják a keresztény missziós tevékenységet.

Az ellenkez? álláspont jelent?s képvisel?je Juan Ginés de Sepúlveda (1490-1573) ferences szerzetes,
filozófus és jogász volt. ? azt mondta, az indiánok emberi lények ugyan, de alacsonyabbrend?ek, s
születésükt?l fogva szolgák. Államaik nem igazi államok, hanem csak amolyan vadember-szervez?dések.
Mivel tehát jelenlegi állapotukban képtelenek a teljes emberi értelemre, így meghódításuk és er?szakos
térítésük jó cselekedet, egyfajta kisgyerekekként kell tekinteni ?ket, akikkel szemben akár kényszerrel is
jót kell tenni. A spanyol hódítás pedig csak jót tesz az indiánokkal, hiszen elindítja ?ket a fejl?dés útján,
mely során képesek lesznek id?vel teljesérték? keresztény emberekké válni.

Ami érdekes: egyik álláspontban se voltak rasszista elemek, ez idegen volt a spanyol gondolkodástól. Az
indiánokat alacsonyabbrend?knek tekint?k is pl. üdvözölték a házasságot spanyolok és indiánok között, a
keresztény indiánok oktatását, alkalmazását a spanyol gyarmati igazgatásban.

S bármelyik álláspont mellett is állt az éppen aktuális spanyol hatalom, a végcél mindenesetben az
indiánok integrálása, s nem likvidálása volt. Szemben mondjuk az angol logikával, mely alapvet?en
területet akart lakosság nélkül.

De mi is volt a tényleges gyakorlat? Azt lehet mondani, hogy a gyarmatosítás els? 50 évében a totális
háború, azaz a feltétlen támadás. Azok a területek, melyek a legkorábban kerültek spanyol irányítás alá,
gyakorlatilag az indán lakosság teljes megsemmisülését kapták sorsukként. Talán erre jó példa Kuba,
ahol nulla az indiánok száma, csak halvány genetikai nyomaik maradtak: a modern kutatások szerint a
mai kubai lakosság 4 %-ánál találhatók meg indián ?sök.
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A XVI. sz. 40-es évei viszont komoly változást hoztak. ? katolikus papok elérték, hogy az indiánokra ne
vademberekként tekintsenek a hódítók, hanem megkeresztelend? emberekre. Ebben egyetértettek a
ferencesek is természetesen.

A spanyol hatalom a dominikánus érveket fogadta el a XVI. sz. közepén, azaz esélyt adott a békés
misszióknak, ez egyes helyeken ténylegesen is sikert hozott. Guatemala déli részén Luis Cáncer de
Barbastro dominikánus szerzetes missziója ott is sikert ért, ahol korábban az ?slakosok fegyveresen álltak
ellen a spanyoloknak. Természetesen a kereszténység önkéntes felvétele is mindig azt az eredményt
hozta, hogy végül a spanyol hatalom lett az egyetlen.

Mindenesetre szimpla tény, hogy az amerikai kontinensen ott maradt meg máig a legtöbb indián, ahol
egykor spanyol uralom volt. S sokkal kevesebb ott, ahol angol, francia, holland, portugál uralom volt. A
19 volt spanyol amerikai gyarmat közül 13-ban máig 80 % feletti az indián és kevert indián-fehér
lakosság aránya (ahol nem: Argentína, Chile, Dominika, Kuba, Puerto Rico, Uruguay).

a 19 volt spanyol gyarmat: piros - indián és indián-fehér többség, zöld - fehér többség

_______________________________________________
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Két vétó
by maxval bircaman - vasárnap, november 22, 2020
http://bircahang.org/ket-veto/

Két vétó is volt az EU-kapcsán. Az egyik a magyar-lengyel, a másik a bolgár.

A magyar-lengyel vétó a jogállami kritériumok miatt történt. Gyorsan utána is néztem mit is jelent
brüsszeliül a jogállamiság. Nos, erre jutottam, íme ezt a 8 pontot találtam:

az ország népe nem dönthet egy sor kérdésben, mert err?l csakis egy senki által nem választott
brüsszeli testület hozhat döntést,
az óvodákban a pedofilek szabadon mozoghatnak, megrontó mesekönyveket lehet terjeszteni,
viszont a vallás ki van tiltva ugyanonnan,
az iskolákban homokos szexórák vannak, viszont szidják a család intézményét, mert az elnyomás,
a házasságot csúnya, elavult intézménynek kell bemutatni, egyedül az azonosnem?ek közti
házasságot kell kötelez?en bevezetni, s ütemesen tapsolni is kell neki,
tilos támogatnia egy tagállamnak a saját gazdaságát, minden pénz ugyanis átadandó a szabad piac
láthatatlan kezének, azaz a nyugati t?kének,
a sajtószabadság nevében kötelez? a nem liberális vélemények tiltása,
a Soros gazda és haverjai által finanszíozott álcivileknek vétójoguk van minden kérdésben, ez a
társadalmi vita lényege,
s úgy általában ájult tisztelettel kell fogadni minden hülyeséget.

Ami a bolgár vétót illeti, az kisebb jelent?ség?. Bulgária megvétózta Észak-Macedónia EU-csatlakozási
tárgyalásának megkezdését. Az ok: Észak-Macednia nem tartja be a 2017-es bolgár-macedón
jószomszédsági egyezményt, mely kimondja többek között, hogy a bolgár és amacedón nép közös
történelmi gyökerekkel rendelkezik, ami megnyilvánul a nyelvben, a folklórban, a kultúrában.

A bolgár elvárás az lett volna, hogy a macedón történelemkönyvek legyenek átírva. A hivatalos macedón
álláspont az, hogy a macedón nép a kora középkorban, a VI. században jött létre az ókori macedónok
maradványai és a balkáni szláv bevándorlók keveredéséb?l, majd önálló népként létezett folyamatosan,
ideiglenesen államot is létrehozva 2 alkalommal (a macedón történelem macedón államként tekint a VII.
századi macedóniai szláv fejedelemségekre, valamint a 970-1018 közti bolgár államra), egészen, míg
1991-ben véglegesen sikerült elérni a saját államiságot.
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Bolgár szempontból ezzel 2 f? panasz van hivatalosan:

az egész macedón történelemszemlélet bolgárellenes (megjegyzem: más nem is lehetne),
a bolgár történelem jelent?s részének tagadása ez.

Mind az USA, mind Németország er?s nyomást gyakorolt Bulgáriára, ne vétózzon, s valószín?leg nem is
lett volna vétó, ha a bolgár belpolitikai helyzet nem lett volna éppen feszült.

_______________________________________________
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Kétfajta baloldal
by maxval bircaman - péntek, július 03, 2020
http://bircahang.org/ketfajta-baloldal/

Nem fogok beszélni a magyar ballibekr?l, ?k ugyanis nem baloldaliak. Számukra a "baloldal" szó
egyszer?en a liberalizmus szinonímája. Ami persze marhaság, mert a liberalizmus a legteljesebben
jobboldali eszme.

vitam?sor, melyr?l eszembe jutott a téma

A bal-jobb jelentése a modernitásban gazdaságfilozófiai kérdés. Jobboldali az, aki a t?ke oldalán áll,
abban hisz, hogy a t?ke érdekeit kell nézni, mert csak a t?ke termel gazdagságot, s csak a megtermelt
gazdagságból lehet jólét, ami úgy lesz általános a társadalomban, hogy a jólét úgymond lecsorog a t?két?l
a társadalom többségére. Ezzel szemben a baloldal a munka oldalán áll, azt mondja, a t?ke csakis a
munka által képes gazdagságot termelni, így eleve igazságtalan, ha a megtermelt gazdagságot teljes
egészében a t?kének adjuk, továbbá nem bízhatjuk a t?kére annak eldöntését, milyen módon jut jóléthez a
társadalom.

A konzervatív-progresszív vita egy egészen más ügy. Baloldali lehet konzervatív vagy progresszív,
ahogy jobboldali is lehet konzervatív vagy progresszív. A félreértés onnan ered, hogy sokszor nevezik a
konzervatívot jobbosnak, a progresszívet meg balosnak, de ez kulturális értelm? jobb-bal, ami nem
azonos a gazdaságfilozófiai értelemmel.

A mai modern baloldalon belül a vita arról szól, hogy mi a fontosabb. Mert abban egyetértés van, hogy
baloldalinak kell lenni (gazdaságpolitikai értelemben) és progresszívank is kell lenni. (Ez eltérés a
klasszikus baloldallal szemben, ahol nem kötelez? progresszívnak is lenni.)

Az egyik oldal azt mondja - ez kb. Schiffer álláspontja -, hogy a baloldaliság a fontosabb, s a
progresszívizmus csak következmény, ezért nem szabad szövetkezni a jobboldali, azaz liberális
progresszívokkal, ez ugyanis éppen a legfontosabb értékeket semmisíti meg. Hiszen ez esélyt ad a
jobboldalnak arra, hogy progresszív értékeket hirdetve megsemmisítse a baloldalt.
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A gyakorlatban ez a korai LMP politikája: nem összefogni a ballibekkel, akik a valóságban jobbos
progresszívek.

A másik oldal viszont azt mondja, a közös konzervatív ellenség legy?zése a legfontosabb, ezért igenis
szövetkezni kell a liberális progresszívekkel, majd valahogy "belülr?l" kell a jobbosokat balra tolni.

Én persze személyesen kívülálló vagyok, bár nyilván közelebb áll hozzám a baloldali és a konzervatív
oldal.

_______________________________________________
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Kólcenteresek
by maxval bircaman - kedd, január 21, 2020
http://bircahang.org/kolcenteresek/

Immár több mint 12 év a tapasztalatom a kólcenteres iparágban. Els? ilyen munkahelyem 40 éves
koromban volt, idén meg már 53 leszek. Személyes tapasztalaom csak Bulgáriából van, de másodkézb?l
ismerem a kólcentereket más kelet-európai, s?t pár nyugat-euróai országból is.

Kólcenter alatt sok mindent szokás érteni. A két f? típus az eladós kólcenter és az ügyfélszolgálati típusú
kólcenter. Na most, az eladós típusról semmi tapasztalatom nincs, azt eleve nem is tekintem igazi
kólcenternek, mert az szimpla keresked?s, eladási munka, melyet telefon, neten keresztül végeznek.

Szóval csakis az igazi kólcenterekr?l fogok írni. Ez lehet hagyományos ügyfélszolgálat (az ügyfelek
betelefonálnak, ímélt küldenek, erre válaszolni kell), vagy háttérmunkát ellátó központ, angol nevén ssc shared services center -, mely ellátja az adott cég valamely központosított háttérfeladát. Dolgoztam mind
a két típusban, nincs jköztül lényegi eltérés.

A céges keret mindegy. Jellemz?en vagy maga a cég létesít kólcentert, vagy kiadja az illet? feladatot egy
küls?s kólcenteres cégnek (outsourcing). Ez is teljesen azonos a munkakörülmények szempontjából,
dolgoztam mind a két típusban.

idill - a többnyelv? kólcenterek jellemz? tartozéka a zászló

A nyugati kólcenterek jellemz?en diákmunkák. Ennek oka, hogy ez a munka az átlag alatti bért fizet.
Angliában pl. a havi nettó átlagbér 900 ezer Ft, míg egy kólcenteres állásban alig 500 ezer a jellemz?
bérezés. Tehát arrafelé nagyon kevés a nem diák dolgozó, esetleg még friss bevándorlók vállalják ezt,
ahol az anyanyelvükre van szükség, hiszen más állásra kevés esélyük van.

Összehasonlítva ugyanez pl. Bulgáriával pont az ellenkez? képet adja. A bolgár havi nettó átlagbér 170
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ezer Ft, míg egy átlagos kólcenteres állásban megkereshet? 250 ezer Ft. Máshol Kelet-Európában az
arány hasonló, pontos adataim vannak még Magyarországról, Csehországból, Lengyelországból is.

Bár ez nem tartozik közvetlenül ide, érdekesek az indiai adatok. Az átlagbér Indiában 30 ezer Ft havi
nettó, míg egy kólcenteres állásban a havi átlag nettó 70 ezer Ft. Ott kifejezetten jó karriernek is számít
ez.

Valaki felvethetné, ha ez a helyzet, miért nincs minden kólcenteres állás Indiában - meg a hasonló szint?,
bár azért gazdagabb Fülöp-szigeteken, s másik nagy ázsiai kólcenteres nagyhatalomban -, hiszen ez a
bérszint a kelet-európai fele, s?t harmada? A válasz a nyelv. Angolul, spanyolul, franciául be lehet
tanítani embereket, s?t sokan ezeket jól beszélik - Indiában gyakorlatilag nem létezik érettségizett ember,
aki ne beszélne legalább er?s közepes szinten angolul -, s ezekben az országokban a célközönség hozzá
van szokva az idegen akcentushoz is, de ugyanez nem m?ködik sok más, kisebb nyelvnél. A német vagy
az orosz ember pl. nem t?ri el a németül/oroszul nem jó kiejtéssel beszél? ügyintéz?t, s ha így cég
folyamatosan idegeneket alkalmaz, azt pl. egy német ügyfél úgy értékeli, hogy az adott cégnek nem
fontos a német piac.

Szóval akit nem a karrier érdekel, hanem a pénz, annak ez ideális állás. Hiszen betanulható, nem kell
hozzá különös tudás, s még jobban is fizet az átlagnál. Tulajdonképpen a kólcenter a szellemi
segédmunka csúcsa, kb. mint ahogy a fizikai munka esetében az épít?ipari állás.

De mindezt csak bevezet?nek szántam, engem a dolog gazdasági része nem igazán érdekel, csakis az
emberi része. 5 cégr?l van személyes tapasztalatom 12 év alatt, s egyik kedvenc elfoglaltságom az
emberek megfigyelése.

Aki el?ször kerül ilyen állásba, az jellemz?en örül. Hiszen egyrészt jelent?sen növekszik jövedelme,
másrészt csökken munkaterhelése. Azaz hirtelen gazdagabbnak, szabadabbnak érzi magát. Gyakori tehát
a hálás kezd? dolgozó. Ez a legtöbb esetben normál szint? hála, azaz szimplán igyekszik az illet? jól
dolgozni, de egyes esetekben extremitásba megy át. Nem egy embert láttam, aki úgy érezte, ezentúl
kötelessége reklámoznia az adott cég termékeit.

Ahogy a kezd? fényképész el?ször minden saját m?vét remekm?nek hiszi, majd - amikor tapasztalatot
szerzett - pár hónap után minden képét értéktelen szemétnek tartja, úgy itt is van egy ilyen hatás. A volt
kezd? dolgozó amint már nem kezd?, azaz nagyjából fél év után átesik az ellenkez? végletbe, azaz
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látványosan utálni kezdi a cégét.

Pedig a mai világban a nagy cégek termékei közt nulla körüli az eltérés min?ségben. S persze abszurd
egy adott cégre haragudni az egész világrend miatt.

Aki bírja ezt a monoton típusú munkát, az rendszerint beleszokik a helyzetébe. A gond azokkal szokott
lenni, akik szégyellik, hogy segédmunkások (mint mondtam, a kólcenteresség segédmunka), viszont nem
találnak más, jobban megbecsült munkát se, így maradnak - náluk súlyos lelki hasadás áll be.

E kérdésnek 2 széls?séges beteges megoldását láttam. Az egyik a munka rossz min?ség? végzése, majd
ennek megideologizálása, mintha ez valamiféle tiltakozás lenne. A másik még rosszabb: ez a tagadás.
Ilyenkor a kólcenteres magát elkezdi az adott cég fontos emberének hallucinálni, sose mondja el hol
dolgozik, csak a cég nevét említi, sejtetve mintha legalábbis valamiféle középszint? menedzser lenne.

Van egy "magasabb fokú", amolyan értelmiségi betegség is. Ez a pénz és az élet kérdése. De err?l egy
külön cikkben, mert kiemelten fontos téma.

_______________________________________________
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Kölcsönös érthet?ség
by maxval bircaman - hétf?, november 30, 2020
http://bircahang.org/kolcsonos-erthetoseg/

Magyar szempontból egzotikus dolog két nyelv kölcsönös érthet?sége. Nem létezik nyelv, mellyel a
magyar kölcsönösen érthet? lenne, semmilyen szinten. A magyar ember már annak is borzasztóan örül, ha
egy idegen nyelvi szövegben egyes szavakat felismer.

Pedig a kölcsönös érthet?ség gyakori jelenség a világban. Pl. az összes szláv nyelv alacsony szinten
kölcsönösen érthet? - az alacsony szint azt jelenti, beszélgetni ugyan nem lehet, de kis gondolkodással
kikövetkeztethet?, hogy mir?l van szó.

Vicces személyes élményem: 1998-ban egy budapesti bankban dolgoztam. Egyszer csak bejön egy
lengyel turista, a bankkártyájával akadt gond, de kiderül: semmilyen nyelven nem tud, csak lengyelül.
Végül én beszéltem vele, simán bolgárul szóltam hozzá, ? meg megörült, végre olyan nyelv, ami legalább
távolian ismer?snek t?nik, s 10-15 perc lassú kommunikáció után sikerült is tisztázni az ügyét. A végén a
kollágaim döbbenten néztek rám "te lengyelül is tudsz!", hiába magyaráztam, egy szót se beszélek
lengyelül, ezt csak amolyan álszerénységnek vették.

Pedig sose tanultam lengyelül, nem foglalkoztam a lengyel nyelvvel, nem éltem lengyelek között, az
egyetlen, aminek régen utána néztem, az a lengyel írás, azaz a lengyel bet?k hogyan jelölik az egyes
hangokat, pl. hogy az ? az nazális e, a sz az s, az ó az u, a ? az zs, a ? pedig lágy zs, stb. A valóságban
amit értek lengyelül, azt azért értem, mert tudok bolgárul és oroszul, valamint tanultam egy keveset
szerbül/horvátul és szlovénül.

Tesztelve lengyel "tudásomat", megnyitottam a legnagyobb lengyel közéleti lap, a Gazeta Wyborcza
egyik cikkét találomra. A cikk címe tökéletesen érthet?: Macron og?osi? odmra?anie Francji w trzech
etapach. Lám hogyan értettem meg a címet:

Macron - ez tulajdonnév, nincs mit elmélkedni rajta, eleve ott is van Macron fényképe,
og?osi? - nyilvánvalóan az "o" igeköt?, az oroszban és a bolgárban is létezik, valamilyen
cselekvés megtörténését jelzi, az ? végz?dés meg valamilyen múlt id?, marad a g?os, kiejtve kb,
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guosz, ami túlságosan hasonlít a szláv glasz gyökérre, ami oroszul golosz ?????, bolgárul glasz
???? (jelentése: hang), így leírva fel is ismerhet? az ? bet? miatt, szóval a szó jelentése kb.
"kihangoztatta" lehet,
odmra?anie - az od igeköt? (bolgárul és oroszul ot ??, szerbül meg od ??), a nie végz?dés tupikus
szláv igéb?l való névszóképz?, a kérdés mi a mra?a vagy mra? szó: gyanús, hogy ez mraz ????,
aminek jelentése fagy, szóval a teljes szó: fagytalanítás, kifagyasztás, felolvasztás,
Francji - nyilván ez Franciaország, birtokos esetben, ahogy oroszul is lenne,
w - v ?, azaz -ban/-ben,
trzech - kejtve tzseh, de az írás megint segít, ott a ma már nem ejtett r bet?, s a végz?dés, ez
nyilván tr-, azaz három, az -eh végz?dés meg azonos az orosz névszóragozás többes számú
határozóesetével (-??),
etapach - ugyan az rag, a szó idegen, etap ????/????, használatos bolgárul és oroszul is, jelentése
id?szak;

a végeredmény: Macron kihangoztatta Franciaország felolvasztását három id?szakban, ezt magyarosítva:
Macron bejelentette Franciaország három lépésben való felolvasztását, nyilván a felolvasztás átvitt
értelem, hisz nem tudunk jégkorszakról Franciaországban, azaz bizonyára a koronavírusról szól a cikk, s
Macron a koronavírus-intézkedések három lépésben történ? feloldását jelentette be. Tehát már tudjuk
mir?l szól a cikk, minden lengyeltudás nélkül elolvastuk a címét.

De próbáljunk beleolvasni a cikkbe, találomra egy mondat, itt már kevesebbet magyarázok: "Emmanuel
Macron uzna? za mo?liwe rozpocz?cie kampanii szczepie? na prze?omie grudnia i stycznia." - hát itt els?
látásra, annyi érthet?, hogy Emmanuel Macron megtudta (uzna?), hogy lehetséges (mo?liwe) valamilyen
szczepie? kampánynak a rozpocz?cie-je, grudnia és stycznia áttörés (prze?omie) lesz.

A rozpocz?cie szót jobban megnézve felt?nik a roz- igeköt? (bolgár/orosz raz ???) és a pocz (ejtve: pocs)
gyökér, ami gyanúsan azonos a bolgárral (???), jelentése: kezd. Tehát a szó valószín?leg elkezdés. Tehát
a szczepie? kampánynak kezdete. De mi a fene az a szczepie?, ejtve scsepjeny? A gyökér mintha csep
??? lenne,el?tte valamilyen bolgár/porosz sz-re (?) emlékeztet? igeköt?. Na most van ilyen szó bolgárul,
de a gond vele, hogy normál jelentése kb. dugasz, zárlat, átvitt értelemben meg egyenesen "fasz".
Bedugaszolási kampány Franciaországban? Dehát mit dugaszolnak be, s miért mond err?l beszédet
Macron, s eleve mi köze lehet a bedugaszolásnak a koronavírushoz?

Ott tartunk, hogy Emmanuel Macron megtudta, hogy lehetséges a "bedugaszolási" kampány kezdete,
grudnia és stycznia áttöréssel. Mivel valami id?meghatározás lehet itt, a stycznia emlékeztet a horvát
sije?anj (január) szóra, szóval a grudnia is hónapnév lehet, de nem tudható mi, a szláv nyelvek egy része
a latin hónapneveket használja, más része az ?sszláv hónapneveket, de nem azonos módon, ennek vicces
esete, hogy a levélhullás hónapja (lisztopad) horvátul október, míg csehül npvember, ami nem is túl
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logikus, hiszen északabbra éppenhogy korábbi levélhullásra tippelne az ember.

Sajnos, ez érthetetlen így, s nincs is innen tovább. Mert ott véget ért a tudományunk, hogy Emmanuel
Macron megtudta, hogy lehetséges a "bedugaszolási" kampány kezdete, az áttörés pedig valamilyen két
hónapkor várható, melyek közül az egyik esetleg január.

Szóval ezt jelenti az alapszín? kölcsönös megértés: nagyjából tudható mir?l van szó, de a pontos
kommunikáció lehetetlen.

(Persze aztán beírtam a két mondatot a Google fordítójába, íme az eredmény:

Macron og?osi? odmra?anie Francji w trzech etapach = "Macron három lépésben jelentette be
Franciaország olvadását",
Emmanuel Macron uzna? za mo?liwe rozpocz?cie kampanii szczepie? na prze?omie grudnia i
stycznia. = "Emmanuel Macron lehetségesnek tartotta az oltási kampány elindítását decemberben
/ januárban."

na most, az els? mondat teljes siker lett, a második meg röhejes. Egyrészt a "megtudta, hogy" nyelvi
kifejezés, s jelentése "tart", másrészt az áttörés értelme itt "köztes rész", azaz két hónap között, "áttörve az
egyikb?l a másikba", s megtudtuk, hogy a grudnia az "december" birtokos esetben. S a legfontosabb:
megtudtuk, hogy lengyelül az "oltás" szó a "dugaszolás" szóból ered, ami végülis nem rossz, de ez
soha az életben ki nem található.)

De most lássuk azt, ahol valódi, magas fokú megértés van jelen.

Természetesen els? helyen az olyan esetek vannak, ahol politikai vagy más történelmi okból ugyanazt a
nyelvet szétválasztották részekre, de ezek a részek ezután se kezdtek igazán önálló fejl?désbe. Íme
ezekre pár érdekes példa:

bosnyák/horvát/montenegrói/szerb - Jugoszlávia szétesése el?tt ezt hivatalosan is egy nyelvnek
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tekintették, szerbhorvát vagy horvátszerb név alatt (az utóbbi verziót a horvátok használták).
Aztán lett szerb és horvát, kés?bb bosnyák, ma már montenegrói is. A valóságban nemcsak
ugyanaz a nyelv mind a négy, hanem még ugyanaz a nyelvjárás is. Közelebb állnak egymáshoz,
mint a brit és az amerikai angol. A horvátot csak latin ábécével írják, míg a másik 3-at latinnal és
cirullel is, de a bosnyák esetében a latin a domináns írás, míg a szerb esetáben a cirill, a
montenegrói esetében pedig fele-fele arányban. Gyakorlatilag csak attól függ, hogy kinek melyik
az anyanyelve, hogy az illet? milyen nemzetiség?nek mondja magát. A közhiedelem szerint úgy
lehet megkülönböztetni a szerbet és a horvátot, hogy ami szerbül "e", az horvátul "ije", lásd a
"folyó" szó reka/rijeka, ez azonban nem igaz, mert bár a horvát nyelv csak az "ije" alakot ismeri el
hivatalosnak, a szerb nyelv elfogadja mind a 2 verziót. Természetesen vannak apró eltérések a
szókincsben, ez els?sorban abban jelentkezik, hogy a horvátok szeretnek idegen szavakra saját
szavakat alkotni, míg a szerbek jobban elfogadják az idegen jövevényszavakat, egy példa: a
"repül?tér" szerbül aerodrom, míg hovátul zra?na luka (szó szerint: légi kiköt?);
dari/perzsa/tadzsik - Itt az eltérés nyelvjárási is, de politikai is, a különböz? idegen uralmak
hatása. A dari az afganisztáni perzsa, a tadzsik pedig a tadzsikisztáni perzsa, míg a "normál"
perzsa az iráni. A tadzsikban több a török és orosz hatás, mint a másik kett?ben, ez a szókincsre
vonatkozik. Viszont mivel nincs ellentét a 3 nyelv beszél?i között, máig er?s a közös nyelv
tudata: a darik és a tadzsikok is az iráni perzsát tekintik az "igazi" szép perzsának, így ha pl.
ünnepélyesek akarnak lenni, azt használják. A darik és a tadzsikok esetében a m?veltség egyik
jele az, hogy képesek helyesen beszélni az iráni perzsát, míg a kevésbé m?veltek csak a helyi,
"családi" nyelvnek tekintett nyelvváltozatot használják. Az olvasást nehezíti, hogy a tadzsik a
cirill ábécét használja, míg a másik lett? az arab ábécét, így az átlag dari/iráni nem tud tadzsikul
olvasni, s fordítva.
hindi/urdu - Az elválasztás alapja vallási-kulturális. A hindu vallásúak számára hindi, a
muszlim vallásúak számára urdu. Az írásrendszer is más, a hindi a szanszkrit (devanagari) ábécét
használja, míg az urdu az arab ábécét, azaz az átlag hindi anyanyelv? nem tud urduul olvasni, s
fordítva, de beszédben azonos a két nyelv, az eltérés olyan szint?, mint a brit és az amerikai angol
között. Emellett az urdu Pakisztán hivatalos nyelve (annak ellenére, hogy csak a pakisztániak alig
10 %-a urdu anyanyelv?). Természetesen vannak apró eltérések a szókincsben, ez els?sorban
abban jelentkezik, hogy az urdu több arab és perzsa jövevényszót használ, míg a hindi ezek helyett
a szankszkritból alkot szavakat;
indonéz/maláj - Itt arról van szó, hogy az indonéz nemzetépítés eszközeként lett megalkotva az
önálló indonéz nyelv s soknemzetiség? ország számára, mely azonban szimplán egy új maláj
irodalmi nyelv.
katalán/valenciai - Valójában azok nevezik a Valenciában beszélt nyelvet valenciainak, akik
ellenzik a katalánizmust, azaz nem szeretnének része lenni a katalán szeparatizmusnak, ez a
lakosság többségét jelenti. A valenciaiak többsége magát spanyolnak tekinti, s azon belüli
regionális identitásként valenciainak. A jelenlegi valenciai parlamentben 80 %-ot tesznek ki a nemkatalánpárti er?k.
moldáv/román - Kicsit hasonlítaz el?bbihez, gyakorlatilag azok mondják a nyelvet moldávnak,
akik a leger?sebben ellenzik az egyesülést Romániával. Hozzáteszem, a nyelvet románnak
mondók kb. fele is az önálló államiság megtartását támogatja, ?k azt mondják, a moldávok a
román nép egy alcsoportja.
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Íme azok az esetek, ahol az eredet közös, máig érezhet? módon, s az eltávolodás megindult ugyan, de
mértéke nem jelent?s, pár példa:

azeri/török - Az azeriek tulajdonképpen olyan kaukázusiak és perzsák, akik a középkorban
átvették a török nyelvet. Máig hatalmas a közös vonások száma.
bolgár/macedón - Míg a bolgár irodalmi nyelv alapja a Veliko Tarnovo környéki bolgár
nyelvjárás, azt kiegészítve nyugat-bolgár és kelet-bolgár elemekkel, a macedón irodalmi nyelv
kizárólag nyugat-bolgár alapú. Bulgáriában is jellemz? - mint Magyarországon - negatív
hozzáállás a nyelvjárásokhoz, a m?veltség kötelez? jele, hogy az ember kevés nyelvjárias elemet
használ beszédében, de ha az ember mondjuk Szófiában beszél egy ?shonos, kevéssé iskolázott,
id?s emberrel, aki nem próbál meg "hivatalosan" hangzani, a beszéde közelebb van a macedón
irodalmi nyelvhez, mint a bolgárhoz, pedig Szófia még a legvadabb macedónisták szerint se ?si
macedón föld.
cseh/szlovák - Ez közismert, nem is írnék róla.
dán/norvég/svéd - A legnagyobb hasonlóság a dán és a norvég között van, ez utóbbinak két
hivatalos verziója is van, egy dánhoz közelebbi és egy távolabbi.
kazah/kirgiz - A kazahok és a kirgizek eredetileg egy nép voltak, eredetileg a kazahokat is
kirhiznek nevezték, a mai értelemben vett kirgizeket pedig fekete kirgizeknek. Tulajdonképpen a
telepedett lakosság lett a kazah, míg a félnomád létet tovább fenntartók a mai értelemben vett
kirgizek. Az önálló nemzettudat tulajdonképpen csak a XX. században, a szovjet korban rögzült,
de a két nép máig baráti viszonyban van egymással, ami ritkaság abban a régióban.
ndebele/xhosa/zulu - Dél-Afrika hivatalos nyelvei közül 3, a lakosság 2, 16, s 23 %-ának az
anyanyelve. A bantu nyelvek - Afrika lakossága 30 %-ának az anyanyelve bantu nyelv - eleve
közeliek egymáshoz, a hasonlóság mint két távoli szláv nyelv között, de ezeken belül is rendkívül
közeli egymáshoz ez a 3 nyelv, kb. a cseh-szlovák szint? a kapcsolat.

Vannak olyan esetek is, amikor nem a megértés egyoldalú: az egyik nyelv beszél?i értik a másikat, de ez
nem kölcsönös. Példák erre: spanyol-portugál, ahol a portugálok értik a spanyolt elég jól, de fordítva ez
nem áll fenn, hasonló az orosz-ukrán viszony.

Érdekes a kölcsönös érthet?ség ellentétje is: amikor ugyannak a nyelvnek két nyelvjárása nem érti
egymást, bár mindkét nyelvjárás magát határozottan nyelvjárásnak tekinti, nem önálló nyelvnek. Ennek
oka jellemz?en, hogy az adott nyelvjárások beszél?i között kulturális azonosságtudat van, így szeretnék
ezt ily módon is fenntartani.

Erre a tipikus példa a kínai, ahol a nyelvjárások k9zti különbség akkora, mint két távoli szláv vagy újlatin
nyelv között. Pl. mandarinul az üdvözlés "ni hau", míg kantoniul "nejh ho", de az írása ugyanaz ??.
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Középosztály
by maxval bircaman - csütörtök, november 26, 2020
http://bircahang.org/kozeposztaly/

Egész szépen, meglep?en tisztességesen vezeti le a Partizán a középosztályiság értelmetlenségét. Persze
ott van a vörös farok, az orbánozás, hiszen nem is lenne a Partizán önazonos magával, ha nem hozná ki,
hogy valami titokzatos módon a csúnya Zorbán a hibás minden bajért a világon.

A legf?bb érték a m?sorban mégis a ballibellenes él. Észérvekkel cáfolják azt a ballib mítoszt, hogy
valami titokzatos módon a rossz magyar kormányok a hibásak azért, hogy Magyarországon nincs széles
középosztály, hiszen ahol van széles középosztály - a nyugati magállamokban - ott azért van, mert az
illet? államok képesek az összes többi államot lerabolni.

Egyébként pedig mi a középosztály? Fels? középosztály az, aki amíg m?ködteti cégét vagy amíg állásban
van, képes a fels? osztály életszínvonalát produkálni, azt biztosítani magának, viszont nincs annyi
vagyona, amib?l ezt a szintet képes lenne fenntartani tevékenysége megsz?nése után. Alsó középosztály
pedig az, aki képes biztosítani a maga és családja megálhetését, beleértve a szociális igényeket is, viszont
jövedelemforrása megsz?nésével legfeljebb egy éven belül kizuhanna a középosztályból.

Fentiekb?l következ?en:

fels? osztály: akkora vagyona van, hogy passzív módon is képes lenne megélni.
alsó osztály: jövedelméb?l a puszta megélhetésre telik,
osztályalattiak: a puszta megélhetés is gondot okoz.

Valójában nincs a világon ország, ahol a társadalom csak középosztályból állna. A leggazdagabb
államokban is van legalább 30-40 %-nyi középosztály alatti réteg.
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Latinosítás Közép-Ázsiában
by maxval bircaman - hétf?, június 01, 2020
http://bircahang.org/latinositas-kozep-azsiaban/

Azt írom, Közép-Ázsia, de ez alatt csak a volt szovjet Közép-Ázsiát értem. Viszont csak a térség 4 türk
hivatalos nyelvét nézem (azaz kihagyom Tadzsikisztánt, a tadzsik nem türk nyelv), de hozzáveszem a
szintén türk Azerbajdzsánt.

Ez tehát 5 nyelv: azeri, kazah, kirgiz, türkmén, üzbég, az 5 hivatalos nyelv.

Minf az ötre igaz:

hagyományosan az arab ábécével voltak írva, s máig ez az ábécé van használatban a volt
Szovjetúnión kívül (Irán, Afganisztán, Kína),
a szovjet kormányzat a 20-as évek végén mindegyik nyelv esetében az arab írást lecserélte
latinbet?s írásra,
a szovjet kormányzat a 40-es évek elején meggondolta magát, s mindegyik nyelvre új, cirillbet?s
alapú írást vezetett be,
a Szovjetúnió megsz?nése után az 5 állam közül 4 elhatározta a latinbet?s írás bevezetését, ez a
folyamat különböz? állapotban van.

A példa jellemz?en a török nyelv, hisz ez mind az 5 nyelv legnagyobb rokonnyelve:

az azeri és a török kölcsönösen érthet?ek, sokan egyenesen török nyelvjárásnak tekintik az azerit,
a türkmén és a török esetében is van jelent?s kölcsönös értés, bár jóval kisebb fokú,
a kazah, a kirgiz, s az üzbég esetében csak alapfokon van kölcsönös érthet?ség a törökkel, ezek
távolabbi nyelvek.

A török példa az oka, hogy nem az arab írás visszahozása volt a cél. Hiszen a török nyelv is áttért a XX.
sz. 20-as éveiben az eredeti arab írásról a latinra. Az ok politikai is: az arabbet?s írás visszahozását
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jellemz?en a helyi iszlamista íz? ellenzék szorgalmazta, míg az elit számára a cél a szekuláris
Törökország utánzása volt inkább.

Ami a latinosítást illeti a konkrét helyzet:

Azerbajdzsán 1991-ben elhatározta a latinosítást, s az azeri nyelv hivatalosan teljesen át is tért a
latinbet?s írásra 2001-ben, minden hivatalos anyag így van írva, az oktatásban is kizárólag ez
használatos, de az oroszországi azeri kisebbség máig párhuzamosan használja a hivatalos
latinbet?s ábécé mellett a cirillbet?set is, továbbá az iráni azeri kisebbség máig kizárólag az arab
írást használja (s Iránban több azeri él, mint Azerbajdzsánban),
Kazahsztán a legkés?bb, 2017-ben döntött a latinosítás mellett, a kit?zött végleges áttérés
id?pontja 2025, máig sokkal nagyobb a cirillbet?s írás aránya, mint a latinbet?sé,
Kirgizisztán az egyetlen mely nem latinosított, bár most, a kazah példa hatására a téma ismét a
bekerült a viták terébe,
Türkmenisztán 1993-ben vezette be a latinbet?s írást, azonnali hatállyal, a valóságban évekig
tartott a folyamat, a türkmének kb. 20 %-a Afganisztánban és Irá?nban él, ?k máig az arab írást
használják,
Üzbegisztán szintén 1993-ben döntött a latinbet?s írásról, de máig párhuzamosan használatos a
cirill és a latin írás, s?t máig nagyibb a cirillebet?s írás aránya az állami szférán kívül, további az
afganisztáni üzbég kisebbség - az üzbégek kb. 10 %-a - máig az arab írást használja.

Ami magukat a bet?ket illeti, érdekes, hogy a nyelvek rokonsága ellenére nem sikerült egységes áncét
kialakítani. Bár minden esetben a török ábécé a minta, az átvétel nem volt egységes elvek alapján.

A török ábécé: a, b, c, ç, d, e, f, g, ?, h, ?, i, j, k, l, m, n, o, ö, p, r, s, ?, t, u, ü, v, y, z. A magyarhoz képest
a f? eltérések:

a = röviden ejtett magyar á, esetenként magyar e,
c = dzs,
ç = cs,
e = röviden ejtett magyar é,
g = g vagy gy,
? = eredetileg közelít?hang "g", a mai törökben sokszor néma,
? = magyar ü és i között, mint a román î vagy â (ez tehát egy pont nélküli "i" bet?),
j = zs,
k = k vagy ty,
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s = sz,
? = s,
y = j.

A törökhöz legközelebbi azeri nyelvnek volt a legkönnyebb dolga, mivel az összes török bet? által jelölt
hang megvan náluk, így csak 3 plusz bet?t alakítottak ki a törökb?l hiányzó azeri fonémákra: ?, x, q, ezek
jelentése sorrendben: e, er?s h (ch), g (azaz nem gy).

A türkmén írást a törökhöz és az azerihez képest érdemes nézni:

azeri ? = türkmén ä,
török/azeri c = türkmén j,
török/azeri ? = türkmén y,
török/azeri j = türkmén ž,
török/azeri v = türkmén w,
török/azeri y = türkmén ý;

speciális jelenség a türkménben:

? bet? = veláris n (lásd magyar "n" ejtése szó végén k/g el?tt),
s = nem sz, hanem mint az angol th a "thin" szóban,
z = nem z, hanem mint az angol th a "the" szóban.

Ugyanezt a módszert alkalmazom az üzbég bemutatásához:

üzbég a = török a,
üzbég i = török i vagy török ?,
üzbég q = uvuláris k,
üzbég x = azeri x,
üzbég ? = azeri/török ?;
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van 5 bet? melynek kétféle írásmódja is létezik:

ts = c = magyar c,
sh = ? = magyar s,
ch = ç = magyar cs,
o? = ó= mint a magánhangzó az angol "bird" szóban,
g? = ? = mint a francia uvuláris "r".

Ami a kazahot illeti, a mai napig nem létezik hivatalos ábécé-verzió, pontosabban több változat van
használatban, az egyetlen hiavatalos változat kiválasztása folyamatban van.

üzbég pénzek: a kisebb címlet régebbi, még cirillbet?s. a nagyobb címlet újabb, latinbet?s
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Lelkes butaság
by maxval bircaman - csütörtök, június 11, 2020
http://bircahang.org/lelkes-butasag/

Amikor a ballib propaganda saját maga áldozata lesz, vicces sztori.

A legsikeresebb ballib jelszó az összeomlott egészségügy, ez kétségtelen, hiszen annyira sikeres, hogy az
átlag fideszes törzsszavazó is elhiszi. Ebbe csúnyán beleköpött azonban járvány: kiderült az
"összeomlott" magyar egészségügy jobban tudta kezelni a járványt, mint sok nyugati állam nem
összeomlott egészségügye.

Persze lehet magyarázgatni, próbálják is a ballib médiák, hogy lám az összeomlás ellenére sikeres, mert a
nap 24 órájából 25 órát teljesít? h?s egészségügyisek, meg hasonlók, de valahogy nem kerek ez a
történet, ezt a magyarázgatók is érzik.

Nos, hát akkor a végül feleslegesnek bizonyult túlzott óvatosságba kell belekapaszkodni, lásd, kórházi
ágyak kiürítése. De ez se jó, mert sehol semmi adat a megjósolt kórházból kidobott haldokló tömegekr?l.

Aztán egy nap bekopogtat az MSZP kapuján egy els? láttásra is megzakkantnak látszó, egy mondaton
belül is önmagának többszörösen ellentmondó hölgy. Aki a narratívába ill? sci-fi horrort ad el?. - Végre,
végre! Nyertünk, s még a csúnya DK-t is lekörözzük, hogy náluk is jobban utáljuk Zorbánt! - mondták az
MSZP-nél.

Az én kedvenc részem: Zorbán és Kásler parancsára félig nyitott hasú agonizáló betegeket szállítanak ki a
ment?sök a kórházakból. Athina - neve alapján - biztosan imádja az ógörög tragédiákat, ez valami ottani
elem lehet. De az MSZP-nek ez az ordítóan nagy baromság se t?nt fel. Valószín?leg az se t?nt volna fel,
ha a történet úgy folytatódik, hogy aztán a has teljes szétnyílt, a beteg halálhörgött, majd el?jött onnan
egy nyálas lény, aki be is mutatkozott "a nevem Nosztromó, Zorbán gonosz gyíkembere vagyok!".
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Szóval tessék nézni, nem a sokkal harciasabb és agresszívebb DK kapuján kopogtat a zakkant n?, aki 57
éves létére már 43 éve ment?orvos, s?t már Kádár alatt magánment?s volt (gondolom a földalatti
ellenzék részeként), ott ugyanis vannak annyira profik, hogy 20 perc alatt kisz?rték volna, az egész egy
hatalmas kamu egy kétségbeesetten figyelmet keres? embert?l. Esetleg még arra is jutottak volna, az
egész egy fideszes provokáció. Egy biztos azonban: a DK nem d?lt volna be ennek a röhejes kamunak.

De az MSZP nem ilyen, ?k minden ellen?rzés nélkül azonnal hatalmas kampányt szerveznek a kamu
köré, majd... alig 72 óra alatt pofára is esnek. S hatalmas a vidámság a Fidesz és a DK központjában.

Pedig alapvet? propaganda elv: az alapténynek igaznak kell mindig lennie, a sikeres propaganda
valóságot magyaráz, színez, eltúloz, de sose talál ki nemlétez?t. Hazudni a magyarázatban lehet, de nem a
tényállásban. Hazudni a tényállásban is biztos út az öngólhoz.
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Lenin és Soros
by maxval bircaman - vasárnap, június 07, 2020
http://bircahang.org/lenin-es-soros/

A 20-as évek (XX. sz.) nagy angliai sztrájkhulláma során volt egy vicces eset: a kommunista
szakszervezetisek elfoglalták a gyárat, ahol dolgoztak, majd kiment a rend?rség. A felek farkasszemet
néztek egymással. Moszkvában Lenin elvtárs örült, lám a világ vezet? kapitalista államában is érik a
proletárforradalom.

Aztán jött a kijózanító hír: egyik délután, a feszültség levezetése és bizalomépítés céljából, a rend?rök és
a sztrájkolók barátságos focimeccset rendeztek egymás közt, ami után persze mindenki visszatért
farkasszemet nézni. Lenin elvtárs örjöngött: Angliában sose lesz proletérdiktatúra, ha még a legharcosabb
angol kommunisták is feszültséglevezetésben és bizalomépítésben gondolkodnak.

Valahogy így érezhet Soros gazda is magyar elvtársait illet?en. Magyarországon még a leghaladóbb fiatal
libbantak se hajlandóak tombolva törni-zúzni, hanem ehelyett leülnek békésen drogozni és zenét hallgatni
az úttestre, majd hazamennek aludni. A "rabszolgatörvény" elleni tüntizés során se sikerült
radikalizálódni, a végén Soros gazdának külföldieket kellett hozatnia Budapestre e célból, lásd pl. a
szánkó- és feny?faellenes antifasiszta megmozdulást a Parlament el?tt.

Soros gazda nézi a mostani amerikai tüntetéseket, s sóhajtozik, ennek még a tizede se képzelhet? el
Magyarországon. Úgy néz ki, Magyarországon még a haladóbb fiatal libbantak is antiszemita fasiszták a
lelkük mélyén...

_______________________________________________
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Lepolgárosodás
by maxval bircaman - szombat, december 05, 2020
http://bircahang.org/lepolgarosodas/

A magyar rendszerváltozás eredményeképpen korábban sose látott szintre emelkedett a magyar
polgárosodás.

A mai magyar társadalom a leggazdagabb az egész magyar társadalomtörténetben, megel?zve az eddigi
két csúcspontot, a XIX. sz. 90-es éveit és a Kádár-korbeli 70-es éveket. A legkisebb a mélyszegénység, a
legszélesebb a középosztály.

Természetesen nem a leggazdagabb nyugati magállamokkal kell összehasonlítást végezni, hanem saját
magával.

A mai magyar társadalomban kb. 30 % a polgárság aránya, a maradékb?l 50 % a szegény és 20 % a
mélyszegény.

A mélyszegények azonosak az osztályalattiakkal, ezek azok akinek a puszta megélhetés is gondot okoz.
Ez azt jelenti: van lakása ugyan és nem éhezik ugyan, de a lakása olyan alacsony szint? és étkezése olyan
rossz min?ség?, hogy az nem ad lehet?séget az egészséges létezésre, a legkisebb plusz kiadás is cs?döt
okoz, s így is folyamatosan tartozik valakinek.

A szegény pedig az, akinek biológiai minimuma biztosított, de a társadalmi minimumot nem éri el.
Jellemz?en van egészségre nem káros lakása, az be van rendezve nem új, de még jól m?köd?
berendezésekkel, többéves kocsija van, de mindennek fenntartására elmegy teljes jövedelme. Nagy
nehézségekkel képes spórolni, ha valamilyen rendkívüli kiadás jelentkezik.

Ez eddig a társadalom 70 %-a, ezek nyilvánvalóan nem polgárok. A polgári létnek ugyanis
alapfeltétele legalább a biztos megélhetés, a társadalmi minimum elérésével.
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A magyar polgárság dönt? része nyilván a kispolgárság. Ezek azok, akik elegend? jövedelemmel
rendelkezik magasabb életszínvonal biztosítására, de jelent?s megtakarításuk nincs, azaz a
jövedelemforrás megsz?nésével gyorsan kizuhannának a polgárságból. Ez a réteg képes kulturális javakra
költeni, utazni, modernebb háztartási gépekre cserélni a régieket, miután azok elavultak, képes új kocsit
venni (hitelre), nem okoz cs?döt egy nagyobb hirtelen kiadás, s néha-néha megengedhet magának kisebb
luxust is, mondjuk utazást egzotikus nyaralóhelyre tízévenként.

A polgárság kétharmada ilyen kispolgár, a maradékból a nagy többség középpolgár, míg a nagypolgárság
talán 1 % lehet.

Az egyes polgári rétegek között drasztikus eltérések vannak természetesen. A kispolgár képes eltartani
egyetemista gyermekét, el?tte nem volt gond a gimnazista gyerek különórákra járatása, míg a nagypolgár
képes tandíjat fizetni neki egy nyugati elitegyetemen, s eleve valamilyen magas tandíjú magániskolában
tanult a gyerek az egyetem el?tt. Ahogy az se mindegy, hogy van egy tehermentes szerény lakásod, vagy
több ingatlanod is van. Vagy - autókban gondolkodva - nem ugyanaz egy darab 4-éves Honda Accord a
családban, vagy több kocsi, köztük egy új Volvo XC90.

Összegezve: 30 % polgárság, s ebb?l 10 % közép- és nagypolgár. Ez hatalmas arány minden korábbi
korhoz képest.

De honnan lett ez a polgárság, mikor Kádár alatt nem létezett, ill. csak nagyon korlátozottan létezett a
kés?kádári korban: lásd maszek zöldséges, lángossüt?s, m?anyagfröccsönt? kisiparos.

Alapvet?en a nagypolgárság eredete a kommunista nomenklatúra, annak is a technokrata része. Ezért is
van az a sajátos jelenség, hogy míg nyugaton minél gazdagabb valaki, annál jobboldalibb, addig
Magyarországon minél több a pénze valakinek, annál baloldalibb. (Most ne nézzük, hogy mennyire
értelmes a baloldal/jobboldal szó, fogadjuk csak el, hogy itt a most ezeket a szavakat azok magyar
értelmében használom, ahol baloldali = liberális és jobboldali = nacionalista.)

Az eredeti t?kefelhalmozás szerepét a proletárdiktatúra játszotta, mely gyakorlatilag a teljes gazdaságot
kezében tartotta. A kész vagyont pedig szét tudták osztani saját maguk részére a rendszer végén a
gazdasági hatalom birtokában lév? réteg tehetségesebb, ügyesebb tagjai. Ezek aztán vagy saját maguk
lettek az új t?kések, vagy - s ez volt a jellemz?bb - a vagyont átjátszották nyugati rablóbefektet?k
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kezében, cserébe topmenedzseri pozíciókért.

Lehetett volna ez másképp? Nem, nem lehetett. A t?ke sikeres üzemeltetéséhez szaktudás kell és
kapcsolati háló, ez csakis ennek a rétegnek volt a birtokában. Az alternatíva egy még rosszabb megoldás
lehetett volna: a kommunista nomenklatúra kollektív megbüntetése, kizárása a gazdasági életb?l, de ez
esetben még az is idegen kézbe került volna, ami egyébként hazai kézben maradt.

Jól jártunk, hogy a 90-es évek elején a jobboldal vesztett a gazdaságpolitikai politikát illet?en, mert a
jobboldal éppenhogy az idegen t?két favorizálta, azzal az indokkal, hogy így kizárható a baloldali
köt?dés? új hazai t?késosztály létrejövetele.

A legjobb persze az lett volna, ha az új t?kések többségében megtartották volna maguknak a lopott
állami vagyont, nem adták volna át azt a nyugatnak, zsíros állásokért cserébe. Az orosz rendszerváltásban
pontosan ez zajlott, de - azt hiszem - a magyar változatban erre semmi esély nem volt. Miért jobb ez?
Mert amikor az orosz állam újra er?s lett, a 2000-es években, képes volt a lopott vagyonra ismét
kiterjeszteni kontrollját - ez sokkal-sokkal nehezebb lett volna, ha Oroszországban az idegen t?ke
dominált volna.

Mindezt azoknak mondom, akik éljenzik a polgárosodást. Az 1990-2010 közti magyar politika egyik
buta rögeszméje volt a polgárosodás, s ebben nem csak a f?sodrú pártok értettek egyet, hanem a
"széls?jobb" is, lásd MIÉP, Jobbik. Persze a fogalomba mindenki kicsit mást tett: a "baloldal" ez alatt
éppen a volt kommunista technokrácia hatalmát értette, a "jobboldal" valamiféle égb?l lehulló magyar
vállalkozókat, akik misztikus módon szellemei utódai a Horthy-rendszer alatti polgárságnak, a
"széls?jobb" meg valamilyen titokzatos falusi, a romlott város által nem fert?zött, parasztpolgárokat
hallucinált. S mind a három elképzelés egyezett abban, hogy a polgár az valamiféle nagyon udvarias,
nagyon m?velt ember, mintakeveréke az értelmiséglinek és a vállalkozónak, nagyon szuverén egyéniség,
a társadalom oszlopa.

De mi a valóság? A polgár a romlottság egyik b?zl? végterméke. Jobb esetben csak csicskás, rosszabb
esetben csicskáztató.

_______________________________________________
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Libbant a vadonban
by maxval bircaman - szombat, augusztus 22, 2020
http://bircahang.org/libbant-a-vadonban/

Az index.hu volt szerkeszt?je tiltakozik. M?vészi módon persze: szerepel egy szar zenekar szar
klipjében.

https://www.youtube.com/watch?v=gnA3mE8vWTA

Le is fordítom az üzenetet:

libbant luxusújságíró elveszti munkáját, mert Soros gazda felszólítja, mondjon fel,
elkeseredik, hogy ezután már tényleg dolgoznia kell, így kidobja a laptopját egy szemetesbe,
végs? bánatában felszáll egy közlekedési eszközre, s életében el?ször meglátja a Budapest
belvárosán kívüli világot,
a döbbent?, sokkoló természetet igyekszik otthonosítani marihuána ültetéssel,
de ez se segít, dönt: véget vet életének,
ehhez pincérnek öltözik, majd vízbe fullad ünnepélyesen.

_______________________________________________
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Lumpenforradalom
by maxval bircaman - hétf?, június 15, 2020
http://bircahang.org/lumpenforradalom/

Az, hogy rombolnak semmi különös, minden nagy tüntetéshullám, felkelés, forradalom mellékes eleme.
Hibát követnek el azok, akik erre összpontosítanak. Mármint az éppen zajló progresszív-néger
lumpenforradalom kapcsán az USA-ban.

Ami a legborzasztóbb az a totalitárius düh, minden ellenvélemény és független szemlélet
megsemmisítésének vágya. Csak az egyetlen új igazság maradhat, minden másnak pusztulnia kell.

Lenin kommunistái is mérsékeltebbek voltak ebben annak idején.

Pedig tudhatnák - s err?l sokat tudnának mesélni a kommunisták -, hogy az er?szakos múltépítés sose
sikeres. A sikeres narratívához persze fontos a múlt felépítése is - a múlt sose valami egzakt, mindig egy
adott jelen adott irányú ideológikus építménye -, de a siker itt a lassú, szívós, folyamatos harc.

Annak idején a kommunista eszme is így bukott el. Gyorsan próbálták az új múltat felépíteni, majd
mikor nem ment, fel is adták.

Az ugyanis nem siker, ha elnyomjuk a más múltakat, azokat a föld alá kényszerítve, mert aztán el?bbutóbb feltör a föld felszínére az, ami nem lett legy?zve nyílt harcban, hanem csak el lett hallgattatva.

Hála Istennek, ez lesz az mostani "rend?rmentes, szolidáris autonóm zóna" nev? totalitárius kísérlettel.
(Nem vicc, így nevezi tényleg a Mérce.)
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Légy proaktív
by maxval bircaman - kedd, szeptember 22, 2020
http://bircahang.org/legy-proaktiv/

Komoly ember eleve tudja, hogy semmit se szabad komolyan venni egy munkahelyen. Nem mondom,
hogy ne dolgozzunk, azt se, hogy szabotáljunk vagy lopjunk, ezek ugyanis értelmetlen és erkölcstelen
eszközök.

De aki id?sebb, s akinek emiatt hatalmas tapasztalata van a kommunista rendszerb?l, az tudja: a
szövegeket nem szabad komolyan venni.. Ahogy a múlt rendszerben a "mondd meg a véleményedet",
ugyanaz most a "légy proaktív": ha tényleg szót fogadsz, nagy bajaid lesznek.

Szóval: a munkahelyed nem az életed, így ne foglalkozz vele, csak amennyit kénytelen vagy a bér
megkapása miatt. S rögtön jobban fogod magadat érezni.

Komolyan - feltételezve, hogy hiszünk a szövegnek -, minek is proaktívnak lenni? Ez legyen a tulaj és a
fels? vezetés dolga, az egyszer? dolgozónak mindegy, jól megy-e a cégnek vagy sem. Majd hülye leszek
ingyen tanácsokkal növelni a kulákok profitját!

_______________________________________________
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Macedón bizottságok
by maxval bircaman - vasárnap, június 14, 2020
http://bircahang.org/macedon-bizottsagok/

Nehéz dolog frissen alakult nemzetnek, népnek lenni.

Görög-macedón mintára megalakult 2 éve a bolgár-macedón bizottság is, hivatalos nevén Bulgária És
Észak-Macedónia Közötti Soktárgyú Vegyes Bizottság.

Eleve persze vicces, hogy államok, kormányok között bizottságok vannak, melyek nem államközi,
diplomáciai, politikai, gazdasági, kereskedelmi kérdésekr?l egyeztetnek, hanem történelemr?l és
nyelvészetr?l, de itt pontosan ez a helyzet.

A görög-macedón bizottság munkája sikerrel zárult 2018 júniusában, majd végül az egyezmény hatályba
lépett 1 évvel kés?bb. Közben volt róla egy népszavazás is, mely sikertelen lett, a szavazati joggal
rendelkez?k alig 37 %-a vett részt rajta, majd a macedón parlament botrányos körülmények között döntött
a szerz?dés elfogadásáról.

Ebben az egyezményben is már elég sajátos pontok vannak:

az ország neve Észak-Macedóniai Köztársaságra változik,
a macedón autókon az országjel MK helyett NMK lesz,
Észak-Macedónia elismeri, hogy a "macedón" szó önmagában használva els?sorban az ókori
hellén Macedóniára utal,
Észak-Macedónia hivatalos nyelve nevezhet? macedónnak továbbra is, de Észak-Macedónia
kijelenti, hogy ez a nyelv délszláv, s nincs köze az ókori macedón nyelvhez,
Észak-Macedónia átnézi szobrait, m?emlékeit, s azokat szükség esetén átalakítja, ha sértik az
egyezmény szellemiségét, többek között, ha azokon jelen van az 1992-1995 között használt
macedón zászló (nyilván a szöveg mindkét félre vonatkozik, dehát a valóságban Görögországra
nem, hiszen képtelenség, hogy Görögország nemlétez? macedón jelképek használatával megsértse
az egyezség szellemét).
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az 1992-1995 közti macedón zászló, mely egyezik egy ókori macedón jelképpel

Azonban a görög-macedón viszály egyszer?bb, hiszen itt végülis a 2 fél elismeri egymást, a viszály
lényege csupán az, hogy a görög kultúrkörhöz tartozó ókori macedón tematikát ne sajátítsa ki
Macedónia.

A macedón önkép 2 verzióban létezik:

a mai macedón nép az ókori macedón nép folytatása, de ha nem is folytatása, er?s kapocs van a
kett? között,
a mai macedón nép a VII-VIII. század során alakult ki szláv kulturával, helyi szláv törzsek
hatásával, sokféle etnikum részvételével, melyek elszlávosodtak.

a mostani zászló

Nyilván a göröket csak az els? pont zavarja, a második számukra lényegtelen, legfeljebb humoros, de
nem érint görög érdekeket. Míg bolgár szempontból az els? pont vicces, de érdektelen, míg a második
dühít?.

A macedón kitalált történelem sok vicc tárgya, talán a legjellemz?bb:

Mit mond az els? macedón ?rhajós, amikor leszáll a Holdra?
Egy könnycseppet ejt és azt mondja “Hold, Hold, te ?si macedón föld…”.

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

Utána az ókor fennmaradó része és a teljes középkor során egyetlen nyom sincs macedónokról mint
népr?l. A macedón kizárólag mint “macedóniai lakos” szerepel. Bármiféle önálló macedón identitásról
vagy önálló macedón nyelvr?l sincs egyetlen adat sem, sehol: se Macedóniában, se máshol.

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

Érdekes módon az els? lexikon, melyben szerepelnek macedónok mint önálló entitás, a magyar Pallas
Nagylexikon 1897-es kiadása. De többségükben még az I. vh. utáni európai kiadványok sem tudnak
macedónokról. A macedón nyelv els? említése 1903-ból származik.

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

Amikor Macedónia 1913-ban felszabadult a török uralom alól, a szláv nyelv? lakosságot senki se
tekintette macedónnak. A görög álláspont szerint ezek bolgárok vagy elszlávosodott görögök, akik
elfelejtették görög identitásukat, a szerb álláspont szerint pedig "déli szerbek". A szláv nyelv? macedóniai
lakosság legnagyobb része szerb uralom alatt élt 1913-tól, az els? Jugoszlávia (1918-1941) idején szó se
volt macedón nemzetiségr?l vagy nyelvr?l, Jugoszlávia hivatalos nyelve a "szerb-horvát-szlovén" volt, a
macedón területen a szerb volt a kormányzás, az oktatás nyelve.

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

Viszont tény, hogy a II.vh. után elkezdett kialakulni egy önálló macedón nemzettudat a jugoszláviai
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macedón tagköztársaságban. Titóék messzemen?en sikeresek voltak a nemzetiségek létrehozásában.
Ahogy az eredetileg szerb népcsoport montenegróiakból sikeresen lett önálló nép, ahogy a muszlimokból
nép lett, úgy macedónok is lettek. E sikeres nemzetépítés f? jellemz?i, okai:

a szerbek lemondtak a "déli szerbek" koncepcióról, eleve Tito f? ellenségének a leger?sebb helyi
nacionalizmust, a szerbet tekintette, így igyekezett azt gyengíteni, ennek része volt a
hagyományos szerb nacionalista tézis betiltása arról, hogy a macedónok valamiféle öntudatukat
vesztett szerbek, akiket most vissza kell vezetni a szerbségbe,
a korábbi - II. vh. el?tti - jugoszláv koncepcióhoz képest, mely egyetlen államalkotó nemzetet
ismert el, a jugoszlávot (a cél minden szerb, horvát, szlován, bosnyák, montenegrói, macedón
egyesítése volt e név alatt), a második, kommunista Jugoszlávia immár 6 államalkotó nemzet
szövetségének tekintette magát, melyben a 4 szerb-horvát nyelv? néppel - szerb, horvát, muszlim
(bosnyák), montenegrói - egyenrangú a másik 2 délszláv, de nem szerb-horvát nyelv? nép: a
szlovének és a macedónok,
a politikai, gazdasági, életszínvonalbeli tényez? is jelent?s: mai szemmel, amikor Bulgáriában
magasabb az életszínvonal, mint Észak-Macedóniában, s a bolgár útlevél benne van a világ
legjobb útlevelei között ez nehezen érthet?, de a XX. sz. 60-as éveit?l a 90-es évekig ez abszolút
fordítva volt: Bulgária a szovjet blokk legszegényebb országa volt, egy sor tiltással, míg a
jugoszláv Macedónia átlagpolgára kb. egy szegényebb osztrák színvonalán élt, azaz a bolgár
életszínvonal többszörösén, plusz bárhová utazhatott, az országon belüli szabadság foka is
nagyobb volt, hiszen a jugoszláv kommunista diktatúra jóval engedékenyebb volt a bolgárnál.

A helyzet tehát súlyosabb a görög-macedónnál. A macedón nemzetépítés módszere, hogy utólagosan
mindent és mindenkit, ami Macedónia területéhez köt?dött bármely múltbéli pillanatban, kinevez
macedón nemzetiség?nek, s minden ellenvéleményt pedig bolgár sovinizmusnak min?sít.

A valós macedón történelem 130 éves, de ha ebb?l is levonjuk a kétséges részt, akkor csak 60 év. Így
gyakorlatilag a teljes macedón fantáziatörténelem bolgár.

A vegyesbizottság kevés eredményt ért el eddig, ez jellemz?en egyes történelmi személyiségek
emlékének közös ünneplése: azaz a macedón fél elismerte, hogy ezek nem csupán macedón, hanem
bolgár személyiségek is.

A háttérértelmezés természetesen egészen eltér?:
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a macedón verzió szerint egyszer?en sajátos történelmi körülmények miatt azonos helyen,
keveredve élt a macedón és a bolgár nép évszázadokon keresztül, s?t sokszor a "bolgár" szó is
macedónt jelentett,
a bolgár verzió szerint pedig a macedón egy új nép, melynek eredete bolgár, ezért van közös
történelem.

Hozzá kell tenni, már ez a 2 verzió is engedmény. A hagyományos macedón nacionalista felfogás szerint
nincs semmilyen közös történelem, a macedónokat a szomszédos népe évezredek óta elnyomják, s az
egyik elnyomó a bolgárok, akik immár a macedónokat a történelmükt?l, nyelvükt?l is meg akarják
fosztani. A hagyományos bolgár nacionalista felfogás szerint viszont macedónok seose léteztek, s ma se
léteznek, így eleve nincs mir?l beszélni, az egyetlen feladat a macedónok oktatása, hogy felismerjék
bolgár identitásukat.

A gond: a macedónok nyilván nem engedhetnek mindenben, hiszen ezzel elismernék, nincs macedón
történelem a XIX. sz. 90-es évei el?tt. Most éppen Goce Delcsev törökök elleni felkel? személye miatt
szünetel a bizottság ülésezése. Goce Delcsev a XIX. sz. végén, a XX. sz. elején harcolt a török uralom
ellen Macedóniában és Trákiában, a VMRO - ez egy fegyveres szervezet volt, neve: Bels?-Macedóniai és
Odrini Forradamai Szervezet - egyik legfontosabb vezet?je volt.

A legviccesebb, ha az ember megnézi a f?bb Wikipédia-verziókat, a régió nyelvei csak:

macedón: "?????????? ?????????? ?????" - macedón nemzeti h?s,
bolgár: "???? ?? ???-????????? ????????? ?????????????" - az egyik legjelent?sebb bolgár
forradalmár,
albán: "figurë e rëndësishme revolucionare Bullgare" - fontos bolgár forradalmár személyiség,
görög: "????????? ???????????" - bolgár forradalmár,
szerb: "? ????????? ?? ???? ?????? ?????? ?????????, ??? ?? ? ???????? ?????????? ??????
?? ?????????. ???? ?????? ?? ?? ???? ??????? ?? ?? ???????." - Bulgáriában Goce Delcsevet
bolgárnak számítják, Észak-Macedóniában macedónnak számítják. Goce Delcsev magát
bolgárnak tekintette.

A kérdés politikai tétje: a bolgár kormány ígéretet tett, meg fogja vétózni Észak-Macedónia EUcsatlakozását, ha addig a macedónok nem ismerik el, hogy a teljes macedón történelem és kultúra része a
bolgár kulturális örökségnek is.
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Gondolkodtam, hogyan lehetne ezt az egész kérdéset elmagyarázni magyarul. A székely párhuzam nem
jó, mert az egész más helyzet. Talán azt tudnám példaként kitalálni, hogy Magyarország Trianonban
elveszti a Dunántúl középs? részét is, ott kialakul egyfajta helyi nacionalizmus csehszlovák és jugoszláv
segítséggel, s mivel a Honfoglaláskor az volt a Nyék törzs szállásterülete, ki lesz találva, hogy a nyékek
valami, a magyaroktól különböz? nép, mely folyamatosan létezett az utóbbi évezredben is, a magyar
elnyomás ellenére is, s ezzel együtt jogfolytonosai az avaroknak is. S most a független Nyékföld tárgyal
Magyarországgal, többek között arról, a Tihanyi Alapítólevél az magyar vagy nyék okmány.

*

Megjegyzés a c/k problémáról. Magyarul néha szokás az ókori macedónokat maKedónoknak hívni, s
csak a modernkoriakat maCedónoknak. Ez egyrészt er?sen abszurd, másrészt a régió nyelvein
értelmezhetetlen.

Az eredeti görög név MAKE?ON?A, a második mássalhangzó "k", ebb?l lett a szláv ????????? (mai
írással: ????????? vagy ????????J?, a második mássalhangzó "k" ismét. S a latinra való átírás pedig
MACEDONIA, amiben a második magánhangzó ejtése az ókorban "k" volt. Az már kései, középkori
latin fejlemény, hogy Németországban a latin "c" ejtése "e" és "i" el?tt "c" lett, ezt vette át a magyar
hagyomány.

_______________________________________________
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Magas szint? újságírás
by maxval bircaman - kedd, augusztus 04, 2020
http://bircahang.org/magas-szintu-ujsagiras/

Soros Magyar Hangját nem olvasom napi rendszerességgel, de most a bolgár tematikájú cikküket
megnéztem. Mégiscsak tudnom kellene milyen a profi, szakmailag alátámasztott, független újságírás,
nem?

Nincs er?m a cikk összes marhaságát és primitívségét sorra venni, ezért csak a legfontosabbak. De így is
lesz idézet minden bekezdésb?l.

"Ráadásul ma már nemcsak a korrupt politikus-oligarchák fejét követeli a tömeg, hanem az egész
kormány távozását" - A valóság: eleve a kormány és a f?ügyész távozását követeli a tüntetéssorozat, a
kezdetekt?l.

"A mostani eseménysorozat közvetlen el?zménye egy incidens volt, amely egy nyilvános strandon történt
még július elején. Bulgáriában a tengerpart és az ahhoz tartozó földsáv köztulajdonban van, azt senki
nem zárhatja le vagy sajátíthatja ki magának. Ám a török kisebbséget képvisel? Mozgalom a Jogokért és
a Szabadságért (MRF) egykori elnöke, a mostanra dúsgazdaggá vált Ahmed Dogan ezt máshogy
gondolta, így trükkösen úgy alakította ki tengerparti luxusotthonának környezetét, hogy azt csak
magánterületeken keresztül lehessen elérni." - A valóság: a tüntetés els? napja arra volt reakció, hogy a
f?ügyész házkutatást tartott a köztársasági elnök két alkalmazottjának irodájában.

"Hriszto Ivanov, az ellenzéki Demokrata Párt vezet?je" - A valóság: a Demokrata Párt egy jogilag még
létez?, a valóságban nem m?köd? párt. Hriszto Ivanov pártjának neve: Igen Bulgária Mozgalom,
parlamenten kívüli liberális-konzervatív kispárt, a legutóbbi parlamenti választáson 3 %-ot szerzett, így
nem tudott bejutni a parlamentbe, ez egy alapvet?en szófiai párt, vidéken alig vannak szavazóik, viszont a
24 szófiai kerületb?l 8-ban ez a párt nyerte a kerületi polgármesterválasztást.

"Rumen Radev államf? azt követelte Boriszovtól, hogy rendelje vissza a jelenleg semmiféle állami
megbízatással nem rendelkez? Dogant véd? kormány?röket." - A valóság: semmi ilyesmit nem követelt
Radev. Eleve nem is tehette volna, mivel a Kormány?rség az ?, azaz a köztársasági elnök
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ellen?rzése alatt van.

"nem is beszélve Dogan pártjáról, amelynek elemi érdeke, hogy maradjon minden a régiben" - A valóság:
Dogan pártja megszavazta a szocialisták által indítványozott bizalmatlanságot a kormány ellen. A
240-f?s bolgár parlamentben 102 képvisel? szavazta meg az indítványt: az összes - 77 - szocialista és az
összes török - 24 - képvisel?, valamint 1 független képvisel?, egy az oligarchikus kapcsolatai miatt el?z?
héten a szocialista frakcióból kizárt képvisel?. Ellene szavazott az összes - 94 - GERB (a miniszterelnök
pártja) képvisel?, valamint az összes - 21 - képvisel? a 2 kisebbik nacionalista kormánypárt közös
frakciójából (Egyesült Hazafiak). Ellene szavazott még 1 képvisel? az Akarat pártból, s 8 független
képvisel? (6 ex-Egyesült Hazafiak, 1 ex-szoci, 1 ex-török). Tartózkodott 11 Akarat-képvisel?.

"ma a tömeg már nemcsak a f?ügyész, hanem a kormány távozását követeli" - A valóság: sose volt olyan
pillanat a tüntetéssorozatban, hogy ne követelték volna a kormány távozását.

"nem sok jót ígér Boriszovnak a tavasszal tartandó parlamenti választásokon, ahol már egy korántsem
széthúzó, hanem egyre inkább összetartó ellenzékkel kell majd felvennie a versenyt" - Ez meg már szín
hazugság, gondolom Soros Magyar Hangjának irodájában a hangszóró egész nap az "összefogdodás,
összefogdosás!" dallamot játssza, ennek hatása alatt áll a szerz?. A bolgár ellenzék sose volt annyiar
szétesve, mint most, s a tüntetések ezt csak er?sítették.

Csak kb. leírom kik lesznek a f? ellenzéki er?k a jöv? évi tavaszi választáson:

a mostani parlamenti ellenzékb?l:
a szocialisták,
a török párt,
a nacionalista Támadás párt (ex-Egyesült Hazafiak, jelenleg képvisel?i függetlenek) valószín?leg nem fogja elérni a 3 %-ot, s kizárt, hogy az Egyesült Hazafiakkal
közösködne, a pártelnök er?sen elmebeteggyanús,
Akarat párt;
a mostani parlamenten kívüli ellenzékb?l:
alternatív török párt (a f? pártból szakadt ki pár éve, radikálisabb),
az említett Igen Bulgária liberális-konzervatív párt,
Demokraták Er?s Bulgáriáért - egy másik liberális-konzervatív párt, mely azonban gy?löli
az Igen Bulgáriát, bár tavaly az önkormányzati választásra végül összeálltak és Szófiában
majdnem 15 %-ot szereztek, szóval ha esetleg összeállnak a parlamenti választásra is,
országosan esélyesek 5-8 %-ra,
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egy a múltkor 1 %-ot elért nacionalista, radikálisan nyugatellenes párt, mely most nagyon
kiáll a tüntetések mellett;
s persze - ez a bolgár politikai élet nagy sajátossága - az új messiások, akik "minden párt ellen",
"mindent újra", "nem kellenek pártok", "angol típusú választási rendszert" szövegekkel jönnek:
egy volt szocialista képvisel?, aki a tavalyi szófiai polgármesterválasztáson függetlenként
indult és második helyezést ért el,
az egyik legismertebb bolgár televízós személyiség (a 90-es évek elején egy humoros
m?sorban kezdte pályafutását, majd amolyan magyar Fábry Sándor bolgár verziója lett, ma
már multimilliomos médiavállalkozó, saját tv-csatornát üzemeltet, ahol ? maga vezeti a
f?m?sort minden este).

az említett médiaszemélyiség a saját csatornáján

S mivel a bolgár választási rendszer arányos (csak a 4 %-os küszöb hoz aránytalansági elemet belé), így
eleve nincs el?zetes koalíciós kényszer. Plusz a legtöbb esetben kizárt az együttm?ködés ideológiai vagy
személyi okokból.

Ami a forrást illeti, kb. mint ha én most írnék egy cikket a namíbiai belpolitikáról, fél órás "kutatás",
értsd 2 darab namíbiai netes cikk elolvasása után. Bár valószín?leg én kicsit informatívabb cikket írtam
volna, mert legalább a Wikipédia "Namíbia" szócikkét megnéztem volna. Dehát én nem nem vagyok
profi, magasan képzett, független szakújságíró...

_______________________________________________
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Magatartás a diktatúrában
by maxval bircaman - kedd, május 05, 2020
http://bircahang.org/magatartas-a-diktaturaban/

A diktatúra értelmiségi dilemmája azok részér?l, akik ellenzékiek, de legalábbis nem hívei a
rendszernek: hogyan nyilvánuljunk meg, ha erre kénytelenek vagyunk, s nem akarjuk magunkat
üldöztetésnek kitenni.

Nem akarjuk magunkat eladni, nem szeretnénk elveszteni arcunkat, de nem akarjuk vállalni a rendszer
bosszúját se, annak enyhe alakjában sem.

Ha a rendszer nyílt ellenségei vagy hívei vagyunk, a probléma nem áll fenn, a probléma
meglétéhez mindenképpen a köztes állapot valamilyen foka kell.

Az összes létez? reakció leredukálható 2 f?változathoz: a pórázon futáshoz és a paródiához.

A pórázon futás azt jelenti, nem vonjuk kétségbe a rendszer alapjait, viszont egyedi elemet viszünk bele
mondandónkba, olyan módon védjük a rendszert, mely nem egyezik a rendszer hivatalos diskurzusával.
Ez hatásos, hiszen megrökönyödést kelt, sokszor egyenesen ellenzékiségnek látszik, s?t szavainak esetleg
kett?sbeszédnek, kódolt beszédnek látszanak.

A paródia azt jelenti, hogy minden egyénieskedés nélkül ledaráljuk a kötelez?t. Ezzel azt érzékeltetjük:
kénytelenek voltunk így beszélni, de lám, csak utánoztuk azt, amit kötelez? volt, a nulla egyéni elemmel
azt sugalljuk, ez nem bels? meggy?z?désünk.

Magyarországon a kádári liberalizáció azt jelentette, a paródia verzió szinte elt?nt, míg a pórázon futás
lett az értelmiségi viselkedés f?sodra.
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Ami gond, hogy mindkét verzió csúnyán és könnyedén félreérthet?. Az értelmiségi beszéd bugyraiban
járatlan kisember a paródiát képtelen paródiának látni, hanem a formát nem nézve, egy az egyben
elkönyveli tartalma alapján rendszerpropagandának. A pórázon futás esetében a gond még nagyobb:
gyakorlatilag megkülönbözhetetlen a rendszer hivatalos propagandájának magasabb szint?, okosabb
szegmensét?l.
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Magyar baloldal
by maxval bircaman - vasárnap, szeptember 13, 2020
http://bircahang.org/magyar-baloldal/

Nagyon kedvelem a magyar baloldali szerz?k írásait, direkt idéz?jel nélkül használva itt a "baloldal"
szót, hogy nem az álbaloldali, ballib megmondóemberekre gondolok, akik "baloldal" címszó alatt
jobboldali, liberális szövegeket nyomnak.

Természetesen ezek a baloldali szerz?k is szinte mindig a ballib vizek szélén eveznek, mert kulturálispolitikai okokból nem képesek máshol lenni: bár ?k egyik táborral se értenek egyet, se a nemzetivel, se a
ballibbel, mégis kevésbé zavarja ?ket a ballib tábor gazdasági jobboldalisága, mint a nemzeti tábor
antiprogresszívizmusa és nacionalizmusa.

Ezek a emberek politikailag nullák természetesen, mert vagy betagozódnak a ballib rengetegbe hátsó
szólamként, vagy el vannak némítva. Viszont ezeknek a szerz?knek az átlag pár száz ember által olvasott
írásaiban sokszor er?sebb kritika van a ballib tabuk ellen, mint a nemzeti oldal szerz?inél.

Én legh?ebben az Eszméletet követem és az Új Egyenl?séget. Az el?bbi nyíltan marxista, az utóbbi
pedig szégyenl?sen marxista.

Scheiring Gábor (ex-LMP, jelenleg P) tipikus ballib szélvizeken evez? ember. A politikában kiáll teljes
szélességben a ballibaizmus mellett, írásaiban pedig érvel ellene. Mivel maga az ember nem érdekel,
hagyjuk azt, ez hogyan egyeztethet? össze, nézzük csak azt, amit ír. Ebb?l idéznék pár gondolatot, persze
hozzátéve saját értelmezésemet.

Egyik cikksorozatában - lásd itt az els? részt, onnan vannak linkek a többi részhez - szépen levezeti a
Fidesz-kormányzat 2010-es eljövetelének szükségszer?ségét.

Azt írja, a rendszerváltással Magyarországon egy kizárólag az elit által szervezett, annak érdekeit szolgáló
rend jött létre, mely mélyen megvetette a kisembert. Az elitben pedig konszenzus volt: mindent
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privatizálni kell, a lehet? leggyorsabban, s lehet?leg mindent a külföldi t?ke kezére kell juttatni. Mivel
nem szeretem az összeesküvéselméleteket, amikor a dolgok megmagyarázhatók másképp is, itt felesleges
bármiféle gonoszságot feltételezni, az okok szerintem 3 f? részbe csoportosíthatók:

1. kulturális: a liberális értelmiség akkoriban monopol helyzetet élvezett (az ellenoldal, a nemzeti
értelmiség marginális volt), s úgy gondolta, a nyugat gazdasági helyzetbe hozása elhozza majd a
nyugati kulturális mintákat is, azokat végre beleveri a "mucsai" fejekbe,
2. "balos" gazdasági: a posztkommunista technokrata elit joggal remélhette, a nyugati t?ke csak rá
tud majd támaszkodni, így ?k lesznek az új rend ha nem is tulajdonosai, de vezet? tisztségvisel?i,
3. "jobbos" gazdasági: az akkori magyar jobboldal rettegett egy új szerves magyar t?késosztálytól,
mert attól félt, ez kizárólag a volt kommunista elitb?l jön majd létre, azaz az ellenoldalé lesz,
ehhez képest jobbnak t?nt az idegen t?ke.

Aztán eltelt 2 évtized, mind a baloldal, mind a jobboldal többször kormányzott, de semmi se változott a
kisember szemszögéb?l, mind a dolgozó kisember, mind a vállalkozó csalódott. A dolgozó ember
megunta, hogy nem elég "versenyképes", a vállalkozó meg azt, hogy semmi esélye az idegen t?kével
versenyeznie.

Mivel pedig a "baloldal" határozottan kiállt az idegen t?ke uralma mellett, ahhoz minden szállal köt?dött,
a "jobboldal" vállalta magára a kialakult helyzet megváltoztatását. Meglett így a dolgozó kisember, az
idegen t?ke által elnyomott magyar t?ke, s a nemzeti értelmiség szövetsége, aminek eredménye a Fidesz
2010-es gy?zelme.

A szerz? egy másik cikkében szintén érdekes témáról ír, mely elemzi többek közt a
rendszerkritikusságot napjainkban. A szerz? rámutat: ma a liberális konzenzus f? kritikája nem a
baloldalon, hanem a jobboldalon van. Míg a baloldal összefonódott a pénzügyi elittel, addig a jobboldal
legalábbis részben hajlandó nyitni a Keynes-típusú, államfejleszt? közgazdaságtanra.

A baloldal így lett az elit pártja, a jobboldal meg az alsó rétegé.

A szerz? még azt is ki meri mondani, mi a rejtély a baloldaliak nyitottsága és a jobboldaliak kirekeszt?
attit?dje mögött: a baloldali elit az idegen bevándorlóban olcsó munkaer?t lát, mely majd még kevesebb
pénzért fogja ?t szolgálni, a jobboldali kisember pedig konkurrenciát lát benne, mely lenyomja a béreket.
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Magyar baloldali áramlatok
by maxval bircaman - kedd, december 22, 2020
http://bircahang.org/magyar-baloldali-aramlatok/

Krausz Tamás Mérce-cikke kapcsán érdemes sorra venni az egyes magyar baloldali áramlatokat.

Egyébként kifejezetten kedvelem Krausz Tamást, ? az a személy, akit akkor is érdemes olvasni, követni,
amikor semmiben se ért vele egyet az ember. Lapjának, az Eszméletnek is rendszeres olvasója vagyok.
Olvasni szeretem ?t, nem nézni/hallgatni, mert beszédstílusa idegesít?en agresszív.

De lássuk témámat!

A legnagyobb magyar baloldali csoport valójában jobboldali. Ez a hagyományos ballibaizmus, mely a
valóságban egy színliberális áramlat, annyira jobbos, hogy neki már a keynesiánus iskola is vörös posztó,
nemhogy bármilyen, akár lájtos marxizmus.

A második legnagyobb magyar baloldali csoport a kádáristák. Ezek azok, akik különösebb marxista
hitelvek nélkül egyszer?en azt vallják, a rendszerváltozás óta rossz, el?tte meg jó volt. Ez se baloldal a
valóságban, s?t ez semmilyen oldal. Ez szimpla nosztalgia klub. Ezen csoport hívei zömükben ma már
Fidesz-szavazók.

Aztán jönnek a törpe csoportok.

Azok a kádáristák, akik párhuzamosan marxisták is - ez Thürmerék pártja és a hasonlók. Ez valóban
baloldal. Logikájuk kb. ez: Marx elmélete helyes, ezt sikeresen adaptálta Lenin, majd Sztálin kissé
félrevitte ugyan, de sikerült utána visszatérni a lenini útra, majd a rendszert megdöntötte a nemzetközi
nagyt?ke és az áruló kommunista nomenklatúra szövetsége.
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Vannak aztán a progresszívok, akik azt hiszik, hogy a progresszívista eszmék helyettesíteni tudják a
baloldalt. Mondjuk erre kiváló példa a Thürmer-pártnál is kisebb Párbeszéd Párt.

Vannak aztán a szocdemek, ez egy párszáz f?s csoport. Komolyan hiszik, hogy a rendszer
megváltoztatása nélkül, csak jobb elosztással szocializmust lehet csinálni. Valószín?leg a Húsvéti
Nyúlban is hisznek, bár a tojástojó nyulak léte azért kissé valószín?bb a kapitalista szocializmusnál.
Példa: Pogátsáék haveri társasága.

Vannak aztán az antimarxista balosok, lásd anarchisták. Ez olyan 10 ember nagyjából, a tv-kben
levakarhatatlan szerepl? közülük Konok Péter. Arról lehet ?ket felismerni, hogy soha semmi
konkrétumot nem mondanak semmir?l.

Aztán pedig vannak a különféle balos reformkomcsik. Kiállnak Marx mellett, elvetik Sztálint, Lenint
pedig részben vagy teljesen elvetik. Ez utóbbi a f? eltérés az egyes alcsoportjaik között: milyen
mértékben vetik el Lenint. Ha teljesen elvetik Lenint - lásd mondjuk TGM-et -, akkor a megsz?nt
kommunista rendszert "államkapitalizmusnak" nevezik, ha pedig inkább egyetértenek Leninnel, de mégse
teljesen - lásd Krauszék -, akkor meg "államszocializmust" emlegetnek.

Vannak aztán posztmarxisták is, akik a létezett kommunizmust elutasítják, s?t Marxot se fogadják el
egészében. Nekem a Fordulat c. lap köre t?nik leginkább idevalónak.

S kétségtelenül létezik ma is a Kádár-rendszer volt baloldali ellenzéke, akik a Marx-Lenin-Sztálin
egyenes kontinuitásban hisznek. ?k talán valamivel többen lehetnek, de nem alkotnak semmilyen
szervezett klubot.

Volt még zöld baloldal is, mely részben marxista, de nagyrészt környezetvéd? is. Ilyen volt sok
tekintetben az LMP a liberális tábor általi bezúzásuk el?tt.

Egy id?ben meg lett próbálva a marxizmus és a nacionalizmus összekapcsolása is - latin-amerikai módra
-, de ez gyorsan elhalt teljesen helyidegen jellege miatt. Lásd a rég megsz?nt 4K Párt nev? kezdeményt.
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Magyar közélet közelr?l (visszaemlékezés a 90-es évekre)
by maxval bircaman - péntek, január 10, 2020
http://bircahang.org/magyar-kozelet-kozelrol-visszaemlekezes-a-90-es-evekre/

Életem utolsó pillanata ez, amikor aktív próbáltam lenni a közéletben tev?legesen is, a szó szoros
értelmében. Mert azóta is aktív vagyok, de immár csakis megfigyel?ként és csakis onlájn. Politikai
rendezvényen utoljára 1999-ben jártam, tüntetésen meg 1993-ben, utoljára párttag is 1993-ban voltam.

Az említett id?szak a 90-as évek második fele. Akkorra már ki voltam maximálisan ábrándulva a ballib
eszmeiségb?l, melynek feltétlen híve voltam 1990 végéig, de melyet még támogattam nagyjából 1993-ig
is, immár nem feltétlenül, de amolyan kisebbik rosszként.

Amikor 1997 nyarán ismételten visszaköltöztem életvitelszer?en Magyarországra, gondoltam, most majd
politizálni fogok aktívan. Akkoriban a MIÉP állt hozzám a legközelebb, de a KDNP - mely akkor még
nem Fidesz-szatelitpárt volt - is tetszett.

Viszont kiválóan ismertem az ellenoldalt is. Saját családom (szül?k, s a legtöbb rokon) nagyon er?sen
köt?dött a ballib oldalhoz, így ismertem nem csak a ballib megmondóemberek mindenkori álláspontját
(azt nem lehetett nem ismerni, a csapból is az folyt), hanem a ballib szavazótábori kisemberek
mindenkori állápontját is.

Aki nem emlékezne, akkoriban a magyar politikai légkör olyan volt, hogy volt egy hatalmas ballib túler?.
A hivatalos politikában a ballib kormányzat a parlamenti mandátumok kétharmadát birtokolta (s?t
majdnem 73 %-uk volt egy id?ben), de a szellemi, gazdasági, kulturális térben a súlyuk 90-95 %-os volt.
A nem-ballib er?k pedig szét voltak szakadva részekre: a maradék 27 % kb. így oszlott meg:

az 5 %-os KDNP éppen kettészakadt, egy rész egyesült de facto a Fidesszel, másik rész önálló
maradt, ez a MIÉP-pel szövetkezett, majd többéves bírósági perlekedés indult a két rész közt,
melyik az igazi KDNP (végül 5 évvel kés?bb a bíróság a Fidesz-párti résznek adott igazat),
a 10 %-os MDF elkezdte újabb zuhanását, képvisel?inek majdnem fele kilépett, megalakítva a
liberálisabb MDNP-t,
egyedül az 5 %-os Fidesz tudott egységes maradni, s?t növelte súlyát, az 1994-es nagyon szerény
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választási eredményhez képest lett plusz tizennéhány képvisel?je, többnyire volt KDNPfrakciótagok, de akkor még a Fideszt a nemzeti oldal nem tekintette részének, a Fidesz még,
liberális múltja miatt, idegen testnek számított ezekben a körökben,
voltak még a kisgazdák, szintén szétes?ben, de a kisgazdákat eleve senki se vette komolyan.

A mai fiatal embereknek valószín?leg hihetetlen, de tény: 1997-ben a Fideszt a jobboldali szavazótábor
nem tekintette jobboldalinak. Egyesek egyenesen baloldalinak mondták ?ket, mások meg amolyan
semlegesnek, a két tábor közti er?nek. Ami biztos: 1997-ben a jobbos keménymag nem tekintette
megoldásnak, hogy 1998-ban majd a Fidesz kerül kormányra. Ez a tábor az MDF, a KDNP, a MIÉP
alapján szeretett volna valami új projektet.

Honnan tudom mindezt? Számtalan gy?lésen részt vettem 1997-1999 között. Amolyan jobboldali
aktivisták gy?lésein - kb. mint kés?bb a fideszes polgári körök, bár ekkor még nem intézményesítetten -,
ahol nem csak az el?adókat hallgattam meg, hanem a hallgatóságot is mindig alaposan figyeltem.

Személyes élményem: már 1998-ban a parlamenti választás 2. fordulója el?tt szomszédom, aki
mellékesen MIÉP alapszervezeti elnök volt mondta "akkor el kell menni szavazni a Fideszre", de minden
lelkesedés nélkül mondta, kissé még szomotúan is. Ugyanez az ember jelenleg fideszes színekben
polgármester, ismétlem, nem függetlenként, akit a Fidesz is támogat, hanem hivatalos Fideszpártjelöltként, ezzel tudom érzékeltetni az akkori és a mostani id?k közti hatalmas különbséget.

Ami a kor általános helyzetét illeti: a ballib gazdasági, szellemi fölény leírhatatlan volt minden
tekintetben. A nem ballib résznek alig volt sajtója. Gyakorlatiag egyetlen napilap volt - az Új
Magyarország, majd abból a Napi Magyarország -, az is fideszes volt, azaz nem tekintette sajátjának a
nemzeti tábor. S volt két darab hetilap: a Demokrata és a Magyar Fórum. Fontosabb szerepet játszottak a
"nemzeti könyvesboltok", ahol máshol nem kapható irodalom voly beszerezhet?. Az internet akkor még
gyerekcip?ben járt, kevesen neteztek, s a kevés netez?nek is csak kis része használta politikai célokra, a
legnagyobb vitafórumok se jelentettek többet párezer embernél, jelent?sége tehát minimális volt: a
Magyar Fórum pl. akkoriban rendszeresen szidta a netet mint valamiféle globalista-liberális ármányt,
abszolút nem felismerve jelent?ségét.

Mindkét oldal abszolút szektás volt. A "baloldal" mindent, ami nem liberális, nácinak mondott (a ballib
megmondóemberek régivágású gárdája máig megtartotta ezt a szokást). A jobboldal számára pedig a
marginális széls?jobb értékrend volt az iránymutató, pl. aki tagadta a különféle dilettáns magyar
nyelvészeti, ?störténeti elméleteket, azok "kommunista" gyanúsaknak számítottak.
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A magyar közélet könnyen szektásodik egyébként, s ezhhez politika se kell. Mint volt bioboltos annak
idején sokszor megdöbbentem ezen. A tipikus törzsvásárlókat két részre lehetett osztani, mondjuk
"jobbosokra" és "balosokra", így nevezve ?ket az egyszer?ség kedvéért.

A balosoknál a gyógynövény kedvel?k köre gyanúsan egybeesett a vegetáriánusokkal, a Waldorfiskolarendszer szekta híveivel, s a különféle újezotériikus tanok terjeszt?ivel. Kb. valami olyasmi, hogy a
kamillatea fogyasztása a legjobb ha a tv ki van kapcsolva, mert a tv káros sugarai elveszik a hatóanyagot,
s ivása közben hasznos, ha pozitívan gondolkodunk.

A jobbosoknál meg a gyógynövény kedvelése együtt járt valamilyen abszurd magyar áltörténelemmel,
sámánokkal, csúnya zsidókkal. Kb. valami olyasmi, hogy a kamillatea az ?smagyarok tízezer éves
találmánya, a zsidó gyógyszergyárak igyekeznek betiltani, s különösen hasznos, ha sámámdobolás
közben f?zzük.

Ezek persze végletes példák - direkt azok -, de jelzik a vonalat. Az fel se merült, hogy egyszer?en a
kamillának vannak hatásai.

Részemr?l a Fidesznek jobboldalra való átmenésében, majd ennek a volt jobbos tábor általi
elfogadásában - ez csak 2000 környékére lett meg - azt tartom a leginkább pozitívnak, hogy a fent leírt
jobbos szektás kultúrát szétszakította, helyére plurális lett a jobboldali kulturális szemei háttér.

Kozben a baloldali rész máig monolit. Ez az egyik pont, am máig a vesztüket okozza.
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Manicheista maradvány
by maxval bircaman - szombat, április 11, 2020
http://bircahang.org/manicheista-maradvany/

Annak idején, vagy 40 éve már egy orosz ismer?söm mesélte, hogy amikor elmondta mélyen hív?
nagymamájának, hogy repül?gépen utazott, a nagymama halkan azt mondta neki "ezt nem szabad
terjesztened, de tudnod kell, repül?gépek a valóságban nem léteznek, csak a kommunisták találták ki az
egészet".

Most valami hasonló érzésem van, csak a helyzet rosszabb.

Egyes ortodox egyházi vezet?k - szerencsére egy kisebbség csak - teljesen komolyan
marhaságokat beszélnek. Pl. azt, hogy mise alatt nem lehetséges fert?zést elkapni, megt szükségtelenek
a higiéniai intézkedések, hiszen az anyag képtelen ártani a szellemnek.

Szeretném megjegyezni, a kereszténység létez? els? 4 évszázadában két ellenséges eszme ellen harcolt: a
gnoszticizmus és a manicheizmus ellen. A manicheizmus állítása, hogy az anyag rossz és a szellem jó, s
ezek között valamiféle állandó küzdelem zajlik. A kereszténység támadta ezt a nézetet mindig, hiszen a
keresztény tanítás szerint egyetlen Isten van, s neki neki semmilyen vele egyenrangú ellenfele, s persze az
anyag nem rossz, hanem az isteni teremtés eredménye.

Az olyan keresztényellenes mágikus álláspontokról nem is beszélve, hogy a templom belseje kívül állna
az anyagi világon. Hiszen semmi se áll kívül az anyagi világon, a szó tág értelmében Isten is része, ill.
fordítva: az anyagi világ Isten része, közvetve.
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Megjöttek a pedofília kamuszakért?k
by maxval bircaman - hétf?, július 27, 2020
http://bircahang.org/megjottek-a-pedofilia-kamuszakertok/

A magyar közvélemény kezdi magát az ?rületbe hiszterizálni a pedofil téma kapcsán.

A józan hangok egyre halkabbak.

Az már megszokott, hogy akasztást akar a nép képnézegetésért. De megjöttek a kamuszakért?k is,
válogatott marhaságokkal. Lássunk párat.

Állítólag a képnézeget?k az okai a pedópornó iparágnak. A valóságban a pedópornó iparág f? része ahogy a normál pornó esetében is - az önkéntes, amat?r, ingyenes anyag. Én magam nagyon utálok
minden pornót, mert lealacsonyítónak tartom, durvának, megalázónak, de nyilván láttam már pornót.
(Miközben nem vagyok puritán, mert a normál szoft erotikát szeretem.) Szóval elegend? a legnagyobb
pornó honlapok bármelyikére ellátogatni, hogy az ember lássa, az anyagok nagy része nem azért készül,
mert van rá kereslet.

A másik abszurd tézis szerint a pedó iránti érdekl?dés gyakori. S ezt jellemz?en azzal igazolják, hogy az
átlag férfi szereti a fiatal lányokat. Ami igaz is, de ezzel van egy hatalmas gond: az, hogy pl. egy 45 éves
férfinak tetszik szexuálisan egy 15 éves lány az semmilyen kapcsolatban mincs a pedofíliával. Tessék
megjegyezni: egy igazi pedót nem érdeklik 15 éves lányok, ?t csakis a serdületlen gyerekek érdeklik,
márpedig egy átlag 15 éves lány minden, csak nem serdületlen. (Hozzáteszem: Európában, közte
Magyarországon, eleve nem b?ncselekmény a beleegyezéses szex 14 éven felettivel.)

A legviccesebb tézis szerint a pedóság a hatalom jele. Az elitnek megvan már mindene, így már csak ez
hiányzik neki. Abszurd tézis, mert a pedofília nem döntés kérdés, senki se dönt úgy, hogy "meguntam a
feln?tteket, holnap reggelt?l pedó leszek". A férfiak 99,9 %-a nem pedofil, s ha hatalmas a hatalma, akkor
se lesz az. S mivel nem az, semmi kielégülést nem fog ebben a témában találni. Aki milliárdos és
jólétében képtelen már kielégülni, az számtalan dolgot tehet: 32-emeletes jachtot rendel, versenyautókat
gy?jt, vesz még egy repül?gépet, épít még pár kasztélyt, stb., de biztosan nem lesz pedofil csak mert sok a
pénze.
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Érdekes módon, az egyébként jellemz?en baromságokat író HVG-s Hontalan Andris írt talán a
legjózanabbul err?l a témáról. Persze meghurcolták érte még a hívei is...

Hont ezt írja: "Amennyiben az alapesetet szigorítják, úgy az a, mondjuk, 17 éves lány, akinek van egy 16
és fél éves fiúja (történetesen osztálytársak), és együtt járnak, és már szexuális viszonyt is folytatnak
egymással (senkinek semmi köze hozzá: 14 év a beleegyezési korhatár), ezt pedig rögzítik, akkor Kaleta
miatt szigorított jogszabály fog lesújtani rájuk. (A fiatalkorúakra vonatkozó általános szabályok
figyelembevételével). Az sem megoldás, ha bekerül egy 18 éven felüli elkövet?kre vonatkozó kitétel, hiszen
az el?bbi példánál maradva, a pár marad együtt, a lány pedig id?közben betölti a 18. életévét, és ezt
követ?en további fél évet várniuk kell szokásaik folyatására, különben a lány aljas b?nelkövet?vé válik.
(Természetesen a példa lehetne 18 éves sráccal és 16 éves lánnyal is, ez esetben két évet kéne várniuk, és
amennyiben ezt a tizennyolc éves szabályt a nemi érintkezésre is kiterjesztenék - ahogy néhány újkelet?
purifikátor érvelni szokott -, úgy magával a szexszel is várniuk kéne, ami igen ifjúságbarát intézkedés
volna. Nem árt tehát gondolkodni a szigorítások el?tt.)"

Továbbá: "A pedofilok nagy része - a becslések szerint háromnegyede - úgynevezett ego-disztóniás
pedofil, ami azt jelenti, hogy morálisan saját maga is elfogadhatatlannak tartja a pedofíliát, és vágyait a
küls? valóságban soha nem éli ki." S ez utóbbi a lényeg: a kevés pedofil nemi orientációjú ember zöme
saját vágyait betegesnek tekinti, így azokat igyekszik magában elrejteni.

A csúcs: ?sbuta celebek leveszik gyerekeik képeit mindenhonnan. Az ?rület fels? foka: egy kisgyerek
kép, ami az emberek 99,9 % számára nem tartalmaz semmilyen erotikus, pornográf elemet hirtelen beteg
agyakon keresztül nézend?. Alkalmazkodjunk tehát a 0,1 %-os pedofil értékrendhez és felejtsük el a
normalitást. Tipikus liberális ?rület. Ezzel világos is lesz, a pedofil hisztizés mögött ugyanaz a
családellenesség van valójában, mint ami a homoklobbi, a feminizmus, a genderizmus tapsolása mögött,
pedig látszólag az egyiket üldözik, míg a másikat kötelez?en bevezetend?nek tekintik a liberrant
harcosok.

íme egy "veszélyes" kép - a normálisak számára ez egy csecsem? fürdetés után
(ez egyébként én vagyok 52+ évvel ezel?tt)
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Mennek az évek
by maxval bircaman - péntek, június 12, 2020
http://bircahang.org/mennek-az-evek/

Az ember néha ingatja a fejét hitetlenül. Amikor pl. ezt olvassa.

25 év nagy id?, ezalatt a minden más nézet alá esik. Spiró György az egyik ballib ikonember, a 90-es
évek mindent uraló liberális elitjének egyik teljhatalmú f?muftija. (Egyébként meg egy jó író,
ellentétben mondjuk Eszterházy Péterrel, de ez most mellékes.)

Szóval ha azt amit most 2020-ben elmond Spiró azt valaki más mondta volna el mondjuk 1995-ban, Spiró
és társai valószín?legt fáklyás felvonulást szerveztek volna ellen "tiltakozzunk a barna es? ellen"
jelszóval.

A kulcsmondat: "Az unió valódi döntéshozói nem érdekeltek abban, hogy a periférián gazdaságilag és
társadalmilag fejlett államok létezzenek. A nagyhatalmi, polgári demokratikus Anglia is abban volt
érdekelt, hogy Indiát és a többi gyarmatot a kasztrendszerben tartsa." - nos ilyesmi 1995-ban csak a
Magyar Fórumban jelenhetett volna meg.

El is mondom, hogy egy 1995-ös Spiró hogyan leplezte volna le ezt a gondolatot:

szóval a szerz? kétségbe vonja a polgári demokráciát,
a szerz? rejtett, láthatatlan hatalomra utal, ez összesesküvéselmélet, biztosan a lapos Földben is
hisz,
"igazi urak", ez kódolt zsidózás, kik mások lehetnek ezek a rejtett urak, mint a zsidók, náci
beszéd ez a javából,
a kapitalisták a nagyobb profitban érdekeltek, ehhez az kell, hogy több ember többet költsön, azaz
éppen az a nyugat érdeke, hogy a kelet felzárkózzon, abszurd hallucináció tehát, hogy az
ellenkez?je bárkinek is érdekes lenne,
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a szerz? megkeseredett, sikertelen, mucsai magyar bunkó, aki saját eredménytelenségéért másokat
hibáztat, folyton ellenséget keresve.

Egyébként persze Spirónak teljesen igaza van, mármint a 2020-as Spirónak. De ez nem kérdés eleve.

_______________________________________________
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Mi a modern vegetárianizmus?
by maxval bircaman - szombat, augusztus 29, 2020
http://bircahang.org/mi-a-modern-vegetarianizmus/

A modern vegetárianizmus nem egyszer?en valamely ételtípus fogyasztásának ellenzése, nem a tabusított
étel fogyasztóinak kirekesztése, erkölcstelennek min?sítése. Ez egy sokkal általánosabb magatartás,
hiszen léteznek bioétel hív?k, vegánok (akik a vegetáriánusok radikálisabb változata), de léteznek
mérsékeltebbek is, fél-vegetáriánusok, akik esznek halat, de számtalan más változat is, melyekben
azonban közös, hogy erkolcsileg megbélyegzik a mindenev?ket, s?t egymást is, ha azok az illet?
ideológiánál mérsékeltebbek.

A modern vegetárianizmus valójában az egész emberiség ellen irányul, hiszen tagadja az alapvet? emberi
jogokat, legf?képpen azt a biológiai tényt, hogy az ember mindenev?.

Lehet-e egy mindenev?, egy húsev? ember is vegetariánus? Természetesen lehet, amennyiben tagadja az
egyetemes emberi elveket és viselkedésformákat, a jogot arra, hogy az egyén maga válassza meg mit
eszik.

Szóval ma már a "vegetáriánus" nem azt jelenti "nem eszik húst", hanem minden kirekesztés,
diszkrimináció, korlátozás, s?t az ilyen jelleg? proganda is végs?soron vegetáriánus. A mucsai magyar
primitív vidéken szokásos disznóvágás is végs?soron mélyen vegetáriánus esemény, hiszen ki vannak
zárva róla a disznóhúst nem fogyasztó személyek, ami végs?soron mélyen kódolt antiszemitizmus és a
muszlim migráció ellenzése.

Mi, progresszív megmondóemberek végs?soron mind mindev?k vagyunk, akkor is ha nem eszünk húst,
mivel szembenállunk a kirekeszt? vegetáriánus sötét eszmékkel. A húst ev?k viszont mind szellemileg
vegetáriánusok, ha nem értenek együtt az általunk mondottakkal.

Kant azt mondta: "Die Metaphysik ist ein dunkler Ozean ohne Ufer und Leuchtturm, übersät mit vielen
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philosophischen Wracks." - hogy ez kapcsolódik ide, magam sem tudom, de kellett valami idézet, amit az
olvasók 99,9 %-a nem ért, de úgy tesz, mintha értené.

A lényeg: Zorbán vegetáriánus.

*

Ez a cikk egy vicc, TGM cikkér?l jutott eszembe, ? ihletett meg.

_______________________________________________
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Mi a termelékenység?
by maxval bircaman - hétf?, szeptember 21, 2020
http://bircahang.org/mi-a-termelekenyseg/

A "termelékenység" egy liberális varázszó. Létezik, de nincs valós tartalma.

Egy példa: ha a t?kés szabadon garázdálkodhat, akkor a munkásának fizet 100 egységnyi pénzt, ha
viszont megszorítjuk a szarvát, akkor 500-at.

Tök ugyanazt csinálja mindkét esetben a munkás. Csak az utóbbiban ki lett harcolva a magasabb bér. Így
magasabb lett a "termelékenysége".

_______________________________________________
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Mi Ádám és Éva b?ne?
by maxval bircaman - szombat, november 21, 2020
http://bircahang.org/mi-adam-es-eva-bune/

A szóban forgó b?n leírása a Bibliában:

"Az Úristen vette az embert és Éden kertjébe helyezte, hogy m?velje és ?rizze. Az Úristen parancsot adott
az embernek: „A kert minden fájáról ehetsz. De a jó és rossz tudás fájáról ne egyél, mert amely napon
eszel róla, meghalsz.” (...) A kígyó ravaszabb volt a föld minden állatánál, amit az Úristen teremtett. Ezt
mondta az asszonynak: „Valóban mondta Isten, hogy nem ehettek a kert valamennyi fájáról?” Az asszony
így válaszolt a kígyónak: „A kert fáinak gyümölcséb?l ehetünk. Isten csak a kert közepén álló fa
gyümölcsér?l mondta: Ne egyetek bel?le, ne érintsétek, nehogy meghaljatok.” Erre a kígyó így beszélt az
asszonyhoz: „Semmi esetre sem fogtok meghalni. Isten jól tudja, hogy amely napon abból esztek, szemetek
felnyílik, olyanok lesztek, mint az istenek, akik ismerik a jót és a rosszat.” Az asszony látta, hogy a fa
élvezhet?, tekintetre szép, és csábít a tudás megszerzésére. Vett tehát gyümölcséb?l, megette, adott
férjének, aki vele volt, és az is evett bel?le. Erre felnyílt a szemük, észrevették, hogy meztelenek.
Fügefaleveleket f?ztek össze, és kötényt csináltak maguknak. Azután meghallották az Úristen lépteit, aki a
nappali szell?ben a kertben járkált. Az ember és az asszony elrejt?ztek az Úristen el?l a kert fái között. De
az Úristen hívta az embert és így szólt hozzá: „Hol vagy?” ? így válaszolt: „Hallottam lépteidet a kertben,
s féltem, mert meztelen vagyok, tehát elrejt?ztem.” De ? így szólt: „Ki adta tudtodra, hogy meztelen vagy?
Ettél a fáról, amelyr?l megtiltottam, hogy egyél?” Az ember így válaszolt: „Az asszony adott a fáról, akit
mellém rendeltél, azért ettem.” Az Úristen megkérdezte az asszonyt: „Mit tettél?” Az asszony így felelt:
„A kígyó vezetett félre, azért ettem.”"

A hagyományos keresztény értelmezés szerint a b?nbeesés lényege, hogy az ember elvesztette isteni
képességét, hogy csak jót tehet, immár tehetett jót és rosszat is.

A b?nbeesés jelent?ségét a kereszténység 3 f? ága különböz?képpen magyarázza. Kicsit leegyszer?sítve,
a f? szempont az embet alaptermészete, a jóra való képesség:

az ortodoxia szerint az ember alaptermészete nem romlott meg egyáltalán, továbbra is képes a
jóra, egyszer?en csak hajlik a rosszra,
a katolicizmus szerint az az ember alaptermészete részben megromlott, de a jóra képes maradt,
a protestantizmus szerint az ember alaptermészete teljesen megromlott.
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Ebb?l követkeizk a b?nbeesés felülmúlásának útja is. Abban mindenki egyetért, hogy Isten kegyelme
által kapjuk a hitet, s ez vezet el az üdvözüléshez, azonban a konkrér módban eltérések vannak:

az ortodoxia szerint az egész folyamat Isten és az ember szabad akaratának kölcsönös munkája, s
ez bármikor megsz?nhet ha az ember nem akarja,
a katolicizmus ehhez hasonló nézete szerint az ember szabad akarától függ, hogy elfogadja-e az
isteni kegyelmet, a hit útjára lép-e, majd megmarad-e a hitben,
a protestantizmus ebben két részre oszlik:
az egyik szerint - ez a hagyományos kálvinista elképzelés - az embernek nincs szabad
akarata a kegyelmet illet?en, nem képes ellenállni neki, s megszerzett hit sem veszíthet? el
a továbbiakban (éppen ezért Isten nem mindenkinek ad legyelmet, hanem csak azoknak,
akik méltóak erre, ez az el?re elrendeltség tana),
a másik szerint - ez a hagyományos luteránus elképzelés - nincs el?re elrendeltség, s a
kegyelmet az ember képes visszutasítani, de a megszerzett hit már nem veszíthet? el aztán.

Ami a protestantizmus bels? rejtelmeit illeti, lásd ezt a cikkemet. Itt most nem ennek kifejtése a célom.

Érdekes, hogy a nyugati egyházszakadás (reformáció) következtében a katolikus egyházon belül is
megindultak a protestantizmus hatására olyan folyamatok, melyek célja a téma átértelmezése volt
protestáns szellemben.

Az alap Aurelius Augustinus (Szent Ágoston) V. századi tanítása volt az el?re elrendeltségr?l, mely
azonban valójában isteni jöv?belátást jelentett, nem kálvinista szellemiség? el?re elrendeltséget. Mivel
fontosságában Ágoston a katolicizmus kettes számú teológusa mind a mai napig, nyilván nem lehetett
figyelmen kívül hagyni, s adott volt Ágostonnak a protestáns értelmezése.

A XVI. sz. második felében a két tábor: a protestantizmushoz közelebbi értelmezésre hajló
dominikánusok és a hagyományos katolikus álláspontot véd? jezsuiták voltak. A vita lényege: hogyan
lehet a mindenható Isten kegyelme olyan, hogy annak a halandó ember képes ellenállni, nem jelenti-e az
isteni kegyelem hatékonytalanságát.

A két f?szerepl? Domingo Báñez (1528-1604) spanyol dominikánus szerzetes teológus és filozófus és
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Luis de Molina (1535-1600) spanyol jezsuta szerzetes teológus, közgazdász és filozófus. Báñez szerint
Isten hatékony kegyelmet azoknak ad, akik szabad akarattal azt elfogadják, míg az isteni kegyelmet
elutasítóknak hatékonytalan kegyelmet ad, ez azonban nem Isten hibája, hanem egyszer?en arról van szó,
hogy mivel Isten mindent tud, így azt is tudja, ki fogja szabadon elfogadni vagy elutasítani a kegyelmet.
De Molina viszont ezt egyfajta rejtett protestáns el?re elrendeltségnek min?síti. s megjegyzi, ez az emberi
szabad akarat tagadása: Isten valóban el?re tudja ki hogyan fogja használni szabad akaratát (másképp
nem is lehet, hiszen Isten mindentudó), azonban semmilyen módon nem befolyásolja ezt, tehát a
kegyelem minden esetben ugyanolyan, hatásában semleges, s az az ember szabad akaratából lesz
hatékony vagy hatékonytalan, ami nem jelenti Isten mindenhatóságának csökkenését, hiszen maga Isten
adta a szabad akaratot. De Molina logikája: az nem szabad akarat, amikor a cselekedetet megel?zi egy
meghatározott el?zmény, melynek következménye csak egyféle cselekedet lehet.

Mindkét fél az ügyet az inkvizíció elé vitte, egymást eretnekséggel vádolva, de végül a római pápa
egyszer?en megtiltotta a további vitát a kérdésr?l, majd bizottság lett létrehozva a kérdés tisztázására, az
azonban szintén nem hozott határozatot.

A vita más felekkel indult újra pár évvel kés?bb. Cornelius Jansen (1585-1638) holland katolikus
püspök hozta ismét fel a hatékony vagy hatékonytalan kegyelem elválasztását, a hatékonyról azt állítva,
hogy az megmásíthatatlan módon vezet az üdvözüléshez, ugyanis ennek megkapása azt eredményezi,
hogy az ember megérezze a tökéletes jót, melyr?l aztán nyilván önként se akar lemondani egy kisebb jó
érdekében. Jansen így próbálja kivédi a szabad akarat problémáját, azt állítva ismét, Isten csak el?re látja
az ember szabad akaratát.

A janzenizmust végül 1713-ben a római pápa eretnekségnek nyilvánította. Ezután a mozgalom
maradványaiból alakult meg a Holland Ókatolikus Egyház, mely máig létezik párezer f?s tagságú
felekezetként.

a holland ókatolikusok központja

A kérdés egyébként máig vita tárgya, a vallásos tematikán kívül is. Azaz van-e el?re meghatározottság,
cselekedeteink következnek el szükségszer?en el?zményekb?l, s van-e szabad akarat.

A következ? irányzatok léteznek:
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indeterminizmus (inkompatibilista indeterminizmus)- a cselekedetek nem el?re meghatározottak:
libertarizmus - ebb?l következ?en van szabad akarat;
determinizmus - a cselekedetek el?re meghatározottak:
kemény determinizmus (inkompatibilista determinizmus) - ebb?l következ?en nincs
szabad akarat,
puha determinizmus (kompatibilista determinizmus) kompatibilizmus - van szabad akarat,
ugyanis szabad akarat alatt kizárólag a küls? kényszerít? tényez?k hiánya értend?: annyira
nincs ellentmondás a determinizmus és a szabad akarat között, hogy determinizmus.nélkül
nem is lehetne szabad akarat.

_______________________________________________
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Milliók a "baloldalon"?
by maxval bircaman - csütörtök, január 02, 2020
http://bircahang.org/milliok-a-baloldalon/

A vágyvezérelt újságírás jó példája a Mérce múltheti cikke: Milliók, mozgásban – a baloldal tíz
legfontosabb pillanata 2019-ben.

Valaki megkérdezte, miért nem írok soha kommenteket a Mércénél, mikor ilyen gyakran foglalkozom
velük. Nos, a válasz, engem már akkor letiltottak minden kommentelést?l, amikor még csak egy szimpla
blog voltak a blog.hu alatt. Érdekes egyébként, a kifejezetten trágár sért? kommentel?ket nem tiltják le, de
az ellenérveket írókat azonnal - persze ez teljesen logikus magatartás.

Szóval, ellentétben a cikk állításával. a baloldali populizmus csúfosan megbukott, mégpedig saját magát
buktatta meg. Mert egyszer?en beépült a liberális rendbe, pont abba, mely miatt létrejött. Hiszen a
baloldali populisták, az újbaloldal létrejöttének oka az volt, hogy a hagyományos baloldal, a szocdemek
elmentek teljesen liberális irányba, elfogadták a Schröder-Blair-Clinton féle "harmadik utat". A harmadik
út lényege: mindenben álljunk ki a liberalizmus mellett, de közben hazudjuk azt, baloldaliak vagyunk. Na
most, ?k most meg ugyanoda mentek, egyszer?en csak átvették a hagyományos álbaloldal helyét vagy
szövetségre léptek vele.

A cikkben említett és agyondics?ített lengyel Lewica Razem párt egyébként kiváló példa. Már a neve is
rosszul cseng a magyar olvasóknak, azt jelenti lengyelül "Baloldal Együtt". Ennél még a magyar Együtt
alapítója, Bajnai is ?szintébb volt, mert magát centristának, s nem baloldalinak nevezte. A Lewica Razem
a lengyel Lewica koalíció tagja, ez a koalíció a legutolsó lengyel választáson kb. 11 %-ot kapott, a
koalíció egyik f? oszlopa a Lewica Razem, míg a másik a volt kommunista lengyel állampárt, utódja,
mely ma már sokkal inkább liberális, mint baloldali, kb. a magyar MSZP vagy a DK lengyel verziója.
Nagyjából olyan a Lewica Razem mint a magyar Párbeszéd, ha az valóban létez? párt lenne persze
Magyarországon, nemcsak egy 100-tagú klub. A Lewica Razem abban különbözik testvérpártjától, hogy a
kulturális liberalizmus élharcosa, azaz egyházellenes, drogpárti, homoklobbista. Ami a valós baloldali
értékeket illeti, az csak pár lózung szintjén van jelen, pont mint mondjuk a magyar MSZP díszmunkása,
Komjáthi Imre, aki havonta egyszer odaláncolja magát fél órára valahová, így kamutiltakozva a t?ke
ellen, persze mindig a t?ke pénzén.

Lewica Razem tünti - nulla baloldali jelképpel

480 / 775

BircaHang - 01-13-2021
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Összegzésképpen: semmiféle világrenget? ballib forradalmi mozgás nincs a világban. Ahol van er?s
baloldal, ott az antiliberális, lásd Latin-Amerikát. Az elnyomottak nem szövetkeznek a cikk szerint
támogatandó pártokkal.

_______________________________________________
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Mindig túltolják
by maxval bircaman - szombat, február 01, 2020
http://bircahang.org/mindig-tultoljak/

20 évvel ezel?tt volt életem egyetlen alkalma, hogy egy szervezetben nyilvános szerepet vállaltam.
Ennek f? része az volt, hogy a szervezetet gyakorlatilag meg kellett mentenem ellenséges támadástól
(mely támadásnak az alapja egyébként szimpla pénzéhség volt).

Sikerem nagy részben annak volt köszönhet?, hogy az ellenfél túlzásba vitt mindent. Persze igazunk is
volt, de ez nem garancia semmire manapság egy bírósái ügyben.

Sokan, hollywoodi filmeken feln?ve, komolyan elhiszik, hogy a hangoskodó, asztalt ver? ügyfél
magatartása a nyer?, mert "a vev?nek mindig igaza van", továbbá a zsarolás olyan ijedtséget eredményez,
hogy az ember emiatt képes lesz legy?rni ellenfelét. A valóságban persze ez még Amerikában se sikeres
hozzáállás, Kelet-Európában pedig végképp nem az.

Szóval az ellenfelem a bírásági ügyünkben azzal segített minket a nyeréshez, hogy akkora
képtelenségeket állított rólunk, olyan szinten rágalmazott, hogy még a minket nem kedvel? megfigyel?k
számára is kezdtünk enyhén szimpatikusak lenni.

Ugyanez most cigányügyben. A ballib agytröszt rákapott a témára, pedig ez számukra biztos vereség,
csak a soha él? gettócigányt nem látott belpesti értelmiség szimpatizál a gettócigány lobbival, de ?k
megint megpróbálták, s egyes idegesebb embereik igyekeztek gyorsan a végtelenségig srófolni a
m?botrányt. Így született meg a 168 óra összeesküvéselméletes cikke a cigányokat sterilizáló gonosz
rasszista miskolci kórházról.

(168 óra)

A hatás persze ellentétes lett. Csak a ballib keménymag vette be az egészet, mindig másnak büzlött a
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történet.

Egyébként le a kalappal a 168 óra f?szerkeszt?je, Rózsa Péter el?tt, hogy mert szembemenni saját
ultráival és töröltette pár nappal kés?bb a cikket, az újságírót pedig kitiltotta a laptól. Rózsa Péter
keménykötés? ballib megmondóember, de emberi tisztessége nemigen kérd?jelezhet? meg.

_______________________________________________
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Mit akarnak a partizánok?
by maxval bircaman - péntek, március 27, 2020
http://bircahang.org/mit-akarnak-a-partizanok/

Egy beszélgetés, ahol kizárólag a gazdaságpolitikai szempontok merülnek fel. A magyar ballibaizmus
abszurditása feketén-fehéren.

Lássuk két ember beszélgetését: két egykor a ballibek szélén evickel? ember, akik közül az egyik Gulyás - már belépett a ballib f?sodorba, de ezt nem meri bevalani, s a másik, akik máig maradt a ballib
tengerek legszéls? szélén (szinte már a "fasiszta" áramlatok mellett), ma is kitagadva a f?sodor által.

Ajánlom mindenkinek a megnézését, de leírnám a lényeget, kigészítve persze saját gondolataimmal.

A kezdet nem érdekes, ez a vörös farok: Orbán liberalizmusa. Amit a szégyenl?sebbek
neolibetalizmusnak becéznek, le a kalappal Pogátsa el?tt, hogy meri kimondani "neo" el?tag nélkül.

Sokszor írtam már err?l. A magyar ballib kritika máig nem tudja eldönteni, Orbán "fasiszta"-e vagy
"kommunista", hiszen egyszer fasiszta, mert "neoliberális", hiszen egykulcsos adó, munkaügy igazítása a
t?kés érdekekhez, másszor meg kommunista, hiszen gátolja a szabad piac láthatatlan kezének világjobbító
munkáját. Egyszer a kapitalizmus legteljesebb kiterjesztése a b?ne, máskor meg gátolása.

Az persze mindenképpen üdvözlend?, hogy a ballib narratívába, még ha csak marginálisan is, kezd
becsorogni az el?bbi verzió is. Hiszen 2010 el?tt jobb esetben hülyeségnek, rosszabb esetben kódolt
antiszemitizmusnak számított a kapitalizmus jóságának bármilyen kétségbe vonása. A
rendszerváltozáskor megindult magyar baloldal mindvégig gyakorlatilag minden baloldali értéket
tagadott, s minden vitás, baloldal-jobboldal közti eldöntend? gazdaságpolitikai kérdésben fanatikus
módon állt ki a jobboldali opció mellett. Hogy akkor miért lett baloldal? Err?l is írtam már sokat:
alapvet?en történelmi okokból, nagyon röviden 3 ok van erre:
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a rendszerváltozásben meghatározó szerepet játszó, az egykori kommunista állampártban már a
70-es évekt?l meglév? reformisták színtiszta liberálisok voltak, akik csak kényszerb?l mondták
magukat kommunistáknak - s hát ez a kényszer megsz?nt a rendszerváltozáskor, de jónak
hangzott úgy beállítani ezt, hogy "baloldaliak maradtunk",
a rendszerváltozásben szintén meghatározó szerepet játszó másik tényez?, a nyugatos, urbánus
értelmiség csak h? maradt magához,
mivel a magyar rendszerváltozásban nem létezett valódi kommunista-antikommunista ellentét
(hiszen, mint mondtam, a vezet? kommunisták zöme eleve csak kényszerkommunista liberális
volt, a maradék más meg marginalizálódott), így a magyar rendszerváltozás nagy sajátossága,hogy
már a legeléjén is a nemzeti contra liberális volt az igazi választóvonal.

Pogátsa persze mindezt jól látja, ? maga is évek óta harcol azért, hogy legyen végre vége a
ballibaizmusnak, s legyen végre különbség téve baloldali és liberális közé, továbbá legyen aláhúzva, a
gazdasági liberalizmus és a kulturális liberalizmus az két teljesen különböz? dolog.

Jön aztán Gulyás, aki visszazökkenti az egészet a "Fidesz a baloldal ellen" hamis narratívába. Gulyás
panaszkodik, hogy a "jobboldali kormány" kénytelen lesz helyes intézkedéseket bevezetni, ezzel ismét
lehetlenné téve a "baloldali alternatívát", pedig a "jobboldal" a felel?s. Ez persze koncentrált marhaság.
Gulyás, ha jól emlékszem, a magyar ellenzék Fidesz elleni összefogásának az élharcosa, ? ezt az
ellenzéket - legalábbis a Jobbik nélküli részét - tekinti baloldalnak. Ez lenne a baloldali alternatíva? S
komolyan a Fidesz lenne a felel?s a világ állapotáért? Szóval itt látványosan elbeszél egymás mellett a két
ember.

Pogátsa elmondja gyorsan a ballib mantrát: a Fidesz propagandája kiváló, ezért tud sokakat átverni. De
utána azért rátér a valóságra is: Magyarországon éppen a "baloldal" - Pogátsa kimondja: "az úgynevezett
baloldal" - mindig amikor hatalmon volt határozottan jobboldali, liberális politikát folytatott, s?t
kifejezetten büszkén hirdette ezt.

Sokszor elmondtam: a magyar "baloldal" nemzetközi összehasonlításban nem baloldali, még a Tony Blair
féle "harmadik út" nev? liberális fordulatot átvev? nyugati szocdemekhez képest is jobbosok.

Mellékes elem: sajnos Pogátsa is átvette az értelmetlen "oligarcha" szót mint a nagyt?kés szinonímáját, ez
abszurdum. Szögezzük le: az oligracha nem azonos a nagyt?késsel, s Magyarországon vannak
nagyt?kések, de nincsenek oligarchák, sose voltak.
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Pogátsa szabatosan el?adja, az egyik legszentebb ballib tabu, hogy az állami költségvetés olyan, mint egy
családé egyszer?en hülyeség. Igen, s ehhez kell hozzátenni, Matolcsy MNB-elnök hatalmas sikere pont
abból ered, hogy nem követte a legtöbb szent pénzügyi tabut. Mennyit is röhögtek és röhögnek rajta a
ballib "szakért?k", az unortodoxián, s lám, ugyanezt mondja Pogátsa, aki ki nem mondva ugyan, de
marhaságnak tekinti ezt a ballib alaptételt. Érzékelteti, a jegybanki függetlenség nev? tabu szintén
marhaság. Természetesen így van: a közeljöv? egyik fontos feladati a nemzeti bankok "függetlenségének"
likvidálása, ugyanis ez egy teljesen értelmetlen, indokolatlan, káros elv. Magyarország - ki nem mondva már lépegetni kezdett ezen az úton.

Amit Pogátsa se ért: ha a magyarok zöme baloldali, miért szavaznak a jobboldalra? Részben érti: mert a
baloldal nem igazi baloldali. De a válasz másik része - ezt már nem meri kimondani -, hogy mert a Fidesz
baloldalibb a "baloldalnál".

Mit is akarnak a partizánok végülis? Hatalomba segíteni a baloldali értékek gy?zelme céljából az
álbaloldalt, mely nem követi a baloldali értékeket? Ez valami vicc?

_______________________________________________
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Mit jelent magyarul a baloldal és a jobboldal fogalma
by maxval bircaman - szombat, szeptember 12, 2020
http://bircahang.org/mit-jelent-magyarul-a-baloldal-es-a-jobboldal-fogalma/

Azt tudjuk mi a "baloldal" és "jobboldal" szó eredeti jelentése. A polgárosodással, a liberális
demokráciával egyid?s ez a két fogalom, s jelentésének lényege a t?ke-munka ellentéthez való viszony: a
jobboldal a t?ke mellett van, a baloldal pedig a munka mellett.

Magyarországon viszont mára e két szó jelentése a labanc-kuruc, másképp urbánus-népi lett.

A két irány eredete 500 éves nagyjából: amióta Magyarország megsz?nt független állam lenni
Mohács után (az akadékoskodóknak: jogilag persze nem sz?nt meg akkor se a független Magyarország,
de a gyakorlatban igen):

a jobboldal szerint önállóknak kell maradnunk, a szuverenitás önmagában feltétlen érték, az
identitásunk nélkül nem érdemes élni,
a baloldal szerint viszont el?ször is jól kell lakni, mert éhes gyomorral nem lehet senki büszke
semmire, s mivel a jólét letéteményes a nyugat, így a nyugatra kell figyelnünk, be kell oda
tagozódnunk, hisz nincs úgyse er?nk szembeszálni vele.

Ma ezt nevezik jobboldalnak és baloldalnak becézik, ami persze abszurdum, hisz semmi köze az eredeti
fogalomhoz. S?t, a szó eredeti értelmében a magyar "jobboldal" balosabb a magyar "baloldalnál".

S persze ez a logika megvolt már István idejében is, kezdetlegesen.

Hozzáteszem: egyik irányzatot se szabad eredend?nek gonosznak mondani, ezek inkább alternatívák. Ez
szimpla értékválasztás kérdése. Nyilván a jobboldali válasz romantikusabb, míg a baloldali a
gyakorlatiasabb, így az ember hajlamosabb a jobboldalt eleve jobbnak gondolni. Én viszont nem érzelmi,
hanem gyakorlati alapon állok ehhez hozzá: a baloldali út egyszer?en járhatatlan szerintem, így még
gyakorlatias szemmel se választandó.
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Valójában minden ember életében kicsiben is lezajlik ilyen útelágazás. Próbáljak nagyon gazdag lenni, s
majd aztán szabad lehetek vagyonom segítségével - ez a "baloldali" út. Vagy inkább próbáljak eleve
szabad lenni szellemben, akkor is ha anyagi függ?ségben vagyok kénytelen élni - ez a "jobboldali" út.
Miért járhatatlan a "baloldali" út? Mert kevesek lesznek igazán gazdagok, olyan gazdagok, hogy amiatt
szabadok lehetnek, s akik el is érik ezt, addigra elfelejtik mi is a szabadság.

S a politikában is így van: a "baloldali" út, értsd, az urbánus, labanc, liberális út járhatatlan. Mert akihez
a "baloldaliak" fel akarnak zárkózni, az nem akar felzárkózókat, már eleve széles az elitklub, tagságát
nem növelni, hanem csökkenteni szeretnék. Kiszolgáló személyzetre persze mindig szükség van,
különösen alkalmasak erre azok az ostobák, akik azt hiszik: ha bekerülnek az elitklubba takarítónak,
akkor esélyes, hogy hamarosan törzstagok lesznek.

_______________________________________________
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Mit szabad?
by maxval bircaman - vasárnap, január 05, 2020
http://bircahang.org/mit-szabad/

A Borkai- és a Gréczy-ügy során érdekes volt látni mi is a felháborodás oka.

A ballib médiák vért izzadtak, hogy Borkai ellen korrupció legyen a vád, de csúnyán elbukták ezt. Egy
amat?r pornófilm természetesen nem bizonyít semmilyen korrupciót. Az is megbukott, hogy Borkainak
nem lehetett pénze egy ilyen drága mulatozásra, mert egyrészet nem olyan drága, másrészt Borkai kb. 1,6
milliós havi bruttó jövedelméb?l ez simán kitelik.

A felháborodást az okozta: egy ember, aki keresztény értékeket támogat szóban, a valóságban
prostituáltakkal, ráadásul rendkívül igénytelenül szórakozik. Ez a hitelesség elvesztése, amib?l csakis
egy komoly, ?szinte, nyilvános bocsánatkéréssel lehetett volna kimenekülni.

Gréczy esetében a fideszes médiák ugyanígy megbuktak. A zaklatási vádat senki se veszi komolyan,
nincs is rá semmi bizonyíték. Eleve manapság mindent zaklatásnak mondani tipikus liberális, feminista
érv, amit egy fideszes szavazó se fogad el.

A felháborodást azt okozta, hogy Gréczy 50+ éves ember létére úgy viselkedik mint egy kamasz. ?
ráadásul kommunikációs szakért?nek hirdeti magát, ami plusz növeli a röhejt. Ebb?l az esetb?l viszont
Gréczy sehogy se tudott volna kijönni.

A pornófüggés alapvet?en egy betegség. Az egyszemélyes pornó még inkább az. Ezt egy n?i politikus se
élte volna túl, mert n?k esetében sokkal magasabb a küszöb. Az emberi társadalomban ezen a téren a n?
szerepe a szépség, a vágykeltés, de ezt durva módon tenni egy n? számára se megengedett. A férfi szerep
viszont egészen más, egy férfi még azt se úszná meg, ami egy n? esetében semmi gondot nem jelentene,
azaz az ízléses erotikát. Miért? Mert míg ez a n?i szereppel összefér, a férfiéval nem. Az erotikus képen
szerepl? n? jellemz?en szép. Az erotikus képen szerepl? férfi meg jellemz?en nevetséges, s nem csak a
többi férfi tartja nevetségesnek, hanem a n?k is. Tudomásom szerint egyedül homoszexuális körökben
megengedett az ilyesmi.
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Egyes ballib aktivisták megpróbálták felhozni az egyik fideszes helyettes államtitkár erotikus képeit, de
ezt még a ballib kemény mag is kinevette. Egy n? nyilvánosan elérhet?, ízléses képei 15 évvel korábbról
még a puritán amerikai kultúrában se lenne alkalmas kompromitálásra.

helyettes államtitkár

Normális, nem homokos férfi - Gréczy is ilyen - számára egyetlen mentséget tudok elképzelni: "a
barátn?m/feleségem kért meg". A legelején az egyébként okos Gréczy próbált is errefelé tapogatózni,
csakhát ehhez kellett volna egy barátn?/feleség is, aki meger?síti ezt, ilyen pedig nála nem akadt.

Szóval ha egy ember, akinek olyan társadalmilag nem elfogadott vágyai vannak, melyeket nem tud nem
kiélni, akkor le kell mondania a politikusi pályáról.

Alapérzésem az, hogy sajnálom Gréczyt. Nem mint politikust (annak gusztustalan), hanem mint embert.
Adott egy korombeli férfi (nálam 3 évvel id?sebb Gréczy), aki annyira elmerült a politikában, hogy nincs
ideje se családra, se tartós kapcsolatra, miközben ahhoz meg még nem elég öreg, hogy önmegtartóztató
életet éljen.
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Miért bukott a liberalizmus Kelet-Európában?
by maxval bircaman - szerda, április 29, 2020
http://bircahang.org/miert-bukott-a-liberalizmus-kelet-europaban/

Azt mondja egy érdekes cikk, hogy a szolgai utánzás követelése miatt utálta meg Kelet-Európa a
liberalizmust.

Szerencsés vagyok, hogy egyszerre két országban élve éltem meg a folyamatot, mindkét ország
félperiféria, de míg Magyarország a félperiféria fejlettebb nyugati része, addig Bulgária annak középs?,
fejletlenebb része.

Persze igaz ez, de csak részben. Bulgáriában pl. ez a nyomás sokkal er?sebb volt, mint Magyarországon.
Az átlag magyar azt hiszi, az SZDSZ-féle totális nyomulás a csúcsa mindennek, de amit egyes nyugati
megmondóemberek megengedtek maguknak Bulgáriában az még az SZDSZ-Magyarországon is
elképzelhetetlen lett volna, pl. támadás volt a "primitív" cirill ábécé ellen, felmerült az ország
"evangelizációjának" szükségessége, azaz le kellene mondani az ortodox vallásról, ha lehet a
protestantizmus javára, de legalábbis katolikussá válni, meg olyan vad ötletek, hogy a "megbékelés"
érdekében ne legyen történelemoktatás az iskolákban.

A legvadabb élményem e tekintetben: 1992 Húsvétkor a bolgár állami televízió él?ben adta a római pápa
miséjét akkor, a nyugati naptár szerinti Húsvét napján, amikor az ország még a Virágvasárnapot
ünnepelte. Mindez egy olyan országban, ahol a lakosság alig 1 %-a katolikus. Majd következ? héten nem
közvetítette él?ben az ortodox húsvéti misét. Akkor éppen jobboldali kormány volt hatalmon
Bulgáriában, ami Bulgáriában akkoriban az abszolút nyugatpártisággal volt azonos (ma már szerencsére
ez nincs teljesen így), így lett az a helyzet Bulgáriában, hogy gyakorlatilag minden hazafias vagy
nacionalista er? a baloldalon jelent meg.

Szóval nyilván megvolt a hatású a megalázó mintakövetés megkövetelésének, de ez messze nem minden.
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Ami fontosabb - s ezt a cikk is említi -, hogy Kelet-Európától nagyobb fokú liberalizmus lett
megkövetelve, mint ami a nyugaton létezett. Míg nyugaton - bár már részben leépítve - létezett
valamiféle jóléti modell, szocdem-liberális keverék, addig keleten a legtisztább piaci viszonyok lettek
megkövetelve, minden jóléti elem, de még a szakszervezeti tevékenység is ki lett kiáltva a fejl?dés
kerékköt?jének, ósdi komcsi baromságnak.

A legfontosabb azonban kimaradt: a nyugat nem integrálni akarta a keletet, hanem meghódítani. Elvenni
a gazdaságát, a profitot kisajátítani, a bérszintet tartósan alacsonyan tartani.

_______________________________________________
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Miért liberális a cenzúra?
by maxval bircaman - szerda, június 17, 2020
http://bircahang.org/miert-liberalis-a-cenzura/

Miért van az, hogy manapság a leghevesebb cenzúrapárti ideológia a liberalizmus?

Az ok egyszer?: egyedül a modern liberalizmus hiszi magáról, hogy nem ideológia, hanem egyfajta,
ideológiák feletti tudományos racionalitás. Márpedig aminek az alapja az értelem és a tudás, az nyilván
nem eszmei áramlat, hanem szimplán a valóság igaz tudata. S nyilván az ami ellene van a valóságnak az
vagy elmebaj vagy tudománytalanság.

A liberálisok számára ezért nem kirekesztés mindenki más kirekesztése, hiszen az nem másként
gondolkodók elhallgattatása, hanem szimplán szellemi köztisztasági m?velet: az elmebaj és a
tudománytalan kipucolása az emberek életéb?l.

Egy ?szintén hív? liberális ezért is sose gondolja, hogy rossz lenne más vélemények elhallgattatása.

Hasonló eszme volt a marxizmus is, de a kommunisták odáig azért sose jutottak el, hogy tagadták saját
eszme mivoltukat. A kommunisták csak annyit állították, minden eszme mögött egy gazdasági-hatalmi
érdek húzódik meg: azaz a marxista eszme mögött az elnyomottak érdeke áll, minden más eszme mögött
pedig az elnyomók érdekei. Az eszmék harca tehát valós, s bár a harc a háttérben jó és rossz között zajlik,
ez mégis eszmék harca, nem az igazság és a hazugság küzdelme.

S a vallási szekták is így állnak ezzel.

Csak a modern liberalizmus akar ?szintén és nyíltan mindent letarolni.
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Miért nem neoliberális Orbán?
by maxval bircaman - vasárnap, április 19, 2020
http://bircahang.org/miert-nem-neoliberalis-orban/

Nem más mint a ballib Mérce írja le részletesen miért nem nevezhet? Orbán neoliberálisnak - meglep?
fejlemény. Tudni kell ehhez, hogy a Mérce egy álbalos média, azaz magát igyekszik úgy pozicionálni,
mintha nem liberális lenne, hanem baloldali. Ennek része az is, hogy az Orbán-kormány elleni narratívát
megduplázta a ballib agytröszt, hiszen egyszerre vádolják "kommunizmussal"
(piacgazdaságellenességgel) és "neoliberalizmussal" (azaz széls?séges piacpártisággal).

A cikk e tekintetben pozitív jelenség. Persze rögtön szabadkozik, hogy megzavarja a Mérce
agyatlan törzskommentel?it azzal, hogy a jobboldal több piacot akar, míg a baloldal több államot, hiszen
minden fanatikus ballib tudja, hogy aki kevesebb piacot és több államot akar, az fasiszta és nem baloldali,
hiszen az igazi baloldali icpici államot akar és nagyon sok piacot.

Elhallgatva van a cikkben mi okozta a nyugati jóléti állam válságát a 70-es években. Pedig az ok tiszta: a
gyarmatbirodalmak összeomlása a 60-as években. A friss, új államok létrejötte, s egyes
harmadikállambeli államok értdekérvényesít? képességének megnövekedése nagyban csökkentette az
elvonható pénzek mennyiségét, így a nyugati államok lassan pénzügyi válságba kerültel. Magyarul:
lassan mindenhol megalakult helyi államaparátus,sok helyen még helyi nagyt?ke, ezek pedig
bejelentették, hogy részt akarnak abból, ami addig 100 %-ban a nyugati magállamoknak ment.

A baloldali jóléti állam pénzügyi alapjai kezdtek elfogyni (ahogy ezt a nagy angol liberális politikus
Margaret Thatcher megfogalmazta "A szocializmussal az az alapvet? baj, hogy el?bb-utóbb elfogy a
mások pénze."), s erre jött válaszként a jobboldali, liberális fordulat, amit - ki tudja miért neoliberalizmusnak szokás csúfolni, pedig éppenhogy nem "neo", hanem a lehet? legklasszikusabb
liberalizmus. Lényege pedig az, hogy a segélyeket vissza kell fogni, hiszen csökken az a pénz, amib?l
addig mindez finanszírozva lett.

Ami a mi - kelet-európaiak - nagy balszerencsénk, hogy ez a liberális modell éppen totális gy?zelmi
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helyzetben volt, amikor eljött a kommunizmus bukása. Mert míg a "neoliberális" módszer hozott
eredményeket a magállamokban (s persze ott is csak részlegesen), addig mindenhol máshol pusztulást
eredményezett, többek között Kelet-Európában is. Kelet-Európában az eredmény az lett, hogy minden
mozgatható vagyon átkerült a magállami t?ke birtokába, s helyi t?késosztály eleve ki se tudott alakulni
emiatt, s ahol mégis kialakult - lásd Oroszország - ott is ez az osztály nyugati szolgaként viselkedett,
folyamatos hazaárulást elkövetve.

Magyarországon a rendszerváltozáskor kb. 99 %-os támogatottsággal bírt ez a nyugati modell legalábbis az aktívan politizálók között. A parlamenten kívül rekedt Munkáspárt volt csak ellene, ill. picit
kés?bb, megalakulása után, a MIÉP. Minden más, azaz minden oldal egymással abban versenyzett, ki
követi h?ebben ezt a modellt. Többek között, ez okozta az els? Orbán-kormány bukását is, az átlagember
ugyanis azt látta, Orbán nem a rendszer ellensége, hanem a rendszeren belüli alak, azaz lényegileg nem
más, mint a "baloldali" politikusok. Akkor a jobboldal és a baloldal így szidta egymást: "te nem szolgálod
elég jól a nyugatot, ezért az nem simogatja meg a buksinkat elég gyakran! majd jövök én, nyugatpártibb
leszek nálad, s jólét lesz, hisz a nyugat majd minden nap ránk fog mosolyogni!".

Szóval úgy lett a 2010-es Orbán mindennek az ellenfele, hogy tényleg az ellenfele lett. De ezt még a
cikkíró is csak félig meri beismerni. Különösen miután az egyik ballib szentet, Bajnait is kritizálni
merészeli. A ballib mitológia szerint Bajnai kritizálása f?benjáró b?n, ennél már csak az Árpi-bácsi
személyi kultusz kétségbevonása nagyobb b?n.

De megvan a szerz? szerint miben is Orbán neoliberális b?ne, az egykulcsos adó! Mítosz ez is ballib
körökben, mivel bár valóban liberális eszköz az egykulcsos adó, de csak magállamokban, ahol ez a
gazdagokat jobban adóztató progresszív adót váltja fel, míg Kelet-Európában az egykulcsos adó
jellemz?en egy minden munkavállalót (de az igazi gazdagokat nem érint?) túladóztató rendszer helyett
lett.

Mi is a valóság? Orbán a nyugati modell helyett a kelet-ázsiai modellt igyekszik bevezetni, ahol az állam
szorosan együttm?ködve az általa létrehozott helyi nagyt?kével igyekszik nagyobb részt kicsikarni a
nyugati t?kével való együttm?ködésb?l.

Magyarországon egyszer?en ez a "jobboldal", s ellenfele meg az a "baloldal", melynek alapeszméje a
nyugatnak való lefekvés. Liberalizmusban mérve a baloldal sokkal liberálisabb, s most ez alatt a
gazdasági libertalizmust értve csak. S ezt a "baloldalt" támogtaja a Mérce cím? blog is, tegyük hozzá.
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Miért nem vagyok Charlie?
by maxval bircaman - péntek, szeptember 11, 2020
http://bircahang.org/miert-nem-vagyok-charlie/

A Charlie Hebdo nev? francia hetilap elleni 2015-ös iszlamista támadás után kötelez? lett a szolidaritás a
lappal, még jelszó is született erre a célra: "Je suis Charlie" (Charlie vagyok).

Persze gyorsan megszületett az ellenvélemény is, ennek jelképe lett a "Je ne suis pas Charlie" (Nem
vagyok Charlie) jelszó. Az ellenvélemény oka 3 nagy csoportba volt tehet?:

muszlimok, akik egyszer?en meg voltak sért?dve a lap, az iszlám szempontjából sért? anyagaival,
akik szerint álságos a túlméretezett tiltakozás a támadás miatt, miközben sokkal nagyobb ügyekre
nincs semmilyen tiltakozás,
széls?progresszívek, akik arra hívták fel a figyelmet, hogy a lap munkatársai fehérek, s mint
ilyenek a másság ellen rasszizmussal lépnek fel.

Na most, én egyik csoporthoz sem tartozom, viszont mélyen egyetértek a "Nem vagyok Charlie"
jelszóval. Mégpedig f? okom erre egyszer?: rendes ember nem gúnyolódik azon, ami más számára szent,
akkor se, ha azzal nem ért egyet. Ugyanis lehetséges kritika a másik sértegetése nélkül is.

Ahogy van ez a mai nappal is. Nem tartom kiemelten fontos eseménynek a 2001. szeptember 11-i New
York-i támadássorozatot, de nem fogom ezt szidni, f?leg egy amerikainak, mivel tudom, számukra ez ma
már szent gyászünneppé vált.
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Miért nem vagyok jobboldali?
by maxval bircaman - péntek, szeptember 18, 2020
http://bircahang.org/miert-nem-vagyok-jobboldali/

Minden más híreszteléssel ellentétben, a "jobboldal" és "baloldal" szavaknak nincs értelmük a polgári kor
el?tti id?kben.

A baloldal-jobboldal elhatárolódás jelentése: hol áll a t?ke-munka ellentétben. A baloldal a munka
oldalán áll, s két f? verziója:

mérsékelt baloldal (középbal), mely elfogadja a polgári, liberális demokráciát, annak gazdasági
rendszerével együtt, s abban hisz, hogy benne reformokat kell végrehajtani a nagyobb
újraelosztás, ezáltal a nagyobb társadalmi igazságosság érdekében - a tipikus példa erra a
szociáldemokrácia, annál jobbra állnak a szociáliberálisok, balra pedg a manapság els?sorban zöld
progresszívek,
radikális baloldal (széls?bal), mely a polgári, liberális demokráciát meg kívánja dönteni, mert azt
állítja, annak gazdasági rendszere nem reformálható - a tipikus példa a kommunisták, annak több
változata, s még radikálisabbak az anarchisták.

A jobboldal ezzel szemben a t?ke oldalán áll. Ennek mértéke változó. A hagyományos liberálisok a t?ke
mindenhatóságában hisznek (különösen a libertáriánusok), míg a másik oldalon a kereszténydemokraták
(s különösen a keresztényszocialisták) a keresztény értékeket igyekeznek keverni a liberális elvekkel.

Az külön kérdés, hogy a jobboldal a társadalmi (azaz nem gazdasági) kérdésekben hol áll: így vannak
progresszív jobboldaliak és konzervatív jobboldaliak.

A széls?jobb egy nagy kakukktojás, mert jellemz?en egy sor alapvet? jobboldali értéket nem fogad el. A
"széls?jobb" név amolyan jobb híján talált elnevezés, mivel valahogy el kellett határolni ?ket a
széls?baltól.
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Ha nagyon kellene választani, a keresztényszocializmust választanám, de aláhúzom: ez egy inkoherens,
alapjaiban téves eszme. Azért választanám, mert picit kevésbé téves az összes többinél:

a széls?bal abban téved, hogy a polgári állam alapgondolatát elfogadva, arra építve akar valami
újat,
a széls?jobb abban téved, hogy egy eredend?en liberális eszmét, a nacionalizmust turbósítja fel,
a középjobb és a középbal pedig a polgári modell igenlésében téved;

valójában tehát nem akarok ezek közül választani.

Az alapprobléma a polgári demokrácia, a liberális eszme, így ezek következetes és koherens elutasítása
nélkül nem látok megoldást. Ez az eszme eddig nem nyert pontos kifejtést, bár voltak rá próbálkozások
mindig.
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Miért téves a ballib alapvetés?
by maxval bircaman - szerda, december 30, 2020
http://bircahang.org/miert-teves-a-ballib-alapvetes/

Ha minden felesleges elemet és halandzsát lekaparunk a ballib eszmér?l, egyetlen egy állításhoz jutunk:
van olyan alternatíva, mellyel Magyarország bekerülhet a nyugati magállamok közé.

Tegyük félre azt a történelmi tény, hogy Magyarorszég utoljára nagyjából 600 éve tartozott a
magállamokhoz! S azt is hagyjuk, vajon jó lenne-e magállamnak lenni.

Nézzük csak azt: ez lehetséges-e egyáltalán!

A magállamok nemhogy nem növekednek, de még csökkennek is. Az ok: ha az elosztható vagyon
kevesebb, a felek nem akarják a résztvev?k számát még növelni is, s?t éppenhogy igyekeznek maguk
közül is kiszórni egyeseket, hogy a bentmaradóknak több maradjon.

A legritkább esetben következik be a magállamok közé bejutás. Ennek a legtöbb esete a hidegháború
alatt zajlott, amikor a nyugat kooptált politikai okokból több államot is, pl. Japánt és Görögországot, ill.
meg volt engedve pár kelet-ázsiai államnak a fejl?dés, lásd Tajvant, Dél-Koreát, Szingapúrt. Viszont
kiesni a magállamok közül könny?, erre a tankönyvi példa Argentína, de az utóbbi 20 év eredménye
Görögország és Portugália kihullása, s még Spanyolország, s?t még Olaszország sincs messze ett?l a
"lehet?ségt?l".

Pár térkép: zöld - fejlett államok, kék - feltörekv? államok, sárga - fejl?d? államok, piros - alulfejlett
államok
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Érdekes: Európában nincs "piros" állam, Amerikában 1 van: Haiti. A "piros" államok zöme Afrikában
van.

Az összes zöld állam Nyugat-Európában és Észak-Amerikában van, plusz Ausztrália, Új-Zéland. A
kivételek: pár muszlim olajállam, Japán, Dél-Korea, Szingapúr, Tajvan.
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Miért változott meg a Fidesz?
by maxval bircaman - csütörtök, november 12, 2020
http://bircahang.org/miert-valtozott-meg-a-fidesz/

Valójában ez a kérdés értelmetlen, mert a politikában a mi számít, nem a miért.

Én még er?sen emlékszem a 2008-as Orbánra, aki akkor még hevesen küzdött a liberális oldalon. Az
akkori Fidesz-narratíva az volt, hogy a liberális demokrácia és a nyugati értékrend nagyszer? dolgok, de a
rohadt komcsik rosszul csinálják, meg korruptak, plusz barátkoznak a sátáni oroszokkal. Szinte szórul
szóra ugyanaz, mint a ballib narratíva Orbánról.

Mivel most az amerikai elnökválasztás hangulatában élünk, emlékezzünk vissza a 20 évvel ezel?tti BushGore csatára. Akkor az akkori fideszes holdudvar volt olyan naív, hogy komolyan elhitte, ez a nemzeti
er?k és a komcsik harca, s a Bush gy?zelmére úgy tekintettek, mintha Orbán is nyert volna az USA-ban.
Pedig hát ez csupán egy magyar szempontból teljesen érdektelen baráti harc volt a liberális elit bels?
klubjában.

Aztán 9 évvel kés?bb, 2009 során valami történt Én azt hiszem, Orbán akkor döbbent rá valamire, esetleg
csak megérezte a történelem változó szelét, s óvatosan vitorlát vetett az új irány alapjén. ? maga jött rá
vagy valamely szakért?je szólt neki, ki tudhatja ezt. A lényeg: 2009 lett a fordulat éve.

A Fidesznek már volt egy fordulata korábban, a 90-es évek közepén, amikor progresszív liberális táborból
átevezett a konzervatív liberálisba. Az sokkal nehezebb volt, én jól emlékszem egy személyes
tapasztalatomra 1997-b?l. Zsámbékon jártam, egy jobboldali lakossági fórumon, ez akkor az MDF, a
MIÉP, a KDNP tagságát, szimpatizánsait jelentette (a magát jobboldalinak tekint? MDNP-t ez a tábor
baloldalinak tekintette, az FGKP-t pedig bohócpártnak) - nos, a Fidesz híre akkor ebben a közegben olyan
volt, hogy megbízhatatlan párt, s jobb nem közösködni vele. Id? kellett, hogy ez a közeg elfogadja a
Fideszt jobboldalinak. 2009-ben viszont a jobbos közvéleménye sokkal könnyebben fogadta el a Fidesz
lassú fordulatát, eleve a magyar jobbos közvélemény mindigis sokkal inkább volt a MIÉP-féle népi
harmadikutas típusú, mint a nyugati kereszténydemokrata típusú.

Nem tudom, 2009-ben Orbán csak pragmatikus okokból állt át vagy meggy?z?dásb?l, ezt nem vagyok
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képes átlátni, de ez végülis mindegy: a lényeg, hogy 2009 óta a jó oldalt er?síti. Én azt hiszem, ez
meggy?z?dés és pragmatizmus is: Orbán rádöbbent: az ország sorsa sose fordul jobbra, míg az együtt
menetel a nyugattal, míg fenntartja a nyugati értékrendet.

_______________________________________________
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Mocskos kezek Belarusz határainál
by maxval bircaman - szerda, augusztus 12, 2020
http://bircahang.org/mocskos-kezek-belarusz-hatarainal/

Belarusz az egyetlen kelet-európai ország, mely elkerülte a gyarmatosítást. Igen, még Oroszország se
tudta elkerülni ezt a sorsot, a 90-es években Oroszország k?kemény liberális irányítás alatt áll és a nyugat
csicskaállamaként funkcionált. Ez ma már múlt, azóta Putyin sikeresen visszaszerezte Oroszország
függetlenségét és szuverenitását. Belarusz viszont sose került ebben a szomorú sorscsapásba.

Hogyan is? 1991-ben Belarusz kilépett a Szovjetúnióból, kinyilvánítva függetlenségét (a gyakorlatban ez
1992-ben lépett hatályba). Az orosz vezetésnél jóval óvatosabb belarusz vezetés már a kezdetben
várakozó álláspontot foglalt el, látva milyen gazdasági katasztrófát okoznak Oroszországban a nyugat
által követelt "reformok". Már a kezdetben a 2 f? politikai er? szuverenista volt, s a nyugatmajmoló er?k
kispártnál sose tudtak nagyobbra n?ni.

Az orosz és az ukrán zuhanás hatására azonban Belarusz 1994-ben teljes fordulatot hajtott végre, a
nyugatnak tetsz? reformok helyett a nép érdekeit helyezte els? helyre a belarusz vezetés. Ezt
meger?sítette jelképeiben is az 1995-ös népszavazás, mely a függetlenségkori zászló helyére visszaemelte
a szovjetkori belarusz zászló új verzióját (ez a szovjetkori zászló kommunista jelképek nélkül).

zászló (1991-1995)

zászló (1995-)

Azóta Belaruszban "diktatúra" van, értsd: a vezetés nem azt teszi, ami jó a nyugatnak, hanem azt, ami jó
a belarusz népnek.
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Persze emiatt számtalan alkalommal igekeznek a belaruszellenes küls? és bels? er?k destabilizálni az
országot. Jellemz?n százf?s, de milliárdokkal finanszírozott csoportok igekeznek "forradalmat"
kirobbantani. A jól ismert receptek alapján, lásd Saul Alinsky.

Jelenleg, 2020 májusa óta kétségtelenül az eddigi legsikeresebb provokáció zajlik, a koronavírus
helyzetet kihasználva sikerült átverni sok embert, így most a belaruszellenes liberális er?k képesek immár
akár 15-20 ezer f?s tüntetéseket is szervezni, ami hatalmas eredmény, korábban az 1 ezer f?t se voltak
képesek elérni.

A mozgató kéz persze ugyanaz. Az mely Szerbiában akarja megdönteni a demokratikus kormányt,
ugyanaz, mely Hongkongban hazaárulókat cukkol. A világ urai nehezen t?rik, hogy Belarusz népe
ellenáll a gyarmatosításnak.

_______________________________________________
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Modellek
by maxval bircaman - péntek, február 07, 2020
http://bircahang.org/modellek/

Sose szerettem a pornót, ezért nem is fogok írni róla. De mi is a határvonal a pornó és az erotika között.
Az, hogy a pornó szexet mutat be nyíltan, míg az erotika sosem.

Az erotika is lehet keményebb és puhább. A választóvonal az, hogy a puhább verzió szexet közvetve se
mutat be, s?t a meztelenség se öncélú.

Én azt hiszem, ami több a puha erotikánál az nem m?vészet. Nem feltétlenül pornó, de nem m?vészet,
mert lehet pl. vallási kultusz része is.

De mondanivalóm a technikai modernitásra vonatkozik, ahol fénykép, videó, vagy él? el?adás
formájában hús-vér modellek vannak. Mert hiszen egy mai szemmel akár pornografikus szobor modellje
mégse áll olyan közvetlen kapcsolatban a kész szoborral, mint egy film és annak szerepl?je.

Az él? el?adás természetesen létezett a modernitás el?tt is. Az ókori Görögországban voltak vetk?z? vagy
eleve meztelen táncosn?k, ezt azonban kizárólag rabszolgan?k végezték. Az ókori Rómában már szabad
n?k is foglalkoztak ilyesmivel, de az ilyen n?k társadalmi megbecsülése nagyon alacsony volt.

Manapság a helyzet abszolút hasonló: a profi sztriptízes szakma jellemz?en a prostitúció mellékága vagy
bevezet? szakasza.

Ami az erotikus videót, képet illeti, már megvan a határvonal a prostitúció felé, azaz nem feltétlenül van
átjárás.

Ami a megfigyelésem ezen a téren az a modellek viselkedésének különböz?sége. Ha egy modell tényleg
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csak modell, azaz nem vesz részt semmiféle prostitúcióban, de pénzt kap a modellkedésért, akkor nagyonnagyon ritkán képes természetes lenni, én ezt úgy hívom "látszik az arcán a pénzszag". Van egy tipikus
modellhiba: kurvásan igyekszik viselkedni a n?. Mert szinte minden n? imádja, ha fényképezik, de sokan
azt hiszik, nem elegend? a normál n?iességük, kell még rájátszás is, valami természetellenes póz, jelek,
arcjáték.

Astarte Sarah (Budapest, 2007)

Amikor egy amat?r modell nyilvánosságra hozza képeit - nagyon sok n?nek vannak képei, de ezek a
legtöbb esetben nem lesznek soha nyilvánosak -, azonnal észrevehet?: a legtöbb alkotás természetes, nem
megjátszott. Legalább olyan módon, ahogy egy divatlapba készített fotó más, mint egy normál utcai fotó.

A kamaszlányok nagy problémája, hogy folyamatosan a megcsinált, mesterkélt képekbe ütköznek, így
komolyan elhiszik: ez a helyes út, ezt kell követni. Azt hiszem, hogy a pornó térnyerése a normál
n?iesség rovására leginkább a fiatal lányokat károsítja meg.

_______________________________________________

508 / 775

BircaHang - 01-13-2021
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Moore bolygója
by maxval bircaman - csütörtök, május 07, 2020
http://bircahang.org/moore-bolygoja/

Michael Moore amerikai demagóg propagandista bugyrából jött el? a Planet of the Humans cím?
produkció.

Moore rendkívül veszélyes ember. ? ugyanis nem a hivatalos amerikai propaganda terjeszt?je, de cserébe
olyasmit ajánl, ami rosszabb. Ráadásul sok meglátása kifejezetten igaz, de az egész mondanivalója úgy
van a végén összegyúrva, hogy a következtetés abszurd és hamis.

Ez a film pontosan ugyanez a kategória. A film legnagyobb része zöldellenes. Részletesen be van
mutatva, hogy a zöld energia nem képes ellátni az emberiséget, továbbá egy sor zöld energia nem
m?köd?képes a hagyományos energia nélkül.

Ez mind tény. A legtöbb zöld alapú tevékenység csak máshová helyezi át a szennyezést, nem szünteti
meg azt. Lásd, dízel vagy benzines autó, vagy elektromos autó, melyhez szükséges a nem zöld módon
el?állított technológia, valamint a jellemz?en nem zöld ereder? áram. Az elektromos autó el?nye az, hogy
a városi leveg?t nem szennyezi, de nem igaz, hogy egyáltalán nem szennyez.

De mi is a film megoldási javaslata? A jó öreg régi szöveg, hogy túl sok ember van, ezért le kell
csökkenteni a népesség számát. Régi háttérhatalmista álom.

_______________________________________________
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Most mi fehérek vagyunk a hülyegyerekek
by maxval bircaman - vasárnap, március 01, 2020
http://bircahang.org/most-mi-feherek-vagyunk-a-hulyegyerekek/

A fehér rasszizmus ideológiája nemcsak keresztényellenes, de téves is. Ami pl. a kereszténységet illeti,
napjainkban éppen a fehér ember a f? forrása a keresztényellenességnek.

Nagyon meglep?dne ezen egy 500, de akár 200 évvel ezel?tt élt ember. Akkor a képlet az volt, hogy fehér
keresztények terjesztették a keresztény vallást, s az ?slakosokat igyekeztek leszoktatni egy sor
kereszténytelen szokásról: pl. ne szexeljenek a feln?ttek gyerekekkel, ne legyen többnej?ség, ne egyék
meg a szomszéd törzs tagjait, ne temessék el élve az öregeket, s még lehetne sorolni. Persze most a
legextrémebb dolgokat írtam le, de a kevésbé extrémebb ügyekben is volt mit tanulnia az ?slakosnak a
fehér hittérít?t?l.

A minden emberben meglév? természetes vallás megvan természetesen minden emberi lényben, a
bronzkorban él? legvadabb természeti népek között is. Sokszor egyszer?en a vad környezet olyan
szokásokat alakított ki náluk, melyek nehezen foghatók fel ép európai ésszel. De a természetes jóság
mindenkiben megvolt mint törekvés, így az új hit meger?sítette ezeket a népeket. Eleve az új
körülmények már magukban feleslegessé tettek nagyon sok kegyetlen szokást.

Aztán jött a felvilágosodás. Sátán lámpást tartott az emberek fölé, de fénye csak a fehér embert érte el,
annak is els?sorban nyugati alfaját.

A lasssú erjedés eredménye a XX. sz. végére érett meg. A volt "vademberek" döbbenten látták: az európai
fehérek és utódaik lassan kezdik elveszteni nemcsak hitüket, de immár a kapcsolatot a valósággal, s?t
józan eszüket is.

Az európai kereszténység elkezdte magát modernizálni, ami alatt az értend?: lassan minden érték a
földbe lett taposva. Jézus lassan Istenb?l valamiféle debil hippi lett náluk, aki semmit se mond, csak éjjelnappal mosolyog, s megsimogatja mindenki buksiját, miközben természetesen mindenkit és mindent
"tolerál", egyedül arra lesz nagyon-nagyon mérges aki az eredeti krisztusi tanítást hirdeti.
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A jelenség természetesen a protestantizmust érinti a legjobban, hiszen ott hiányzik leginkább a biztos
alap, hiszen náluk minden az emberi képzelet m?ve. Az ortodoxiában a modernizmus teljesen ismeretlen,
hiszen a vallás alapja szilárd. A katolicizmus valahol középúton van, sajnos jelenleg az egyház hidrafeje
egy ateista eretnek, aki belülr?l rombol, de vele szemben az egyház nagy része máig passzív
ellenállást tanusít.

A kedvenc esetem a 2000-ben megalakított Amerikai Anglikán Misszió nev? felekezet, melynek célja
az USA-i és kanadai anglikanizmusban m?ködú úgymevezett liberális irányzat elleni harc. Az
anglikanizmus az a protestáns felekezet, mely a leginkább érintett jelenleg a vitában arról, hogy
ragaszkodni kell-e a krisztusi erkölcsi elvelhez vagy inkább "modernizálni" kell. Mára a kb. 90 millió
hív?t számláló anglikanizmus els?sorban harmadik világbeli vallás, alig kb. 40 millió híve van a "fehér"
világban, s legnagyobb a súlya Afrikában. Míg a fehér anglikánok zöme "toleráns" krisztustagadó,
2003-ben az USA.ban pl. ki is nevezték az els? nyíltan perverz - homoszexuális "házasságban" él? püspököt, addig az ázsiaiak, s különösen az afrikaiak elvetik a modernizmust, s minden hasonló
krisztustagadó életmódot.

Az Amerikai Anglikán Missziót egy kínai és egy kongói anglikán püspök alapította, a szervezet ÉszakAmerikában evengelizál a liberális kereszténység ellen.

Egyébként az USA-n belül a született amerikaiak körében is jellemz? a faji elkülönülés e tekintetben. A
többségben néger protestáns csoportok között sokkal kisebb arányú a "tolerancia", mint a többségben
fehér protestáns csoportok között.

Nem tudom mi az oka, de a fehérek között arányosan sokkal több az idióta, mint a négerek és a sárgák
között.

_______________________________________________

511 / 775

BircaHang - 01-13-2021
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Mozi
by maxval bircaman - vasárnap, augusztus 23, 2020
http://bircahang.org/mozi/

Korábban néha megesett, hogy hetente 4-5 alkalommal mentem moziba. De a legrosszabb esetben is
mentem moziba heti 2 alkalommal.

Továbbá rengeteg filmet néztem tévében.

A változás 2007 körül állt be. Immár szinte minden letölthet? a netr?l. Az utóbbi 13 évben összesen
kevesebb mint 10-szer jártam moziban, s mondjuk összesen láttam talán 20 filmet tévében.

Amit így elkerülök az sok minden: mozireklámok, utazás, szinkronizálás, reklámmegszakítások,
kivágások filmekb?l. Ráadásul pénzt takarítok meg.

_______________________________________________

512 / 775

BircaHang - 01-13-2021
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Munkaalapú társadalom
by maxval bircaman - hétf?, április 13, 2020
http://bircahang.org/munkaalapu-tarsadalom/

A ballib propaganda legújabb mániája Orbán támadása amiatt, hogy munkaalapú társadalmat akar.

Most hagyjuk azt a mellékes elemet, hogy 2010 el?tt éppen a ballibek beszéltek, Orbánnál
sokkal radikálisabban ugyanerr?l, lásd "nincs rá pénz", "nem elég hatékony a magyar munkás", "az állam
ugyanolyan, mint egy család, nem költhet többet, mint amennyit megtermelt", s hasonló színmarhaságok.

sokadik orbánozás ugyanarról, egy példa

Hagyjuk a múltat, maradjunk a jelennél.

Természetesen lehetséges nem munkaalapú társadalom is, de munka akkor is kell hozzá, csak ebben az
esetben nem az a társadalom dolgozik, aki megél bel?le, hanem valamely másik. Valójában éppen ez a
magállami nyugati liberális modell: gyarmatosítás, leigázás, kizsákmányolás. Mások dolgoznak, annak
gyümölcsét elveszik, így az elvételre képes közösség tud nem munkaalapú társadalomban élni.

Persze kissé meglep?, hogy ezt olyanok is mondják, akik egyébként magukat baloldalinak határozzák
meg. Hiszen a baloldaliság f? jellemz?je éppen az, hogy elutasítja a kizsákmányolást, de legalábbis a
kizsákmányoltak oldalán áll, s semmiképpen se baloldaliság azt számon kérni, hogy "nekünk miért kell
dolgozni? mi is kizsákmányolók akarunk lenni!".

Eleve a magyarok számára ilyen lehet?ség nincs is, Magyarország sose volt a kizsákmányolási hinta er?s
oldalán, magyarul: nincs kit kizsákmányolnunk, így tehát a magyarok kénytelenek lesznek dolgozni, azaz
munkaalapú társadalomban élni.
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Munkakarrierem
by maxval bircaman - szerda, október 07, 2020
http://bircahang.org/munkakarrierem/

Amikor diplomát szereztem 1992-ben, els? gondolatom az volt, hogy diplomata akarok lenni. Nem jött
össze politikai okokból, plusz kapcsolataim se voltak ezen a területen - apámnak is diplomata státusza
volt egy id?ben, de külkeres vonalon, ami Magyarországon külön világ volt a Kádár-rendszerben.
Egyszer azért behívtak a Külügybe beszélgetni, meg is dicsértek egy olvasói levelem miatt, amit még
1989-ben írtam (emlékeztek rá 3 év elteltével, szóval jó volt a személyzeti osztály munkája!), de ott
nyíltan elmondta az illetékes négyszemközti magánbeszélgetésben, hogy felesleges jelentkeznem, a
személyzeti politika az, hogy mivel túl sok így is a komcsi és a liberó, így az új alkalmazottak csak MDFközeliek lehetnek, ami pedig én sose voltam, lévén akkor SZDSZ- és Fidesz-tag.

Aztán jelentkeztem mégis a diplomata vizsgára. De nem akkor, hanem egész 5 évvel kés?bb, szóval már
a ballib kormányzat alatt. Mivel annak a kormányzatnak se voltam embere (s?t, akkoriban kifejezetten
ellenségesnek számítottam MIÉP-szimpatizánsként), nem tápláltam különösebb reményeket a sikert
illet?en. Persze a ballib vezetés más volt, sose beszéltek nyíltan, szóval minden jogszabályut betartva,
kaptam id?pontot a vizsgára, az els? írásbelim még sikeres is lett, a másodikra is elhívtak, de az utolsó
szintre, a szóbelire már senki se hívott, csak jött egy sablonválasz "köszönjük, sajnos most nem Önt
választottuk" stb. stílusban.

Hozzáteszem: ma már nagyon örülök, hogy se 1992-ben, se 1995-ben, se 1997-ben nem vettek fel
diplomatának. De honnan az 1995-es dátum, hisz err?l nem írtam? Szóval 1993-ben megkaptam a bolgár
állampolgárságot is a születésemt?l meglév? magyar mellé (?siségi alapon mint "határontúli bolgár"), így
aztán megpróbáltam jelentkezni a bolgár Külügynél is. Itt keresztül mentem 3 egyre furcsább vizsgán, s a
kezd? 300 jelentkez?b?l bekerültem a végs? 20 f?s csoportba, majd nem vettek fel, de még azt se
mondták, hogy "befellegzett".

De mit csináltam 1992-1997 között? Számítógépes programokat terjesztettem (az esetek 90 %-ában
legálisan), valamint tolmácsoltam. S?t, fél évig állásban is voltam egy libanoni illet?ség? cégnél, mely
fagylaltkészít? gépekkel és azok tartozékaival kereskedett Bulgáriában, én voltam az IT-osztályon a
kettes számú alkalmazott.

Aztán Budapesten megpróbáltam rendes, jobban fizet? állást kapni. Közel 200 helyre jelentkeztem, ebb?l
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összesen 5 helyre hívtak be interjúra, s sehová se vettek fel. Ismer?sök még beajánlottak pár helyre, az
egyikre fel is vittek (ez egy bankfiók volt), de ott nem töltöttem el túl sok id?t, mivel a bank éppen
tulajdonost váltott, s kirúgták az alkalmazottak felét, persze engem is. Aztán voltam még egy ideig
éjjeli?r is egy budapesti irodaházban, de ezt nem bírtam sokáig.

S - vicces esemény - beajánlottak a Népszabadság szerkeszt?ségébe. Voltam is egyszer bent, egy
illetékes embernél (sajnos elfelejtettem a nevét, de híres ember volt), akivel abban maradtunk, hogy
küldök neki 3 cikket közéleti témában. Ezt meg is tettem, de sose kaptam reakciót. Pedig igyekeztem
kiválasztani a 3 legenyhébb szövegemet, de el lehet képzelni: 1997-ben egy MIÉP-szimpatizáns és a
Népszabadság, valószín?leg a legenyhébb cikk is súlyos sokkot okozott. Aki túl fiatal, annak egy példa:
akkoriban a ballib médiák mindent uraltak, s akkoriban a legenyhébb más véleményre is úgy néztek,
mintha kb. ma valaki a holokausztot szeretné tagadni egy zsidó lapban.

Rosszabb állást simán kaptam volna (pl. vagyon?r vagy könyvesbolti eladó), de azt nem akartam
elvállalni, így maradtam állás nélkül. Fordító-tolmácsként vegetáltam, majd a feleségemmel együtt
m?ködtettünk egy boltot, el?ször Pátyon (Pest megye), majd Budapest VII. kerületében. Éppen egy
nappal a New York-i ikertornyok elleni terrorakció el?tt nyitottuk meg a boltot, szóval jól emlékszem
napra pontosan mindenre. A boltos tevékenység kb. nonprofit lett, abba is hagytuk 2006-ban.

Közben, úgy 35 éves koromra - ez 2002 - rájöttem, én voltaképpen nem is akarok karriert csinálni, a
szabadságom fontosabb ennél számomra.

Végül 2007 nyarán elköltöztünk Szófiába, ahol semmilyen terveim se voltak, de pénzem volt a 2
budapesti ingatlanom eladásából, s nem is kellett gyorsan venni bármit is, mert volt lakásunk Szófiában.
(A 3 ingatlanból 2 ingyen lett, örökségb?l, csak a harmadik, a budapesti bolt volt saját szerzemény, ezt kis
vesztességgel adtam el végül.)

El?tte, 2006-2007-ben között onlájn pókereztem, s ebb?l még volt is valami közepes szint? jövedelmem.
De mivel sose lett olyan jövedelmem, amit szerettem volna (egyszer?en sose lettem annyira jó játékos,
bár így is jobb lettem az emberek 95 %-ánál), meguntam a pókert, s a rendszeres játékot abbahagytam
2007 ?szén.

2007 ?szén hirdetel felindulásból jelentkeztem egy szófiai cég álláshirdetésére, ahol magyar nyelven
beszél? embereket kerestek. Nagyon meglep?dtem, mert az els? interjú és írásbeli teszt után azt mondták,
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hogy akkor fel is vagyok véve. Magam az egészet csak próbának gondoltam, de mivel ilyen váratlanul
felvettek, gondoltam, akkor elkezdek munkába járni. A nettó havi fizetésem 125 ezer Ft lett, ami az
akkori magyar nettó átlagnál (115 ezer) kicsit magasabb volt, bár reálértékben még jobb volt ennél az
alacsonyabb bulgáriai árszint miatt, szóval magyar reálértéken kb. 150 ezer Ft-nak felelt ez meg. A
munka könny? volt - a Nokia magyar ügyfeleit kellett telefonon és ímélben támogatni -, plusz a
csoporttársak között többen is kiváló embereknek bizonyultak. (Szia, Attila! Szia, Zsolt!)

Azóta eltelt 13 év, s azóta folyamatosan hasonló munkakörökben vagyok. Nekem idén nagyon jól jött a
koronavírus is, most már be se kell mennem semmilyen irodába, hiszen ez a munka tipikusan olyan,
amihez csak számítógép és internet kell. Most, 1 hónapja azért is váltottam munkahelyet, mert az új
munkahely garantáltan "home office" jöv? nyárig legalább.

Mivel a munkát nem önmegvalósításként, hanem kényszerként fogom fel, gyakorlatilag soha semmilyen
munkahelyi problémáim nincsenek. A f?nökeim meg is szoktak rendszeresen dicsérni, hogy nem okozok
konfliktusokat, megbízható vagyok, nem linkeskedem.

_______________________________________________
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Még igaza is van...
by maxval bircaman - kedd, április 07, 2020
http://bircahang.org/meg-igaza-is-van/

...persze csak saját, perverz szempontjából nézve...

Béndek Péter egykor egy reménykelt? filozófus volt. Akár még alkothatott is volna valami közepesen
jelent?set, mert a képessége megvolt hozzá, ezt kár lenne tagadni. Péter nem a tipikus egybites ballib
megmondóember, aki saját magának is hazudik.

Péter egykor az Orbán-kormány fizetett alkalmazottja volt mint tanácsadó, persze még az els?, er?sen
liberális Orbán-kormány alatt.

Szóval mevezett személy megírta ezredik orbánozós cikkét, dögunalom, de egyik önkommentje rendkívül
érdekes, sajnos nem én vettem észre, hanem Tölgyfa kommentel? hívta fel rá a figyelmemet.

a szóban forgó önkomment

Így igaz, Péter. A liberalizmus nem állja meg a valóság tesztjét, legnagyobb ellenfele nem az ellenséges
eszmék, hanem a tények. A liberalizmus egyenlet esélye tehát a nyilvánosság teljes leuralása. A
liberálisoknak ezért is elnyomás a mai magyar helyzet, hogy csak a médiák fele az övéké. Nekik csak az
elfogadható, ha a 95 % az övék, ahogy ez volt a 90-es években. Csak az "szalonképes", ha minden
ellenvélemény tiltva van.

A neves orosz kortárs filozófus, Alexandr Dugin mesélte: szervezni akart egy kötetlen
beszélgetéssorozatot, abban a formátumban, hogy 3 neves liberális megmondóember és 3 populista
megmondóember vitázna egymással nyilvánosan, a közönség meg fele-fele lenne, azaz mindkét fél
meghívhat 50-50 embernyi néz?t. A liberálisok azt mondták, ez nem fogadható el. Dugin azt mondta,
akkor 75 néz? legyen liberális a 100-ból. Így se volt jó. Kiderült: a liberálisok szerint csak 100-ból 100
volt az egyetlen elfogadható verzió. Azt mondták nagyjából, hogy az ? véleményük szakmai, semleges,
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tudományos, s nem fogadható el, ha "sarlatánok" véleményezhetik ?ket.

S mindez Oroszországban, ahol kevesebb a liberális, mint Magyarországon. Ott kb. a lakosség 10 %-a
liberális, nyugatpárti, oroszellenes nézet?. (Azért nincsenek bent az orosz liberálisok az orosz
parlamentben, mert kb. 3, egymást személyes okokból utáló szervezetre oszlanak, így nem tudja egyik se
megugrania a parlamenti küszöböt.)

Az a baj, Péter, hogy az internetet be kellene el?ször tiltanotok, s ezt a szellemet már nem tudjátok
visszagyömöszölni a lámpába...

_______________________________________________
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Mély reflexek
by maxval bircaman - csütörtök, április 16, 2020
http://bircahang.org/mely-reflexek/

Amikor a ballib megmondóember válaszol kommentemre, kimutatva hirtelen minden indulatát, dühét. A
nevét direkt töröltem, mert nem lényeges.

Épületes "vita"...

eredeti méretben

Egyébként pedig ha a Magyar Hang képes 10-15 ezer körüli példányszámmal fenntartani magát és
hatalmas apparátusát, plusz m?sorokat készíteni, s mindezt az olvasók pénzéb?l, meg a reklámokból,
akkor csodás módszerüket szabadalmaztatni kell azonnal, hiszen nyugaton több százezeres
példányszámú lapok sokkal több reklámmal is küszködnek a fennmaradásért, s zárnak be.

Szóval ha valami kizárható akkor az az, hogy valaki nagyember ne pénzelné a médiát k?keményen. Ami
- aláhúzom - nem b?ncselekmény, csak éppen aláássa a hivatalos szöveget, hogy a h?séges olvasókból
élnek meg. Ezért is fenyeget a megmondóember. Az én reakcióm pedig a nyilvánosság.

Ja, s a megmondóember pedig tanulja meg, hogy a vélemény nem hitelrontás.

_______________________________________________

520 / 775

BircaHang - 01-13-2021
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Ne gondolj a tigrisre!
by maxval bircaman - szombat, május 30, 2020
http://bircahang.org/ne-gondolj-a-tigrisre/

George Lakoff amerikai nyelvésznek van egy érdekes könyve, ill. van neki több is, de most csak az
egyikr?l fogok írni. Lakoff a nyelvészet mellett aktív a politikában is, s a Ne gondolj az elefántra! az
egyik közéleti könyvének a címe.

Tudni kell, hogy Lakoff széls?ségesen liberális, progresszív megmondóember, azaz éppenhogy nem a mi
táborunk. Amerikában persze a másik tábor se a miénk, ezt húzzuk alá. Amerikában a helyzet sajátos, a
két tábor mindegyike ott nagyon heterogén:

a baloldal mindent jelent a szocdemt?l a liberálisig, közös vonásuk a progresszívizmus, de pl. egy
rakás témában egymással ellentétes álláspontot foglalnak el,
a jobboldal meg egyértelm?en gazdasági liberális, ezen belül jellemz?en liberális-konzervatív, a
közös vonás a klasszikus liberalizmus, ez még a friss újjobbos és Trump-féle jobbra is teljesen
igaz, de itt is nagyfokú a heterogenitás.

Tehát az amerikai politikai élet nem alkalmazható példaként Magyarországon, mert nagyon kevés a közös
pont. De a módszer viszont alkalmas. Tehát Lakoff a demokraták balszélén áll, de mondjuk Bernie
Sandershez képest jobbra. De mindegy, ezt csak megjegyzésként, a téma szempontjából mindegy, hogy
Lakoff az amerikai jobboldalt támadja, s a baloldalnak ad recepteket, mert üzenete univerzális.
Egyébként is teljesen lényegetlen a konkrétum, mert a magyar jobboldal nagyon más, mint az amerikai
jobboldal (éppen a f? elvben, a piacpártiságban van hatalmas eltérés, az amerikai jobboldal abszolút
liberális gazdaságilag, ez a f? kapocs a jobboldal különböz? irányzatai között, míg a magyar jobboldal
szellemileg mindigis harmadikutas volt, számára a kapitalizmus a legjobb esetben is csak kisebbik rossz),
s persze a magyar baloldal se azonos az amerikai baloldallal (a magyar baloldal sokkal konzervatívabb,
mint az amerikai. a szó szociális értelmében, s gazdaságilag meg sokkal liberálisabb). A magyar baloldal
amerikai mércével kb. Clinton, de kissé konzervatívabb nála szociálisan, a magyar jobboldal meg egy
szociális Trump és egy gazdasági Sanders keveréke.

A szerz? azt mondja, Amerikában a konzervatívok úgy voltak képesek még a 70-es években átvenni a
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közbeszéd irányítását, hogy megértették ennek mi a módszere, míg a liberálisok ragaszkodtak ahhoz,
hogy egyszer?en a liberális álláspontot igazoló tényeket kell felsorolni, ezek meggy?zik az embereket. A
konzervatívok viszont rájöttek: hiába sorolják a konzervatív álláspontot igazoló tényeket, ezzel csakis az
eleve saját híveiket gy?zik meg még egyszer, ami azonban egyrészt felesleges, másrészt mindenki másra se az ellenfél híveire, se a semlegesekre - hatástalan. A megoldás a keretezés, azaz olyan keret
létrehozása, melyben az ellenfél álláspontja is közvetve minket igazol.

A keret nem valamiféle manipuláció, s végképp nem hazugság, hanem az ember természetes
gondolkodásához igazodó rendszer. Amikor valami ismeretlent látunk, az azonnal igyekszünk beilleszteni
már meglév? ismereteink rendszerébe. Mondok erre egy teljesen politikamentes példát: amikor az oszmántörökök behozták Magyarországra a padlizsánt, a magyarok el?ször a törökparadicsom nevet adták neki,
mert a már ismert, szintén viszonylag új paradicsomhoz hasonlították.

A magyar olvasó számára persze mindez jól ismert. A rendszerváltozás már liberális keretezésben ment,
az volt jó, ami liberális, s minden más meg valamiféle kifejletlen állapot, melyet nevelni, oktatni kell.
Minden ellenvélemény szimplán szalonképtelennek lett min?sítve, azaz amivel vitázni se szabad, mert az
ember "bepiszkolódik". Az els? Fidesz-kormány pont azért nem tudott sikeres lenni, mert messzemen?en
elfogadta ezt a keretet, mindig csak azon belül próbált lépni. A Fidesznek 2 választási vereség kellett
ezután, hogy rájöjjön: nyitnia kell a "széls?séges" beszédmód felé, ha tényleg el akarja hitetni magáról,
hogy mást akar, mint a baloldal.

A szerz? vázol pár fontos pontot a helyes keret meghatározásához. Én kiemelnék kett?t.

Egy, megérteni, hogy az ellenfél nem buta, se gonosz, hanem van egy értékrendje, ami alapján álláspontja
igaz. A magyar ballibek máig képtelenek voltak ezt az egyszer? alapelvet megérteni, máig ragaszkodnak
ahhoz, hogy a Fidesz "pávatáncol", azaz nincs koherens eszméje, továbbá eleve csak "korrupt", azaz lopni
akar, minden más ennek az álcázása.

Pedig ennek megértése rendkívül fontos, ugyanis ha nem értjük meg az ellenfél keretét, akkor az ellen
nem a megfelel? eszközt állítjuk fel. A magyar ballibek korrupcióellenes kerete ezért is téves, mert nem a
valóságra reagál, plusz maga a keret is er?sen támadható.

A Fidesz ugyanezt a hibát követte el 20 éve. Lásd a "polgár" kampányt. Teljesen értelmetlen volt, ugyanis
egyrészt a polgárság nem hívószó a lakosság legnagyobb részére számára, másrészt pedig senki se hitte
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el komolyan, hogy a ballibek kevésbé lennének polgáriak a Fidesznél, s?t sok tekintetben éppenhogy a
szociális értelemben vett polgárság körében a ballib pártok jóval népszer?bbek voltak a Fidesznél. Ezért
is fatális tévedés a "Fidesz Polgári Párt" név. Jelenleg a ballib ellenzék ugyanezt a hibát követi el az
"európai" szóval egyébként, lásd a DK nevetséges "európai magyarok" kampányát.

Kett?, mindig nagyobb perspektívába kell helyezni az egyes kérdéseket. Ha ez megvan, akár egy konkrét
intézkedés ellenz?jét is meg lehet tartani hív?ként, ha az egyébként a nagyobb keretet elfogadja. Ha
viszont az egyes ügyek nem alkotnak egyeséges értelmezési keretet, akkor az adott egyes ügyekkel egyet
nem ért?k az egész pártnak esetleg hátat fognak fordítani.

A szerz? megemlíti a homokos "házasságot" is. De nem az ? példáját mutatnám be, mert van egy
érdekesebb verziója ennek. Hogyan sikerült a latin-amerikai progresszívoknak elérniük az egynem?ek
házasságának társadalmi elfogadottságát alig 15-20 év alatt? A történet érdekes. Azonnal tudták, hogy ha
elkezdenek "meleg házasságról" beszélni, amerikai módra, az csak az ellenségnek ad adukat, hiszen
azonnal egy sor ellenérv jelentkezik. Ezért kitalálták, hogy van a "házasság" mint olyan, s annak része a
"hagyományos házasság", azaz ez egyfajta korlátozott, kisebb alakzat, majd megalkották az "egyenl?ségi
házasság" fogalmat (matrimonio igualatario). Ezentúl az ellenz?k hirtelen az egyenl?ség ellenz?i lettek,
ami nyilván csúnya dolog, hiszen az egyenl?ség szép eszme. Az ellenz?k ezután magyarázkodni voltak
kénytelenek, hogy miért egyenl?ségellenesek (biztosan a rabszolgaságot is támogatják... meg
n?ellenesek), s hosszasan kellett magyarázniuk, miért nem ellenzik az egyenl?séget, miközben ellenzik az
egynem? házasságot. Azaz egy bonyolult, gondolkodást igényl? magyarázat áll szemben egyetlen
frappáns kifejezéssel - nem kétséges ki nyer hosszú távon. Vessük össze ezt a homokos "házasság"
magyar híveivel, akik jogkiterjesztésr?l beszélnek, amire viszont azonnal adódik az ellenérv, hogy minek
egy kipróbált dolgon változtatni.

Tehát minden a nyelv átvétele, nem átengedése az ellenségnek. A magyar nyelvet illet?en sok lett
megtéve a liberális dominancia ellen, de még van teend?.

Miért adtam cikkemnek a Ne gondolj a tigrisre címet? Mert alkalmaztam Lakoff üzenetét: ha nem
akarunk az elefántra gondolni, akkor nem azt kell mondanunk, hogy "ne gondolj az elefántra", hanem
valami mást, akár azt is, hogy "ne gondolj a tigrisre", mert akkor tényleg nem fogunk az elefántra
gondolni.

_______________________________________________
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Nem telik PR-ra
by maxval bircaman - hétf?, március 16, 2020
http://bircahang.org/nem-telik-pr-ra/

Úgy t?nik, az ellenzéknek nem telik PR-tanácsadókra.

Pedig mindenki tudja, küls? veszély, ellenséges támadás, katasztrófa, baleset esetében mindig a kormány
támogatottsága növekszik, s az ellenzék ilyenkor úgy tud a legtöbbet kihozni a tematizálásból, ha beáll a
kormány mellé, majd értelmes tanácsokat fogalmaz meg.

A "miért nem zárta be az iskolákat? miért zárta be az iskolákat" típusú szövegekkel csak
nevetségessé válik az ellenzék.

A Fidesz legjobb propagandistájának a magát félhülyének eladó Hatházi Mákos t?nik, aki még büszke is
rá, hogy idióta.

Csak nehogy valaha is ismét hatalomra kerüljön ez a banda...

_______________________________________________
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Nem-más
by maxval bircaman - péntek, január 31, 2020
http://bircahang.org/nem-mas/

A nyugati keresztény teológia Ágostonnal elment lassan a racionalitás irányába, végülis ez eredményezte
az ateizmust és a liberalizmust is, miután a nyugat - kilépve a XI. században az egyetemes egyházból magára maradt.

Keleten a racionális irány kisebbségi lett, ott a f? irány maradt az irracionális, ismertebb nevén
misztikus.

De nyugaton mindvégig megmaradt az eredeti, helyes irány is, egyfajta búvópatakként. Eckhartról már
írtam, most egy másik képvisel?jér?l ennek a mélyen keresztény, nem fert?zött irányzatnak. Nicolaus
Chrypffs, ismertebb nevén Nicolaus Cusanus (1401-1464), katolikus bíboros.

A most ismertetett m?ve az A nem-másról (De non aliud) lesz.

A tudás alapja a meghatározás. A legfels?bb tudás tehát a meghatározás meghatározása. Mindenr?l
elmondható, hogy nem más mint maga, ez elmondható a meghatározásról is, tehát a nem-másság az alap,
mely mindent meghatároz (és saját magát is) hiszen ami nem más az nem más, mint ami nem más.

Ha nincs nem-más, nincs se más, se semmi, azaz a nem-más nem a más ellentéte, hanem megel?zi azt. A
nem-más nélkül nem lehet semmi, a semmi se lehet nélküle.

A nem-más egyszerre van meg mindenben, de semmivel se azonos. Közvetlenül nem fogható fel a nemmás, de nélküle nem fogható fel semmi. A nem-más a dolgokban mint tagadás van jelen, a dolgok fölött
mint állítás. A dolgok neve miségüket jelzi, nem milyenségüket (lényegüket), az el?bbi az utóbbi
következménye. Minden ami "más" a nem-más tükröz?dése, hasonlóan ahogy a nem (genus) nem fogható
fel közvetlenül érzékileg, csak a fajon (species) keresztül, de az értelem mégis képes érzékelni. A nemmás ennél egyfajta magasabb szint. legjobban a legmagasabb fogalmakban érzékeltethet?, mint örök,
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igaz, az egység, a létezés.

_______________________________________________
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Nemparódia álparódia
by maxval bircaman - péntek, július 17, 2020
http://bircahang.org/nemparodia-alparodia/

Kifejezetten vártam Will Ferrell filmjét az Eurovízióról. Nekem Ferrell szimpatikus, nemcsak mert
velem egyid?s, hanem mert jó színész. Persze nem kiváló színész, gyakorlatilag mindig egyetlen szerepet
játszik, de azt elég jól csinálja.

A film azonban teljes cs?d. Még a legkisebb mértékben sem parodizálja az Eurovíziós Dalfesztivált. S itt
nem is számítottam arra, hogy ezt politikusan tegye, pl. utaljon arra, hogy a fesztivál a homoklobbi foglya
évek óta.

De itt még a teljesen nem politikamentes ügyekben sincs parodizálás. Tulajdonképpen a legnagyobb
paródia az "izlandi" dal, de nem az amit a fesztiválon adnak el?, hanem amit a résztvev? páros
korábban készített.

https://www.youtube.com/watch?v=AdW6BBF22AY

Maga a film romantikus giccs. Az egyetlen paródia is csak az oroszellenes elem, lásd a homokos orosz
énekes, aki rejti homokosságát. Minden más vagy unalmas, vagy egyszer?en er?ltetett és szánalmas.

_______________________________________________
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Nemzetépítés a muszlim ex-Szovjetúnióban
by maxval bircaman - péntek, december 25, 2020
http://bircahang.org/nemzetepites-a-muszlim-ex-szovjetunioban/

A volt Szovjetúnióban 6 tagköztársaság volt hagyományosan muszlim többség?: 5 Közép-Ázsiában és 1
a Kaukázusban. Mindegyik 1991 augusztusa és decembere között lett jogilag független, a gyakorlatban a
függetlenség dátuma persze egységesen 1992. január 1., hiszen 1991. december 31. dátummal ért véget a
gyakorlatban az államszövetség hatálya.

Az csak jogi érdekesség, de a valósághoz sok köze nincs, hogy 1991. december 12. után a Szovjetúnió
jogilag egy tagköztársaságból állt pár napig, s ez Kazahsztán volt, ugyanis Kazahsztán kés?bb jelentette
be a Szovjetúnióból való kilépését, mint Oroszország.

Természetesen 1992. január 1-jén se lett minden hirtelen új, képtelenség egy 70-éves rendet pár hét alatt
lerombolni. Sok esetben még a határok se voltak pontosan kijelölve az új országok között, de egy sor
gyakorlati kérdés se volt megoldva: adózás, állampolgárság, valuta, jogrend, fegyveres er?k, stb. Megint
egy érdekesség a valutával kapcsolatban: Oroszország 1993-ben cserélte le a szovjet rubelt az új orosz
rubelre, míg pl. Tadzsikisztán csak 1995-ben vezet be saját valutát, utolsóként.

De témám a nemzetépítés kérdése. A szóban forgó 6 új állam egyike se rendelkezett állami múlttal (ha
nem számítjuk az 1918-1920 közti sose stabilizálódott azeri államot), ezeket az országokat a szovjet
nemzetiségi politika hozta létre a XX. sz. 20-as és 30-as éveiben. Sok esetben saját nemzeti múlt se volt
meghatározott, vitán felüli módon.

Azaz a 1992-ben kezd?d? függetlenség után hosszú évekig tartott a nemzetépítés nehéz feladata: nyelv,
történelem, önazonosság.

A következ? szempontok befolyásolták a folyamatot:

mennyire homogén az új állam,
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mekkora az orosz nyelv elterjedése, a saját államnemzeti lakosság viszonya a "saját" nyelvhez,
milyen nemzeti múlt építhet? ki.

Ami a homogenitást illeti, íme az adatok a Szovjetúnió utolsó évében fennállt állapotokról:

Azerbajdzsán: 83 % azeri, 6 % orosz, 6 % örmény (jelenlegi helyzet: 92 % azeri, 1 % orosz) - a
változás oka: az örmény kisebbség száma nullára csökkent, az oroszok kétharmada elköltözött,
asszimiláció - pl. az azeri-orosz vegyes házasságokból származók korábban orosznak mondták
magukat, ma viszont azerinek,
Kazahsztán: 40 % kazah, 38 % orosz (jelenlegi helyzet: 69 % kazah, 19 % orosz) - a változás
oka: részleges orosz elvándorlás, határontúli kazahok betelepülése,
Kirgizsztán: 53 % kirgiz, 22 % orosz, 13 % üzbég (jelenlegi helyzet: 74 % kirgiz, 6 % orosz, 15
% üzbég) - a változás oka: az orosz lakosság jelent?s elköltözése,
Tadzsikisztán: 63 % tadzsik, 8 % orosz, 24 % üzbég (jelenlegi helyzet: 85 % tadzsik, 14 %
üzbég) - a változás oka: az orosz lakosság szinte 100 %-a elköltözött, az üzbégek kb. fele szintén,
Türkmenisztán: 72 % türkmén, 10 % orosz, 9 % üzbég, 3 % kazah (jelenlegi helyzet: 86 %
türkmén, 5 % orosz, 6 % üzbég) - a változás oka: az orosz és üzbég lakosság részleges
elköltözése, a kazahok szinte teljes elköltözése,
Üzbegisztán: 72 % üzbég, 8 % orosz, 5 % kazah, 5 % tadzsik (jelenlegi helyzet: 71 % üzbég, 6 %
orosz, 5 % kazah, 4 % tadzsik) - itt nem történt jelent?s változás.

De most az adatok után az igazi érdekességek.

Azerbajdzsán

Az azeriek tulajdonképpen két népcsoport összeolvadása: egyrészt olyan perzsák, akik a török uralom
alatt nyelvet váltottak, asszimilálódtak a törökökhöz, de megtartották korábbi siíta iszlám vallásukat,
másrészt az el?bbiekhez csatlakozott eredeti északkelet-kaukázusi lakosság. Maguk az azeriek se tudták
sokáig eldönteni, ?k valójában törökök-e vagy csak egy törökökkel közeli rokon, de önálló nép. Nyelvileg
a mai török és a mai azeri nyelv közelebb áll egymáshoz, mint a cseh és a szlovák, gyakorlatilag teljes a
kölcsönös érthet?ség.

Olyan szinten volt ez az identitásbeli kérdés, hogy a független Azerbajdzsán els? éveiben politikai
vita tárgya volt, mi szerepeljen az azeri alkotmányban: a hivatalos nyelv neve "török" legyen vagy

529 / 775

BircaHang - 01-13-2021
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

"azeri", végül a kompromisszumos "azerbajdzsáni nyelv" megoldás lett elfogadva.

A független Azerbajdzsán a kezdetekt?l els?rend? fontosságúnak tartotta az orosz nyelv lecserélését az
azerire minden szinten. Ezt el?segítette, hogy az ország gyorsan 90+ %-ban azeri lett, a csak oroszul és
örményül tudó örmények teljes egészében távoztak, s az orosz lakosság száma is csökkent, valamint a
falusi azeri lakosság nagy része csak azeriül beszélt, csak a városokban volt er?s az orosz nyelv, de az
azeriek ott is beszéltek nagy többségükben azeriül.

Az orosz nyelv és minden kisebbségi nyelv lassan ki lett szorítva az állami életb?l. Külön törvény lett
hozva arról, hogy ezt ellenezni is tilos: "az államnyelv elleni propaganda" ugyanis b?ncselekmény
Azerbajdzsánban.

Az Oroszországgal való jó viszony mindig prioritás volt az azeri vezetés számára, de az orosz kisebbség
kis aránya miatt nem okozott államközi problémát az orosz nyelv kisebbségi státusba való lemin?sítése. A
kérdés itt nem az orosz kisebbség volt, hanem a kétnyelv? azeri-oroszajkú azeri városi lakosság
"azeresítése".

A vezetés azonban óvakodik a végletekt?l. Azerbajdzsán er?sen autoritárius állam (nem diktatúra
azonban), a hatalom egyetlen család kezében van, s pl. ez a család sem állt ki a szláv névvégz?dések
eltörlése mellett: nacionalistább érzelm? azeriek nevet változtattak a 90-es években, levéve nevükr?l a
szláv -ov/ev végz?dést, az elnöki család ezt nem követte: az elnök neve ?lham ?liyev, a felesége pedig
Mehriban ?liyeva.

az azeri elnöki pár

Az utóbbi 30 év alatt az oroszul tudók aránya sikeresen le lett csökkentve 60 %-ról 25 %-ra. Ma már az
azerbajdzsáni iskolák 95 %-a azeri tannyelv?. Az orosz kisebbség jogai viszont nem sérültek, mert máig
vannak orosz tannyelv? iskolák is, ahol az azeri nyelv csak tantárgy. Ami viszont az idegen nyelvet mint
tantárgyat illeti, az orosz máig azonos pozíciót foglal le, mint az angol: az orosz nyelv tanulása népszer?,
els?sorban az Oroszországban való munkavállalás lehet?sége miatt.
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Azerbajdzsán mindenképpen a sikeres nemzetépítés példája. Mára stabilan létezik az azeri nemzet.

Kazahsztán

Mind az 5 közép-ázsiai államra elmondható, hogy alapja ugyanaz a népesség. A terület ?slakosságát
egyszerre érte türk és perzsa hatás. Jellemz?en a nomád népesség türk lett, míg a letelepedett lakosság
perzsa.

A múltépítés úgy zajlik, hogy jellemz?en az egész régió történelmét "sajátnak" tekintik, majd valamikor
az utóbbi századokban kiválasztásra kerül valamilyen törzs vagy korai állam, s aztán abból van levezetve
a mai. A valóságban az egyes nemzeti identitások egymástól való elkülönülése és megszilárdulása csak a
XX. sz. során következett be.

A kazah nemzettudat az Arany Horda szétesésekor, 1465-ben alapított Kazah Kánságot tekinti a kazah
államiság eredetének.

Kazahsztán a leginkább kétnyelv? ország a régióban. Az orosz nyelv máig er?sebb a kazahnál. A
hivatalos politika is az, hogy mindkét nyelv szükséges a kazah állam életében. S talán Kazahsztán az
egyetlen, mely magát nem a kazah nép államának, hanem az ország minden lakosa államának mondja, Ez
persze nem jelenti azt, hogy ne lennének jelent?s er?feszítések a kazah nyelv terjesztésére. De máig
hatalmas az orosz nyelv presztízse, az iskolák fele kazah tannyelv?, negyede-negyede pedig orosz és
kett?s orosz-kazah tannyelv?. A fels?oktatásban pedig az orosz tannyelv aránya nagyobb a kazahénál.

Kazahsztánban problémamentesen lehet élni ma is a kazah nyelv ismerete nélkül, csak orosztudással.
Csak egyes magas állami pozíciók esetében van el?írva a kazah nyelv ismerete.

Kirgizsztán

Az egyetlen ország a térségben, ahol az orosz nyelv státusza jogilag is megmaradt mint a két hivatalos
nyelv egyike. A kirgiz nyelv fejlesztése folyik, de nem az orosz rovására. Az orosz súlya annak ellenére
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nem csökkent, hogy az orosz lakosság nagyobb része elvándorolt a Szovjetúnió szétesése óta. Ennek f?
oka nem csak az, hogy a városi kirgiz lakosság kétnyelv?, s?t egy része jobban tud oroszul, mint kirgizül,
hanem az is, hogy hatalmas méret? gazdasági elvándorlás van a kirgizek körében, s az egyetlen elérhet?
célország Oroszország, így az orosztudásnak gazdasági értéke is van. Máig kétszer annyi orosz tannyelv?
iskola van Kirgizsztánban, mint amennyi kirgiz tannyelv? - a kirgiz szül?k általánosan magasabb
színvonalúnak tartják az orosz tannyelv? iskolákat, így igyekeznek ilyenbe iratni a gyerekeiket.

Politikailag érdekes, hogy Kirgizsztán az egyetlen a térségben, ahol próbálkoztak a nyugati típusú
liberális demokráciával.

A kirgizek története egyébként ugyanaz, mint a kazahoké, A kirgizek tulajdonképpen azok a kazahok,
akik kés?bb teleleptek le a nomád életmódból.

Tadzsikisztán

Tadzsikisztán az egyetlen ország a felsoroltak közül, ahol a vallás szerepe jelent?s. Míg az összes többi
országban minden jelent?s politikai er? világi, Tadzsikisztánban létezik - illegálisan iszlamista ellenzék.

Továbbá Tadzsikisztán messze a legszegényebb a felsoroltak közül. Ha a tadzsik életszínvonalat 1-nek
vesszük, akkor a kirgíz 2, az üzbég 3, a türkmén 5, a kazah pedig 8.

A felsoroltak közül Tadzsikisztán az egyetlen nem türk állam. A tadzsik nyelv gyakorlatilag a
perzsa változata. Itt tehát nem Oroszország és Törökország a f? érdekelt külföldi államok, hanem
Oroszország és Irán.

A nemzeti újjáéledés itt arról szól, hogy az emberek beszéljenek "szebb nyelven", azaz iráni perzsául. A
tadzsik alkotmány eleve a hivatalos nyelvet "tadzsik (perzsa)" formában határozza meg. Az egyetlen
hivatalos nyelv a tadzsik, de jogrend elismeri kisebbségi nyelvként az oroszt és az üzbéget, ezeken a
nyelveken is lehet hivatalos ügyet intézni.
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Tadzsikisztán már a szovjet id?kben is az a tagköztársaság volt, ahol az orosz nyelv elterjedése a
legkisebb volt, a nagyvárosokon kívül nagyon kevesen tudtak oroszul. Furcsa módon, a független
Tadzsikisztánban ehhez képest n?tt az orosz iránti érdekl?dés, ennek f? oka az oroszországi
munkavállalás lehet?sége. Az egyetemi oktatásban jelent?s máig az orosz szerepe (a szakok harmada
orosz tannyelv?), ennek f? oka, hogy kevés tadzsik tankönyv van, az iráni könyveket pedig nem tudják
használni az eltér? írásrendszer miatt.

A múlt keresésével itt nincs gond, hiszen Perzsia történelme nehezen lehetne vitatható. A nemzettudat
er?s.

Érdekes, hogy ez az egyetlen nyelv, melynél nem vezették be a latin ábécét, s ezt nem is tervezik,
maradnak a cirillnél. Ennek oka: az arab ábécét tartják a legjobb megoldásnak, de attól viszont komoly
félelmek vannak, mind politikai, mind gyakorlati szempontból.

Türkmenisztán

Türkmenisztán az egyetlen az országok között, mely klasszikus diktatúrának tekinthet?.

Itt radikális lépésekkel lett építve a nemzet. Az állami vezetés kimondta, az ország a türkmének állama,
mindenki más csak vendég. Az összes állami alkalmazott számára el? lett írva a türkmén nyelvvizsga
2000-ig, s aki ezt nem tudta teljesíteni, azt elbocsátották. A kisebbségi - orosz és üzbég - tannyelv?
iskolák viszont m?ködhettek, de nyilvános helyen tilos a türkménen kívül más nyelv írásban való
használata, míg azonban mindet bezárták 2002-ben. Az orosz tannyelv?eket viszont kés?bb
újraengedélyezték, amikor kiderült, esetleg Oroszország emiatt abbahahagyja a türkmén földgáz
vásárlását.

Létezik orosznyelv? sajtó - minden média Türkmenisztánban állami -, idegen médiák csak külön
engedélyezés után érhet?k el. Többek között az Oroszországban kiadott könyvek is csak engedéllyel
hozhatók be. A kábeltévék késleltetéssel sugározhatnak csak orosz tv-adásokat, a türkmén cenzúra letiltja
az adást, amennyiben azt problémásnak ítéli meg. Ami az internetet illeti, Türkemenisztán az utolsó el?tti
helyen áll a felhasználók arányát illet?en (csak Észak-Koreát el?zi meg), központi kontroll van a
hozzáférésre.
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Az orosz szavak kidobása a türkmén nyelvb?l vicces méreteket öltött, többek között a hónapok is át lettek
nevezve, hogy ne hasonlítsanak az - egyébként latin eredet? - orosz hónapnevekre.

A korábbi türkmén elnök betiltotta a mozikat, az operát, s a cirkuszt, miután megállapította, hogy ezek a
türkmén hagyományokkal ellentétes jelenségek. A jelenlegi elnök ehhez képeset kifejezetten mérsékelt,
míg az el?z? elnök a "türkmének atyjának"nevezte saját magát, addig a mostani csak a "türkmének
védn?kének".

https://www.youtube.com/watch?v=tJ35eRVri68
mindennapos esemény a türkmén tv-ben: az elnökr?l énekelnek

https://www.youtube.com/watch?v=arZw8b_2h0k
máshol az államf? csak rövid beszédet mond Újévkor, Türkmenisztánban viszont személyesen ? vezeti az
egész tv-m?sort, s zenél, énekel is benne

Üzbegisztán

Üzbegisztámban a függetlenség idején a lakosság 30-40 %-a nem beszélt üzbégül, még a városokban
lakó üzbégek egy része se beszélte a nyelvet megfelel? szinten. Így a gyors üzbégesítás súlyos
akadályokba ütközött. Ezért az orosz nyelv párhuzamos státusza megmaradt a hivatalos életben is, annak
ellenére, hogy az ország egyetlen hivatalos nyelveként az üzbég lett meghatározva.

A városokban él? üzbég lakosság máig inkább oroszul beszél. Az összlakosság több mint 90 %-a beszél
oroszul, üzbégül viszont csak 75 %. Az orosz lakosság aránya alig 6 %-a, viszont az iskolák 15 %-a orosz
tannyelv?, a fels?oktatásban az orosz aránya egyenesen 40 %.

Ami a 6 ország közti viszonyt illeti, a következ? mondható el:

az azeriek, a kazahok és a türkmének mindenkivel normális viszonyban vannak,
a tadzsikok és az üzbégek utálják egymást, ez még a korai városi-falusi ellentét folytatása
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etnizálva.
a kirgizel és az üzbégek utálják egymást, egészen a fegtveres összet?zésig fajulva.

_______________________________________________
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Neokolonializmus
by maxval bircaman - csütörtök, október 01, 2020
http://bircahang.org/neokolonializmus/

Hogyan is m?ködik a neokolonializmus? Alapvet?en a rendszer az, hogy a volt gyarmattartók
kivonulnak egy adott országból, maguk helyére tesznek egy hozzájuk h?séges helyi elitet, akik aztán
mindenben kiszolgálják ?ket. Olcsóbb, hatékonyabb, kevesebb erkölcsi nehézséget okoz: a rendszer
fenntartásához szükséges er?szakot immár nem nyugatiak csinálják, hanem helyiek, viszont ugyanúgy
folyik a pénz nyugatra, mint korábban.

Aztán amikor bekövetkezik a "katasztrófa", pl. megd?l a nyugatbarát helyi elit hatalma? Ha egy adott
országban helyi er?k sikeresen megdöntik a volt gyarmattartók által fenntartott elitet, a megoldás
egyszer?: ezeket az országokat a nyugati politika, a nyugati médiák szörny? diktatúrákként rágalmazzák,
s mindent megtesznek az ilyen kormányzatok megdöntéséért, hiszen vissza kell állítani a "demokráciát",
értsd: a nyugat hatalmát.

S ha valahol egyszer véletlenül tényleg demokrácia lesz? A lakosság ilyenkor mindig a volt
gyarmattartók által fenntartott elit ellen szavaz, amit persze sose fogad el a nyugat, hiszen ez nyilvánvaló
választási csalás.
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Niedermüller
by maxval bircaman - péntek, január 31, 2020
http://bircahang.org/niedermuller/

Niedermüller nem politikus, ? alapvet?en egy tudós, aki bekerült a politikába. Rendkívül egyenes,
gerinces ember, nem képes jól használni a politikusi eszközöket, így például maximálisan ?szinte, nem
próbálja valódi gondolatait ködösíteni.

Péter kimondja amiben hisz. Pl. azt, hogy a normalitás a legnagyobb ellensége a modern liberalizmusnak.
Ez tény, mit kell ezen felháborodni?

A DK az a párt, mely következetesen képviseli az európai, liberális értékrendet. Erre van igény
Magyarországon: a magyar lakosság kb. 10 %-nyi liberális keménymagja pontosan ezt várja el
Gyurcsánytól és embereit?l.

Nincs min meglep?dni.
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Niger, nem nigger
by maxval bircaman - szerda, február 05, 2020
http://bircahang.org/niger-nem-nigger/

A Niger folyó hosszabb a leghosszabb európai folyónál, de Afrikában csak a harmadik leghosszabb.

a Niger folyó

A világ 10 leghosszabb folyójának listájára se fért fel, szóval érdekessége nem a hossza. Hanem
menete és más egyéb sajátosságai.

A legszokatlanabb: a tengert?l 250 km-re van a forrása, de mégse a tenger felé halad, hanem az ellenkez?
irányba. Aztán elmegy északkeletre, egészen a Szahara déli határáig, majd onnan visszafordul délre, itt
csökken a hozama (ami szintén abszolút szokatlan), s végül innen délkelet felé haladva beömlik az Atlantióceánba, hatalmas deltát alkotva. S ez a második delta, mert van egy a folyó legészakibb pontjánál is
Maliban!

a forrás (Google Maps)

A szakért?k mindezt azzal magyarázzák, eredetileg ez 2 folyó volt, melyek aztán egyesültek.

híd a torkolatnál - Nigéria (flickr)

a torkolat Nigériában (flickr)
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A bels? deltánál - Maliban - a folyó etnikai határ is. A Niger északi pontjától északra fehérek, berberek
laknak többségben, míg délre négerek, bantu nyelveket beszél?k.

A Niger Szudán mint régió nyugati felének f? folyója. (A mai Szudán nev? ország csak Szudán régió
keleti részét jelenti.) A régió egyébként az Atlanti-óceánig terjed, a jelenlegi szenegáli partig.
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Nyelvészeti szemléletek
by maxval bircaman - vasárnap, május 31, 2020
http://bircahang.org/nyelveszeti-szemleletek/

Pár szó laikusoknak az egyes nyelvészeti iskolákról. A téma azért is érdekes, mert a nyelvészet egy olyan
terület, melyr?l jellemz?en mindenkinek van véleménye, s ezzel együtt sok a tévhit.

Er?sen szubjektív leszek, s nem fogom a témát részletesen elemezni. Azt emelem ki, ami szerintem
érdekes.

A nyelvészet egy olyan tudomány, mely sose volt képes eldönteni, hogy természettudomány (azaz
szigorú törvényeket feltáró tudomány) vagy társadalomtudomány (azaz megfigyeléseket tev? tudomány),
angolul az elhatárolás még jobb, mert ott csak a természettudomány "science", az utóbbi "arts" vagy
"humanities", a magyar "társadalomtudomány" szó er?sen félrevezet?, egy elmúlt kor terméke.

A modern nyelvészet mint önálló tudomány a XIX. század terméke, mely az emberi történelem
legmaterialistább korszaka volt. Éppen igazolódni látszódtak a felvilágosodás abszurd eszméi, a
materializmus diadalkora volt.

A konszenzus az volt, hogy a világon mindent törvények igazgatnak, s csupán azért nem értünk még
mindent, mert még nem gy?jtöttünk be minden elérhet? adatot, s még nem fedeztünk fel minden
természeti törvényt. Közismert a vicces, de igaz történet, hogy amikor 1878-ban Max Planck 17 éves
korában beiratkozott az egyetemre és a fizika szakot választotta, a fizika tanszék vezet?je azt mondta
neki, rossz szakot választott, mert a fizika már minden fizikai törvényt felfedezett, s csak apró részletek
maradtak, így egy tehetséges fiatalembernek id?pocsékolás fizikát tanulnia.

Megjegyzem, a marxizmus is ennek az általános tévhitnek az egyik eredménye. De ez most nem tartozik
ide. A lényeg: éppen a dolgok fordítottja derült ki a tudományban a XX. sz. elején: nemhogy a
társadalomtudományokból nem lett természettudomány, de még a biztosnak hitt természettudományokba
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is belekerült az egzaktság hiánya.

Mivel éppen a XIX. században biológiában is a törvényesség lett a f? elmélet (darvinizmus),
természetesen a nyelvészet is igyekezett "tudományos" lenni. A laikusok máig hisznek egy sor akkori,
azóta cáfolt nyelvészeti alapelvben. Akkori az elmélet a nyelvek közti harcról, a fejl?désr?l és romlásról,
többek között. Az elmélet szerint a nyelvek véletlenszer? képz?dmények, melyek aztán egymással
harcolnak, ahogy a fajok az evolúcióban, s fejl?dés tapasztalható: az er?s nyelvek javulnak, szépülnek, a
legy?zött nyelvek pedig romlanak, pusztulnak. Az egyes konkrét folyamatokat pedig felfedezhet? nyelvi
törvények irányítják.

Természetesen mindez részben igaz is. Hiszen nyilván vannak er?s?d? és gyengül? nyelvek, csak éppen
ennek oka sose maga a nyelv valamilyen bels? folyamata, hanem jellemz?en küls?, politikai okok: egy
nép meghódít egy másikat, a a hódítók nyelve gy?z. Ami a fejl?dést, romlást illeti, máig senki se tudta
megmondani, mi számít fejl?désnek és mi romlásnak. Aki szereti saját nyelvét dics?ségesnek látni, az
jellemz?en az éppen arra a nyelvre jellemz? változást tekinti fejl?désnek, aki viszont dics? múltat akar
látni az adott nyelvben, amivel szemben gyarló jelent képzel, az az illet? nyelv változását romlásnak
tekinti. Mivel a magyar alapvet?en egy pesszimista nép, így a magyarok között általános konszenzus van,
hogy a magyar nyelv folyamatosan romlik, s megállíthatatlanul züllik a kihalásig vezet? úton. Ez persze
szimplán marhaság: a magyar a világ kb. 7 ezet nyelve közül a fels? 1 %-ba tartozik, életer?s nyelv, mely
az élet minden területén használatos saját nyelvterületén.

Azaz err?l értelmetlen beszélni, gyakorlatilag az egyetlen valós romlás az, ha egy nyelv kezd elt?nni, de
mint mondtam, ennek oka küls?.

A nyelvi törvények léteznek ténylegesen, els?sorban a hangtanban, de ezek sose általános, id?tlen
szabályok. Pl. a magyarban nem volt eredetileg "dzs" hang, a török hódoltság hatására jelent meg, a korai
török jövevényszavakban a "dzs" a magyarban még "zs" lett (lásd zseb), de azóta van "dzs", s az új
jövevényszavakban már simán van "dzs" (lásd menedzser és nem *menezser). De mind a mai napig a
magyarban a "dzs" marginális, nem-jövevényszavakban szinte csak akkor fordul el?, amikor a "cs"
zöngésedik.

Nagyon sok nyelvi tévhit alakult ki tehát ezen az alapon.

A XIX. sz. végén megjelent a szociológia és a pszichológia, ezek nyilvánvalóan és határozottan nem
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természettudományok. Ennek hatására a nyelvészet is elindult ebbe az irányba. A nyelv immár kulturális
jelenség, melyet a közösség alakít egyes tagjai nyelvhasználatán keresztül, az egyén nyelvhasználata a
"beszéd", s az egyes beszédek összessége meg maga a "nyelv", egy absztrakció. A nyelv tanulmányozás
immár nem a történetének feltárása (ez persze megmaradt, de mint egy szakág, lásd történeti nyelvészet),
hanem mindenkori bels? szerkezetének bemutatása, az egyes nyelvi elemek egymáshoz való viszonya.
Ezért is az irányzat neve strukturalizmus.

Ez az új hozzáállás gyakorlatilag máig a f?sodor, persze ennek van több változata is. Ami pozitívum az a
következ?k megállapítása:

nincs értékbeli hozzárendelése a nyelvváltozásnak, se fejl?dés, se romlás nincs,
nincsenek fejlett és primitív nyelvek (ebben talán túlzásba is ment ez az irányzat, hiszen nyilván
vannak kultúrnyelvek és nem-kultúrnyelvek, az el?bbiek egyszer?en olyanok, melyeket az élet
minden területén használnak),
nincs helyes és helytelen nyelvhasználat, minden anyanyelvi beszél? "helyesen" beszél, a
nyelvm?velés áltudomány, az egyes eltér? nyelvhasználatok szimplán nyelvjárások és
szociolektusok (társadalmi regiszterek).

A két talán legjellemz?bb irányzat ezen iskolán belül:

dekriptívizmus: azaz a nyelvi jelenségek tiszta leírása, tulajdonképpen minden nyelvtankönyv
ezen alapszik, egyszer?en részletesen leírja, hogy az adott nyelvet jelenlegi beszél?i hogyan
használják, milyen szabályok érvényesek benne éppen, pl. egy magyar nyelvtankönyv - nyilván
nem egy magyar anyanyelv?eknek szóló iskolai tankönyv - elmondja, a magyar igéknek van
határozott és határozatlan ragozása, s mikor melyiket kell használni,
funkcionalizmus: az el?bbi túlmenve, igyekszik magyarázot is adni az egyes nyelvi szabályokra,
ez pl. igyekszik el is magyarázni, miért van a magyar igéknek kétféle ragozása.

Ami viszont probléma, hogy ez az irányzat tagadja, hogy lennének bármilyen általános szabályok, azt
állítja, végtelen számú nyelv lehet, végtelen számú nyelvi szerkezet lehet, hiszen mindez esetleges,
egyedül az adott közösségt?l függ, azaz minden szabály nyelvfügg? és id?függ?. Az elmélet egyes
verziói egyenesen afféle ösztönszer? reakciónak tekintik a nyelvet.

Erre válaszként lett a generatívista iskola a XX. sz. 50-es éveit?l. Ez egy nagyon érdekes irányzat, mely
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iránt ma is er?s érzelmi reakciók vannak: jellemz?en vagy lelkes imádat vagy pedig mérges ellenzés
övezi, semleges álláspont ritkán van. Az egyik csoport szerint ez a nyelvészet forradalmasítása, mely el?tt
minden más csak kisérték? el?történet, míg a másik csoport szerint ez alkémia szint? sarlatánság. Az
iskola alapítójának személye is szerepet játszik ebben: stílusa rendkívül agresszív (a más tudományos
állásponton lév?ket szereti "hülyéknek" nevezni), plusz sajátos politikai nézeteket vall (zsidó létére az
Izrael elleni nemzetközi bojkottfelhívások egyik vezéralakja).

A generatívista iskola f? pontjai:

a nyelv az ember veleszületett képessége, így egy minden nyelvre igaz általános szabályszer?ség
is,
ahogy a strukturalizmusban van egyéni beszéd és ezekb?l összeálló nyelv, itt ennek a teljesítés és
a képesség felel meg, viszont vizsgálni az el?bbit kell, ez az egyetlen elérhet? adat,
a vizsgálat célja pedig azon mechanizmus megálapítása, mellyel egy adott nyelvben helyes
mondatok képezhet?ek, ez a nyelv láthatatlan mélystruktúrája,
a mélystruktúra kifejezésének módjaira szabályok állapíthatóak meg, ezek képesek az egyes
mondatokból más mondatok alkotni, ezek az átalakítási szabályok.

A kognitív irányzat a legújabb, nagy részt arra épít, hogy javít a generatívon, azaz azon, amit hibáinak
tekint. Er?sen a pszichológiához köt?dik. Mintha felülr?l hozzáadna még egy szintet a generatív
elmélethez: míg a generatívizmus a mondatból indul, addig a kognitívizmus a gondolatból, a jelentésb?l.
A f? magyarázó elv: a hasonlat és a protípikus kategorizáció (azaz az egyes fogalmi kategóriákra nem
egyformán jellemz?ek azoknak a tagjai, hanem vannak jellemz?bb tagok és kevésbé jellemz? tagok).

Kulcsszemélyek:

korai: William Jones (1746-1794, brit), Jacob Grimm (1785-1863, német),
strukturalizmus: Ferdinand de Saussure (1857-1913, svájci),
deskriptívizmus: Leonard Bloomfield (1847-1949, amerikai),
funkcionalizmus: Nyikolaj Trubeckoj (1890-1938, orosz), Roman Jakobszon (1896-1982, oroszamerikai), Louis Hjelmslev (1899-1965, dán),
generatívizmus: Noam Chomsky (1928-, amerikai),
kognitívizmus: George Lakoff (1941-, amerikai), Ronald Langacker (1942-, amerikai).
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543 / 775

BircaHang - 01-13-2021
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Nyuggerkérdés
by maxval bircaman - kedd, április 07, 2020
http://bircahang.org/nyuggerkerdes/

A ballib reakciókról.

S ez nem is vicc.

_______________________________________________
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N? és kereszténység
by maxval bircaman - vasárnap, július 19, 2020
http://bircahang.org/no-es-keresztenyseg/

Alapvet?en a n?k elvárt öltözködésével kapcsolatban a keresztény kultúrkörben az a 2 f? álláspont, hogy
egyrészt a n?i hivalkodás b?nre ad alapot, másrészt a n?i szépség Istent dicséri.

A széls?séges álláspont, mely csak az el?bbire összpontosít viszonylag ritka. Ezek egyes újprotestáns, s
újprotestáns alapon kialakult marginális csoportok, melyek a n?iességet alapból valamiféle b?nnek
kezelik. Itt szigorú dresszkód van, gyakorlatilag a n? köteles nem n?nek kinézni. Nincs se smink, se más
kozmetika, s a n?knek kötelez? rondán öltözködni. Talán a legextrémebb példa erre a fundamentalista
mormonizmus, mely a XIX. századi amerikai puritán divatot a végletekig vitte.

fundamentalista mormon n?k

f?sodrú mormon n?k istentiszteleten

Szemben velük a f?sodrú mormonok követik az amerikai protestáns divatot, mely ma jelenleg kb.
amolyan hivatalos vagy félhivatalos irodai öltözetnek felel meg. A nem hivalkodó ékszerezés és smink
nemhogy nem tiltott, de kifejezetten jó szemmel nézik.

Ami érdekes, hogy az egyébként mindenbe belepofázó jehovisták kifejezetten engedékenyek az
öltözködést illet?en. Az egyetlen szabály, hogy n? nem viselhet nadrágot, vagy más hozzá hasonlót (pl.
cicanadrágot), ennek oka, hogy "a nadrág férfi viselet". A jehovisták emellett nem követelik meg az
irodai stílust, ennek oka ideológiai is: a jehovizmus elutasítja a hivatalosságot, azt sátáninak véli, s
valószín?leg ez hat ki arra, hogy a jehvista n?knek engedett n?iesen öltözködni, nagyobb mértékben, mint
a jehovizmus hazájában, az USA-ban ez megszokott keresztény körökben.
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jehovista misszionáriusn?k

Személyes élményem tavalyel?tt: egyszerre benyomul a metróba kb. 30-40 n?, mind láthatóan kiöltözve,
mindenki sminkkel, ékszerrel, párnak még a hajában is dísz. El?ször azt hittem, valami modern táncos
találkozó, aztán vettem észre pár n?n a névtáblát, hogy "Jehova Tanúi", szóval nem táncest volt, hanem
valamilyen misszonáriusképz? összejövetel.

Ami az ortodox kereszténységet illeti, az a nagy helyzet, hogy nincs egységes dresszkód a templomban.
Nincs, mivel ez nem egyházi szabály, egyházi szabály csak egyházi személyek öltözékére van, nem
világiakra.

Nagyjából 3 részre osztható kulturális szempontból az ortodoxia: nem-balkáni szláv (az egyszer?ség
kedvéért "orosznak" nevezem), balkáni, arab-etióp-indiai (az egyszer?ség kedvéért: "arab").

Ami közös bennük az pár tilalom: rövid szoknya, rövidnadrág, meztelen vállak, átlátszó öltözék,
túlságosan testhezálló ruha. A kihívó öltözék tilos, de kultúrkörfügg? mi számít annak.

Íme néhány sajátosság:

smink: az araboknál az er?s smink is jónak számít, ez ugyanis annak jele, hogy a n? ünnepélyesen
öltözött, tisztelve a templomot ezzel, máshol a túl er?s sminkre kicsit ferdén néznek, de
sminkellenesség sehol sincs, ami viszont követelmény: az ikont megcsókoló hív? n? ne hagyjon
semmiképpen rúzsnyomot, azaz vagy olyan rúzst használjon, mely nyomtalan, vagy ikoncsókolás
el?tt törölje le diszkréten a rúzst, majd utánna ismét tegye fel magára,
magassarkú cip?: az oroszoknál ez normál viselet, bár hivatalosan ott is harcolnak ellene, míg a
többiben a túl magas sarok nem számít megfelel?nek templomban,
fejkend?: az oroszoknál ez gyakorlatilag kötelez?, míg a másik két kultúrkörben csak id?sebb
n?knél általános, az araboknál egyenesen demonstratív fejkend?ellenesség is van, ezt ott sokan
egyfajta "nem vagyok muszlim" üzenetnek szánják,
vállkend?, sál: az oroszoknál nagy divat, a többiben ez jellemz?en csak akkor használatos, ha célja
az alatta lév? szabályellenes ruha takarása (jellemz?en rövid ujj eltakarása),
nadrág: a balkáni területen teljesen normálisnak számít, az araboknál nem kedvelt, mert a szoknya
éppenhogy a "nem-muszlimság" jele, így az preferált, az oroszok csak akkor fogadják el, ha nem
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túl sz?k és része nadrágkosztümnek,
cicanadrág: az araboknál azért se szokás, mert túl "muszlimnak" számít, ahogy mondtam, az arab
keresztényeknél abszolút szoknya és n?i ruha uralom van, ez az, ami a leginkább eltér az arab
muszlim n?i viselett?l, az oroszoknál ferdén néznek rá (egyes kolostorokba be se engedik így a
látogatót), a Balkánon elfogadott viselet, ha a vele együtt viselt fels? ruha fenék alattig ér,
puritán viselet: apácáknál kötelez?, de világiaknál ez tilos, ez egyrészt hivalkodásnak számít, lásd
"b?ntelen n? vagyok", másrészt idegen, protestáns hatásnak, az alapszabály az, hogy az
istentisztelet ünnep, így ünnepi módon kell öltözni hozzá, ami persze nem szabad, hogy
hivalkodóan szexis legyen, de az ellenkez? véglet, a szürkeség még nagyobb hivalkodásnak, lelki
hivalkodásnak számít.

egyiptomi keresztény n?k istentiszteleten, csak a hátsó sorban lév? apácákon van fejkend? és egyszín?
ruha - Szent Márk Katedrális, Kairó, ez a kopt ortodox pápa de facto székhelye (jogilag a székhely
Alexandria)
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Oktatási nyelv
by maxval bircaman - csütörtök, november 05, 2020
http://bircahang.org/oktatasi-nyelv/

Olyan ország b?ven van, ahol a hivatalos nyelv nem anyanyelve a lakosság többségének. Ennek oka
jellemz?en az, hogy az adott ország lakossága soknemzetiség?, s a legnagyobb helyi nyelv kiválasztása
hivatalos nyelvnek nem lenne a másnyelv?ek tetszésére. Erre jó példa Nigéria. Az is megesik, hogy lenne
abszolút többségi nyelv, de a máig él a gyarmati múlt, s a volt gyarmattartó nyelve számít máig az elit
nyelvének. Erre drasztikus példa Burundi, ahol a lakosság majdnem 100 %-a egyetlen nemzetiséghez és
nyelvhez tartozik, a tényleges hivatalos nyelv mégis a francia. Ezekr?l írtam már részletesebben.

A másik hasonlóan érdekes jelenség az idegen oktatási nyelv. Normál esetben minden országban az
oktatás nyelve az illet? ország hivatalos nyelve, ez alól csak nemzeti kisebbségek, bevándorló közösségek
szoktak kivétel lenni. Persze a "nemzetközi iskola" mindenhol létez? fogalom, de ez marginális jelenség.

Ellenben vannak országok, ahol tömeges jelenség, hogy a helyi oktatás nyelve nem a tanulók anyanyelve.

Afrikában - leszámítva az arab afrikai országokat- egyértelm?en az a modell, hogy a volt gyarmattartó
nyelvén zajlik az iskolai oktatás minden szinten, kivételt csak az alsó tagozat jelent, ahol megjelenhetnek
helyi nyelvek is. A legdrasztikusabb példa Etiópia, mely sose volt angol gyarmat, ennek ellenére a középás fels?oktatás nyelve az angol.

Ázsiában vannak nemzetállamot épít? országok, ahol tudatosan szorítják ki a volt gyarmattartó nyelvét.
Erre jó példa Malájzia és Pakisztán, ahol szisztmatikusan meg lett semmisítve az angol nyelv? oktatás,
visszaszorítva azt a magániskolákba. A nemzetállamépítés másik példája Indonézia, ahol lakosság alig 17
%-ának ananyelve, az indonéz az oktatási nyelv gyakorlatilag a teljes oktatási rendszerben.

Persze olyan országok is vannak, ahol eleve sose volt szerepe az idegennyelvá oktatásnak, lásd Japán,
Korea, Laosz, Thaiföld, Vietnám.
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Az ellenpélda azok az országok, ahol tudatosan idegennyelv? oktatás van divatban. A Fülöp-szigetelen
és Szingapúrban gyakorlatilag a teljes oktatási rendszer angolnyelv?.

Drasztikus eset India, ahol a helyi nyelvek szerepe marginális az alapfokú oktatáson kívül. A világ 10
legnagyobb nyelve közül 4 indiai, ennek ellenére ezek a nyelvek máig alárendelt szerepet játszanak a
közép- és fels?fokú oktatásban.

Sokan azt gondolják, mi a gond azzal, hogy a diákok idegen nyelven tanulnak, azonban a kutatások sok
problámára mutatnak rá:

az idegen nyelven tanuló diák mindig alulteljesít az anyanyelvén tanuló diákhoz képest,
az idegennyelv? oktatás nem idegennyelv? általános környezetben oda vezet, hogy a tanulók szép
passzív tudást fejlesztenek ki az adott idegen nyelven, de aktív nyelvtudásuk jelent?sen
alacsonyabb marad,
hatalmas társadalmi különbségek alakulnak ki az idegen nyelven tanulók és mindenki más között,
Indiában pl. aki nem tud angolul, az el?tt a fels?oktatás gyakorlatilag el van zárva,

Hasonló jelenség van a volt szovjet Közép-Ázsiában is, csak ott az orosz játssza az angol szerepét.

_______________________________________________
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Olvasói nyílt levél
by maxval bircaman - szombat, november 28, 2020
http://bircahang.org/olvasoi-nyilt-level/

Olvasói levél érkezett szerkeszt?ségünkbe a hollywoodi Black Lives Matter liberálisdemokrata brigád
kollektívájától:

Brigádunk kollektívája mélyen felháborodott, amikor értesült Victor Orban úr magatartásáról, mellyel rá
se hederítve a liberális alapértékekre gy?lölködést szít, megsértve ezzel minden jóakaratú ember
becsületét és méltóságát.

Mi, brigádunk dolgozói, melegen támogatjuk az ENSZ, az Európai Únió, a NATO, a Nemzetközi
Valutaalap, az Unicef, valamint személyesen Soros Gy. elvtárs ember- és békeszeret? törekvéseit az
emberiség történelme során már oly sok szenvedést okozott harag és gy?lölet megszüntetésére.

Brigádunk a maga szerény módján maga is részese ennek a harcnak, progresszív, liberális filmeket
készíünk, melyek nevelik a világ dolgozóit, hogy könnyebben legyenek képesek leleplezni minden
antiliberális és antidemokrata mesterkedést és álhírgyártást a gy?löletuszítók részér?l. Ezekben a
vészterhes pandémikus id?kben így járulunk hozzá a világ jobbá válásához.

Ezért duplán is fel vagyunk háborodva, hogy akadnak emberek mint nevezett Victor Orban úr, akik
nemhogy nem segítik ezt a gigantikus világjavító tevékenységet, hanem még képesek arra is, hogy aktívan
szabotálják az egyre szélesed? békeharcot.

Mindez minket, a hollywoodi Black Lives Matter liberálisdemokrata brigád kollektívájának minden egyes
tagját nemes dühhel és parázsló felháborodással tölt el.

Orban úr, biztosíthatunk, hogy pokoli és alattomos terveid el fognak bukni. Ügyünk igaz és
legy?zhetetlen!
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Clooney G. T. brigádvezet?, a liberáldemokrata munka oszkárkoszorús h?se
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Orosz kisebbségi politika
by maxval bircaman - hétf?, december 21, 2020
http://bircahang.org/orosz-kisebbsegi-politika/

Az orosz kisebbségi politika mai helyzete alapvet?en a történelmi el?zmények fényében érthet? meg.

Az orosz állam alapítása 862-ben történt. Kezdetben az állam lakossága kb. fele-fele arányban lehetett
szláv és finnugor, vékony viking uralkodó réteggel. A vikingek azonnal, míg a finnugor lakosság pár
nemzedék alatt elszlávosodott.

A XII. században az orosz állam meggyengült, majd három részre szakadt. Hamarosan mindhárom rész
önállósága megsz?nt. A XVI. században indult meg Moszkva központtal az újraegyesülés folyamata. Ez
XVII. század középére be is fejez?dött, akkora minden korábbi orosz terület ismét egy államba került.

Ezzel együtt, innen indult az új területek megszerzése:

XVI. század: az Urál-vidék európai részének meghódítása (finnugor lakosság), a Volga-vidék
meghódítása (türk lakosság),
XVI-XVIII. század: Szibéria megszerzése,
XVIII. század: a Baltikum (észt, lett, liván, német lakosság), Dél-Ukrajna, a Krím (türk lakosság)
és Karélia (finn lakosság) megszerzése, a Kaukázás meghódításának kezdete,
XIX. század els? fele: Alaszka, Finnország, Lengyelország, Moldávia, a teljes Kaukázus-vidék,
XIX. század második fele: Közép-Ázsia (türkök, irániak) és a Távol-Kelet megszerzése,
XX. század: Kelet-Poroszország, Tuva.

Hogyan zajlott a újonnan szerzett területek integrálása?

Ahol a lakosság alacsonyabb civilizációs szinten élt, gyakorlatilag törzsszövetségi szinten, ott az
?slakosok kereszténnyé térítése, orosz nyelvre tanítása ment, párhuzamosan orosz telepesek
érkezésével.
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Ahol más állam területe volt, ott katonai igazgatás bevezetése, majd annak fokozatos polgárivá
változtatása orosz vezetéssel.
Behódolt területek esetében a helyi vezetés helyben hagyása, annak vazallusi státuszának
biztosításával (ennek utolsó példái Hivat és Buhara 1873-ban, s Tuva 1912-ben).

Az eltér? helyzetek következtében az egyes területeken más-más nemzetiségi helyzet alakult ki. Ha
megnézzük a mai adatokat, azt látjuk:

az eredeti orosz törzsterületen az orosz lakosság aránya 90 %,
a délorosz területeken az oroszlakosság aránya 85 % körüli,
Szibériában és az orosz Távol-Keleten az orosz lakosság aránya 80-85 % körüli,
az Urál-vidéken az orosz lakosság aránya 80 % körül van,
a Volga-vidéken az orosz lakosság aránya 65 % körüli,
az észak-kaukázusi régióban az orosz lakosság aránya 30 % körüli,
a ma külföldön lév? baltikumi régióban az orosz lakosság aránya 15 % körüli (ez egyébként
rendkívül egyenl?tlenül oszlik meg, Litvániában kevés az orosz, míg a másik két balti államban
jelent?s kisebbséget képeznek),
a ma külföldön lév? közép-ázsiai régióban az orosz lakosság aránya 10 % (ez szintén
egyenl?tlenül oszlik meg, a nagy többség Kazahsztánban van),
a ma külföldön lév? dél-kaukázusi régióban az orosz lakosság aránya 2 % körüli.

1917 el?tt a f? politika az oroszosítás volt, etnikai értelemben ez persze els?sorban a keleti-szlávokra
vonatkozott (belaruszok, ukránok), akiket a korabeli orosz politika eleve elszakadt, elidegenedett
oroszoknak tekintett, nyelvileg azonban mindenkire. Az oroszosítás sikere függött a célnép civilizációs
szintjét?l. Alapvet?en a következ? jellemz?k figyelhet?k meg:

a keresztény népek gyorsabban oroszosodtak, mint a muszlim népek,
a nomád törzsek nem oroszosodtak, míg a letelepedett népek nagyobb mértékben,
a falvak idegenek maredtak, a városok orosszá lettek,
az orosz betelepülés er?sen segítette az oroszosodást.

A legérdekesebb azonban a szovjet korszak kezdete, amikor - el?ször az orosz történelemben - fordított
folyamat m?ködött, azaz a hatalom pozitívan kezdtediszkrimináltni a kisebbségeket. Az ok: a
kommunista állam legnagyobb ellenfelének az orosz nacionalizmust tekintette, így a kisebbségek
természetes szövetségeseknek számítottak. Ennek a politikának f? megjelenése formái:
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nemzeti alapú autonóm területek lettek kialakítva, több szinten: szövetségi köztársaságok autonóm köztársaságok - autonóm területek (a szövetségi köztársaságok megkapták az országból
kiválás jogát is!),
a határok kialakítása az oroszlakosság kárára történt, ennek máig ható következménye pl. hogy a
ma is orosz többség? Kelet-Ukrajna az ukrán köztársasághoz lett csatolva, ugyanez igaz ÉszakKazahsztánra is,
a nemzetiségi területek egy-egy kisebbség nevét kapták, az adott kisebbség nyelve az orosszal
együtt hivatalos státuszt kapott,
meg lett szervezve minden kisebbségi nyelven a közigazgatás,
meg lett szervezve a nemzetiségi nyelv? oktatás, nagyobb nyelvek esetében általános és
középiskolai szinten, kisebb nyelvek esetében átalános iskolai szinten,
a nemzetiségi nyelv? oktatásban való részvétel sok esetben kötelez? lett a helyi orosz lakosság
számára is, de az orosz nyelv? iskolákban is mindenhol kötelez? tárgy lett a helyi nemzetiségi
nyelv, viszont a nemzetiségi tannyelv? iskolákban az orosz nyelv nem volt kötelez? tárgy,
a kisebbségi nemzetiség? kommunisták el?nyt élveztek az orosz nemzetiség?ekkel szemben,
minden nemzetiségi területen a hatalom igyekezett, hogy ott a vezet?ség helyi nemzetiség?ekb?l
álljon többségében,
a nemzetiségi területen él? orosz funkcionáriusokat kötelezték a helyi nyelv megtanulására.

Ezek az intézkedések részben sikeresek is lettek, átmentek a gyakorlatba is. A legkisebb siker talán a
közigazgatás orosztalanításában volt, mert sok kisebbségi nyelv egyszer?en nem rendelkezett a megfelel?
szakszókinccsel, továbbá a lakosság is már hozzá volt szokva, hogy a hivatalos ügyeket oroszul kell
intézni.

Egyébként a konkrét lépések sokszor teljesen logikátlanok voltak. Pl. a zsidó autonóm terület a TávolKeleten lett lérehozva, s nem mondjuk Belaruszban, hol kompakt zsidó lakosság létezett. Vagy az 1
milliós létszámú észtek szövetségi köztársaság voltak, míg az 5 milliós tatárok csak autonóm köztársaság.

Amikor a hatalom megszilárdult azonban, a 30-as években a szovjet vezetés leállt az itt leírt politikával.
Immár veszélyesnek t?nt, hogy a kisebbségek pozitív kezelése szeparatista tendenciákhoz vezethet, így
ismét a központi hatalom er?sítése lett a f? cél, ez pedig természetesen maga után vonta ismét az
oroszosítást. A közigazgatásban mindenhol visszatértek az orosz nyelvre, kötelez? lett az orosz nyelv
minden iskolában mint tárgy, a kisebbségi tannyelv? iskolák szerepe vissza lett szorítva, a gyakorlatban a
kisebb nyelvek esetében a nemzetiségi tannyelv csak az általános iskolák alsó tagozatán maradt meg, a
nagyobb nyelvek esetében pedig folyamatosan csökkent az ilyen iskolák aránya.

Ami viszont sose változott: a központi hatalom mindig tartotta magát ahhoz, hogy kisebbségi
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nemzetiség? kádereket képezzen ki és nevezzen ki a kisebbségi területeken. S?t, ez annyira be volt
tartva, hogy a leghevesebb oroszosítás ideje alatt is meghaladta a kisebbségi káderek aránya az
autonómiákban a kisebbség arányát a teljes népességhez képest - a hivatalos politika az volt, hogy az
oroszosítást semmiképpen se oroszokkal kell elvégeztetni, ez emlékeztetett volna a cári id?kre, hanem
lojális kisebbségi káderekkel.

A szovjet kisebbségi rendszer sajátossága volt, hogy jogi úton is gátolta az orosszá válást. A cél ugyanis a kemény oroszosítási id?szakban is - az egységes új "szovjet nép" létrehozása volt, mely orosz nyelv?
ugyan, de nem az oroszsággal azonos. Ennek egyik eszköze a nemzetiségi hovatartozás
megváltoztathatatlansága volt. Ha a szüleim x nemzetiség?ek, akkor én is az vagyok, majd a gyerekem
is az lesz, akkor is, ha semmi közösséget nem érzünk az illet? nemzetiséggel, már asszimilálódtunk az
oroszok közé, pl. ha mondjuk egy jakut elköltözött Moszkvába, az unokája is maradt jakut. A vegyes
nemzetiség? házasságok esetében a szül?k kötelez?en kiválasztották az egyik nemzetiséget a gyerekük
számára annak születésekor, s ezen a gyerek egyszer változtathatott a feln?ttkor elérésekor, persze akkor
is csak a másik szül?je nemzetiségére válthatott. Ez a nemzetiségi adat benne volt a személyiben, de pl.
még az iskolanaplókban is szerepelt minden diák neve után fontos adatként a nemzetisége.

Csak így érthet? meg a korabeli orosz-zsidó vicc:

Rabinovics találkozik a haverjával:

Rabinovics, vigyázz, mert holnap pogrom lesz.
Nekem nincs miért rettegnem, az igazolványom szerint orosz vagyok.
Van egy kis baj, Rabinovics, nem az igazolványunkat fogják verni, hanem a pofánkat.

A már meglév? területi egységek se lettek soha visszavonva az oroszosítás alatt. Kivétel ez alól a Sztálin
által kollektív büntetésként a 40-es években megsz?ntetett csecsen-ingus, kalmük, krími és a volgai német
autónómia - ezek közül csak a német nem lett visszaállítva Sztálin halála után.

Sztálin halála után az új hatalomnak ismét szüksége lett szövetségesekre Sztálin megmaradt hívei ellen,
így az oroszosítás megint le lett állítva. Majd az 50-es évek végén megint az oroszosítás lett a f? politika
egészen Gorbacsov idejéig, amikor a hatalom lassan elvesztette a kontrolt a nemzetiségi kérdés felett is.
Gorbacsov többek között ehhez se értett, ennek els? jele volt, amikor 1986-ban a brezsnyevista kazah
pártvezért leváltotta, s helyére a saját emberát tette, de arra nem figyelt oda, hogy a korábbi vezér kazah
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nemzetiség? volt, míg az új meg orosz - az emiatt kitört tüntetés leverése kb. ezer halálos áldozatot
követelt.

A legérdekesebb azonban a kommunizmus bukásának hatása a nemzetiségi kérdésre. A Szovjetúnióban a
rendszerváltozás f? jellemz?je, hogy az éppen hatalmon lév?k mindenhol megtartották hatalmukat, csak
jellemz?en ideológiát váltottak. A volt szövetségi köztársaságok közül egyedül a 3 balti államban,
Grúziában és Örményországban nem a volt kommunista vezetés maradt hatalmon (és ideiglenesen
Belaruszban is), mindenhol máshol a volt vezetés els? vagy második vonala lett az új vezetés. Még
inkább ez történt az alacsonyabb szint? nemzeti autónóm közigazgatási egységekben.

A korábbi pozitív diszkrimináció miatt a rendszerváltáskor minden autonómiában a helyi kisebbségek a
számarányukhoz képest er?sebb pozíciót élveztek, így a demokratikus id?szak is így indult, hiszen - mint
írtam - a szovjet-orosz rendszerváltás a legritkább esetben járt a káderek cseréjével. Egy példa:
Tatársztánban a tatárok aránya a Szovjetúnió megsz?nésekor kicsivel 50 % alatt volt, de a tatársztáni
politikai elitben a tatárok aránya majdnem 60 % volt.

Mindez tovább er?sítette azt a tévképzetet, hogy az autonómiák valamilyen rejtélyes módon az
autonómia névadó népének a tulajdona, s mindenki más betolakodó, de a legjobb esetben is megt?rt
idegen. Ez máig problémát okoz sok helyen. A kezdeti id?szakban pedig egyenesen oda vezetett, hogy a
nacionalista és kisebbségi jogvéd? mozgalmak a demokratikus választások ellenségei lettek, hiszen ha
mindenki szavazhat, akkor a helyi oroszok és más nem névadó nemzetiség?ek is, de ha ez így van, akkor
elt?nik az autonómia "nemzeti" jellege.

Mellékes, de mégis érdekes: a nyugat örök szégyene, hogy Lettország és Észtország esetében
kifejezetten támogatta - oroszelleneség miatt - ezt a jogfosztó politikát a nem-lettek/nem-észtek
ellenében.

A Szovjetúnió megsz?nése el?tt ez volt a helyzet:

21 autónom köztársaság (16 az orosz köztársaságban, 5 máshol),
8 autonóm terület (5 az orosz köztársaságban, 3 máshol),
10 autonóm kerület (mind az orosz köztársaságban).
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Ami itt most érdekes az az orosz vonatkozású autonómiák kérdése. Bár a nem-orosz vonatkozásúak a
legtöbb esetben súlyos kés?bbi konfliktusok tárgya lettek: Abházia és Adzsária autonóm köztársaságok
voltak Grúzián belül, Dél-Oszétia autonóm terület ugyanott, Karabah autonóm terület Azerbajzsánban, a
Krím pedig - de ez már az utolsó id?k fejleménye - autonóm köztársaság Ukrajnában.

A Szovjetúnió megsz?nése utáni Oroszország 20 autonóm köztársasággal indult, ez az eredeti 16
autonóm köztársaság + az 5 autonóm területb?l 4 fel lett min?sítve autonóm köztársasággá, máig az
egyetlen megmaradt autonóm terület a Zsidó Autonóm Terület, mely sose volt sikeres, a szovjet zsidók
tömegesen bojkottálták az oda költözést, Sztálinnak se sikerült 20 % fölé emelnie a zsidó arányt, ma
pedig a zsidó arány csupán 1 %, a szovjet rendszer vége után a helyi zsidók 90 %-a Izraelbe költözött,
viszont megsz?ntetését ellenzik a zsidók történelmi okokból. Jelenleg az autonóm köztársaságok száma
egyébként 22, a 2 plusz oka: az egyik fel lett osztva 2 részre, s a Krím csatlakozása.

Tehát ha nem számítjuk az alacsonyabb autonómia fokkal rendelkez? autonóm kerületeket (számuk
eredetileg 10 volt, ma már csak 4) és a Zsidó Autonóm Területet, adott 22 autonómia, ahol megvannak a
részleges államiság elemei, s létezik kisebbségi nemzetiség? vezet?i réteg is. De mi is a
tényleges helyzet?

Mivel az orosz lakosság szinte sehol se beszéli a kisebbségi nyelvet, így ahol a lakosság többsége orosz,
ott a helyi kisebbségi nyelv szerepe nem több jelképesnél. Az autonómia joga tehát itt tényleges ugyan, de
ennek pénzügyi-gazdasági jelent?sége van leginkább, a nemzetiségi jogokra gyakorlatilag nem hat ki:
egyszer?en arról van szó, hogy az illet? autonómia elitje - mely vegyesen orosz és kisebbségi - kisebb
mértékben függ a központi hatalomtól, mint egy normál, tehát nem-autonóm orosz megye.

A 22 köztársaságból 9-ben az orosz lakosság abszolút többséget alkot, a legnagyobb arány Karéliában
van, ahol az orosz arány 82 % - Karélia az egyetlen oroszországi autonómia, ahol csak az orosz a
hivatalos nyelv. További 2-ben az orosz a legnagyobb nemzetiség. A másik oldalon 2-ben a kisebbség
relatív többségben van, 9-ben abszolút többségben (a legtöbb Csecseniában, ahol a lakosság 96 %-a
csecsen).

A helyi identitás állapota azonban fontosabb tényez?. Ha kivesszük a speciális helyzet? - mert
hagyományosan orosz identitású és orosz nyelv? - Karéliát és Krímet, a többi 20 autonómia helyzete így
csoportosítható, térképpel:
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keresztény, közép-oroszországi, finnugor népek: Komi, Mari, Mordóvia, Udmurtia (narancs
színnel),
muszlim, kaukázusi, északnyugat- és északkelet-kaukázusi népek: Adigea, Csecsenia, Dagesztán,
Ingusétia, Kabardin-Balkária, Karacsáj-Cserkeszia (a balkárok és karacsájok türk népek, a 10
dagesztáni ?shonos nép közül türkök a kumikok és a nogájok) (piros színnel),
keresztény, kaukázusi, iráni nép: Alánia (Észak-Oszétia) (sárga színnel,
muszlim, közép-oroszországi, türk népek: Baskíria, Tatársztán (sötétzöld színnel),
keresztény, közép-oroszországi, türk nép: Csuvasia (világoszöld színnel),
buddhista, szibériai, mongol népek: Burjátia, Tuva (világoskék színnel)
keresztény, szibériai, türk népek: Altájia, Jakutia, Hakaszia (hozzá kell tenni, ezeknél a népeknél a
kereszténység er?sen formális, a keresztény felszín alatt tovább él a régi sámánista hit, ugyanez
igaz az el?bb említett Burjátiára, s különösen Tuvára, csak ott a felszín buddhista) (barna színnel),
buddhista, európai, mongol nép: Kalmükia (sötétkék színnel).

A kisebbségi kultúra megmaradásának módja alapvet?en sokkal inkább függ a kisebbségi lakosság
hozzáállásától, mint attól, hogy mik a nemzetiségi arányok. Ez akkor vált nyilvánvalóvá, amikor a szovjet
rendszer végetértével megsz?ntek az adminisztratív korlátozások a kisebbségi nyelvekkel szemben.

Három modell írható le:

a "folklór" modell,
a kisebbségi nacionalista modell,
az el?bbi kett? közti kompromisszumos modell.

Ezekr?l most részletesebben.

Az egyik jellemz? út tehát folkorizációnak nevezhet?. Ez azt jelenti, a nyelv lassan elt?nik, a kultúra
pedig büszkén, de bekerül a múzeumba.
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Erre jó példa az összes finnugor autonómia, de egyes mások is. Most Udmurtia adatait venném el?. Az
udmurtok a három legnagyobb oroszországi finnugor nép egyike, s az egyetlen nép a három közül, ahol a
nyelv nagyrészt egységes, nincsenek jelent?s nyelvjárási eltérések. Tejhát elvileg megvannak a feltételei a
nemzeti újjáéledésnek, de ennek még sincs nyoma.

Udmurtia területe 42 ezer km2, lakossága 1,5 millió f?, ebb?l 60 % orosz, 30 % udmurt, 8 % tatár. A nem
udmurtok 2 %-a beszél udmurtul, oroszul viszont az udmurtok 99 %-a beszél. Az udmurtok 1 %-a
kizárólag udmurt nyelv?, 66 %-a kényelv? (orosz és udmurt), 33 %-a nem tud udmurtul, csak oroszul. S a
kétnyelv? udmurtok alig fele vallotta azt, hogy udmurt tudása magas szint?, azaz a kétnyelv?ség csak egy
lépcs?fok az eloroszosodás felé. Megnézve a korábbi adatokat, kiderül: az utóbbi 100 év alatt
folyamatosan n?tt az oroszok aránya, csökkent az udmurtoké, továbbá drasztikusan n?tt a csak
orosznyelv? udmurtok aránya.

Hatalmas a szakadék a városok és a falvak között, a falvakban él? udmurtok fele még ma is csak
udmurtul beszél rokonaival, míg a városokban ez az arány alig 20 %. Természetesen ez is
korosztályfügg?: minél fiatalabb egy korosztály, annál kevésbé használja az udmurtot. Larisza
Sirobokova udmurt nyelvész (aki egyébként az ELTE-n tanult és beszél magyarul) írja Etnikai identitás
és az udmurt nép cím? tanulmányában, hogy ma már a falvakban is egymás közt oroszul beszélnek az
udmurt gyerekek.

Ami az oktatást illeti, ahelyzet a következ?:

az összes udmurtiai óvoda orosz tannyelv?, a falusi óvodák közül van olyan, ahol van udmurt
nyelv? foglalkozás is, kiegészít? jelleggel,
általános iskola alsó tagozata: a falvakban vannak udmurt tannyelv? iskolák, a városokban minden
iskola orosz tannyelv?, de van udmurt nyelv mint tantárgy (ez 2017-ig kötelez? tárgy volt, azóta
csak választható),
általános iskola fels? tagozata, középiskola: kizárólag orosz tannyelv, választható tantárgy az
udmurt nyelv,
fels?oktatás: kizárólag orosz tannyelv, kivéve az izsevszki Udmurt Állami Egyetem udmurt
filológia, finnugor filológia, s udmurt újságírás szakát, ahol az oktatás részben udmurt nyelv?.

Az egyetlen pozitív változás a nyelvhez való érzelmi viszony. Az utóbbi 30 évben csökkent annak a
nézetnek a népszer?sége, mely szerint az udmurt nyelv teher, alkalmatlan a modern életre, ez csak id?s,
iskolázatlan, falusi emberek elavult "nyelvjárása". Az internet megjelenésével és elterjedésével immár
vannak olyan városi fiatalok is, akik érdekl?dnek ?seik nyelve iránt, persze ez a réteg is mindig jobban
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beszél oroszul, mint udmurtul, viszont legalább valamilyen szinte megtanulja a nyelvet.

Ami segíti még az eloroszosodást, hogy az udmurtoknál a nyelvi eloroszosodás után további
akadály nincs: a nevek azonosak a szokásos orosz nevekkel, a vallás ugyanaz (ortodox kereszténység),
továbbá faji, genetikai eltérés sincs: küls?re nem lehet megkülönböztetni egy udmurtot egy orosztól.

A leírt "folklorizáló" modellnél láthattuk, teljesen mindegy a nemzetiségi arány, az hogy a hatalomban
részt vesz a kisebbség, mivel az általános hozzáállás az, hogy a kisebbségi nyelv nem több a szép múlt
emlékénél. Olyan mint a népviselet Magyarországon: szép dolog, el? is vesszük a falunapon és a népdal
fesztiválon, de aki elkezd Budapesten ilyen ruhában járni huzamosan, azt elmeorvoshoz tanácsolják.

Ezekben az autonómiákban mindezek miatt marginális a kisebbségi nacionalizmus, így az sose volt
politikai tényez?. Itt a kisebbségi mozgalmak teljesen békések, semmi másra nem irányul tevékenységük
mint a kisebbségi kulr?ra népszer?sítésére, politikai akciókat csak kizárólagos kulturális, nyelvi ügyekben
végeznek, lásd a 2017-es nyelvtörvény esetét, amikor új orosz törvény született, mely megtiltotta az
autonómiáknak, hogy a kisebbségi nyelvet kötelez? iskolai tárgyként határozzák meg - ez a törvény
természetesen tiltakozást váltott ki.

Lássuk azonban most azokat az autonómiákat, ahol a nem-orosz nemzeti tudat kifejezetten er?s. Azaz a
"nacionalista" modellt. Ahol ez a helyzet, ott ez a politikában is szerepet játszik. Ez mindenképpen
elmondható a két Volga-menti muszlim autonómiáról, Baskíriáról és Tatársztánról, úgyszintén két
buddhista autonómiáról, Kalmükiáról és Tuváról, de úgyszintén igaz ez az egész Észak-Kaukázusra.

Itt a nemzeti érzés oka történelmi, a tatárok és a baskírok máig emlékeznek területük XVI. századan
történt meghódítására (a Kazanyi Kánság legy?zése és annektálása 1552-ben az orosz hader? által - ez a
csuvas és a közép-oroszországi finnugor népek területét is magában foglalta, de mivel a Kánság tatár
állam volt, érthet? módon ez a tatár, s a szintén muszlim baskírokat sérti a legjobban, amit az is er?sít,
hogy legy?zése el?tt a Kánság Oroszországgal azonos erej? regionális hatalom volt, mely az útját állta a
keleti irányú orosz terjeszkedésnek). Ugyanaz elmondható a XIX. században orosszá lett ÉszakKaukázusról is, ahol ráadásul máig alacsony az orosz lakosság aránya. Továbbá ez a helyzet a csak a XX.
sz. során Oroszországhoz csatolt, teljesen elszigetelt dél-szibériai Tuva esetében is.

Itt a rendszerváltáskor a hatalmát átment? elit jellemz?en nacionalista lett, hiszen itt - ellentétben a
"folklór" autonómiákkal - létezett valós igény a nemzeti újjáéledésre, így ez hasznáéható lett a politikai
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harcban is, melyet az ex-kommunista helyi elit vívott Moszkvával szemben. Ez a nacionalizmus azonban
csak 2 esetben lett radikális: Csecsenia és Tatársztán.

A politikai furcsaság mindezek miatt az lett, hogy a szovjet kor végén megjelen? különféle kisebbségi
mozgalmak bár a szovjet rendszert hibáztatták a kisebbségi kultúra elsorvadásáért, ezzel együtt országos
szinten Gorbacsov ellenzékét támogatták a megjelen? kommunista-nacionalista szimbiózis miatt. Példa:
Tatársztán els? demokratikus elnöke - a tatársztáni kommunista pártszervezet els? titkára korábban -, aki
aztán 1992-ben egyenesen kikiáltotta a független Tatársztánt, az 1991-es Gorbacsov elleni augusztus
puccs alatt nyíltan kiállt a puccsisták mellett. Kivételes volt, ahol a nacionalisták a liberális oldalt
támogatták, mint ahogy ez a 3 balti köztársaságban zajlott.

Baskíriában és Tatársztánban mindig, a szovjetkori oroszosítás idejében is több kisebbségi jog volt, mint
máshol az országban - e két autonómiában pl. akkor is megmaradtak a kisebbségi tannyelv? fels?
tagozatú és középfokú iskolák, amikor máshol a kisebbségi tannyelv vissza lett szorítva az általános
iskola alsó tagozatára. Valamivel kisebb mértékben, de ez igaz a baskírokkal és tatárokkal rokon, de
keresztény Csuvasiára is.

Az egész Észak-Kaukázusban máig pozitív diszkrimináció jellemz? a nem-orosz lakosság irányában. A 7
darab észak-kaukázusi autonómiából még az egyetlen orosz többség?ben (Adigea) is mindig kisebbségi
nemzetiség? volt és az a mai napig a helyi vezet?, s a lakosság kisebb részét alkotó cserkesz
nemzetiség?ek er?sen felül vannak reprezentálva a politikai és gazdasági életben. (Az adigék és a
kabardinok a cserkesz nép regionális alcsoportjai, a viszony kb. mint a székely-magyar.)

Különösen az Észak-Kaukázusban van jelen leger?sebben az a Putyin-féle kisebbségi politika, melyet a
II. csecsen háború óta alkalmaz a központi orosz hatalom: azaz pozitív diszkrimináció a helyi nem-orosz
nemzetiségek részére, e nemzetiségek elitjének b?séges finanszírozása, s ezzel annak biztosítása, hogy
ezek a nem-orosz nemzetiségek ellenálljanak minden szeparatista gondolatnak. A helyi muszlim elitek
felveszik a harcot a radikális iszlám ellen, s e h?ségüket Moszkva megjutalmazza. Ez az egész modell
lényege. A helyi orosz lakosság meg kénytelen tudomásul venni mindezt, ill. ha nem veszi tudomásul,
marad az elköltözés Oroszország más részeire.

Mint közismert Csecsenia volt az egyetlen orosz autonómia, mely fegyveresen is harcolt a
függetlenségéért, s 1991-2000 között a terület nem is állt orosz irányítás alatt. Ugyanakkor Tatársztán is
kimondta a függetlenségét, de ott fegyveres harcig nem fajult a helyzet, a függetlenségi nyilatkozat
kés?bb Tatársztán visszavonta.
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Adigea, Csecsenia, Dagesztán, Észak-Oszétia, Ingusétia, Kabardin-Balkária, Karacsáj-Cserkeszia
jelenlegi vezet?i: Murat Kumpilov (cserkesz nemzetiség?, szunni muszlim vallású), Ramzan Kadirov
(csecsen nemzetiég?, szunni muszlim vallású), Szergej Melikov (lezgin nemzetiség?, szunni muszlim
vallású), Vjacseszlav Bitarov (oszét nemzetiség?, ortodox keresztény vallású), Mahmud-Ali Kalimatov
(ingus nemzetiség?, szunni muszlim vallású), Kazbek Kokov (cserkesz nemzetiség?, szunni muszlim
vallású), Rasid Temrezov (karacsáj nemzetiség?, szunni muszlim vallású) - a dagesztáni vezet? független,
a többiek Putyin pártjának képvisel?i

Az Észak-Kaukázusban is létez? jelenség az eloroszosodás - leginkább az oszéteknél, legkevésbé az
ingusoknál és a csecseneknél (Csecseniában és Ingusétiában az utca nyelve se az orosz) - de ez itt csak
nyelvi, nem nemzetiségi eloroszosodást jelent, az orosznyelv?ek is megtartják er?s nemzeti
köt?désüket nemzetiségükhöz.

Végs?soron a keményebb nacionalisták mindenhol elbuktak a 90-es évek közepére (kivéve persze
Csecseniát), éppen az abszurd követelések miatt, mint pl. az orosz nyelv hivatalos státuszának
megszüntetése az autonómiákban, valamint a névadó néphez nem tartozók negligálása.

A harmadik modell a kompromisszumos. A helyi kisebbségi és orosz elit együttm?küdik maximálisan,
közös érdek a gazdasági-pénzügyi nagyfokú függetlenség a központtól, az orosz elit elismeri a másik fél
nemzeti érdekeit, a kisebbségi fél pedig nem törekszik az orosz nyelv szerepének csökkentésére.
Természetesen a sikerhez itt két elemre van szükség: legyen az illet? régió gazdag, s a kisebbség akarja
fenntartani saját kultúráját.

Erre talán a legjobb példa Jakutia, a területileg legnagyobb oroszorországi autonómia, területe akkora
mint Nyugat-Európa, de lakossága alig 1 millió f?. Itt meglep? adatokat láthatunk: a jakut lakosság
aránya n?, ma már 50 % felett van, alig 10 %-uk nem beszél jakutul, s még a jakutiai oroszok 40 %-a is
tud valamilyen szinten jakut nyelven (5 % jól beszéli, 35 % nem, de érti). Továbbá: a jakutok nem csak
családban használják a nyelvet, hanem egymás közt is. Talán a legfontosabb: a jakutok 70 %-a jakutul
beszél gyermekeivel, így a jakut gyerekek zöme is ismeri a nyelvet. s a jakutul nem beszél? jakutok is azt
mondják, tervezik a nyelv megtanulását, mert úgy érzik, nyelvtudás nélkül nem igazi jakutok. A jakutiai
falvakban az iskolák 60 %-a jakut tannyelv?, s csak 15 % kizárólagos orosz tannyelv?, de még a
városokban is az iskolák 20 %-a jakut-orosz vagy csak jakut tannyelv?. Ami meglep?: még a jakutiai
orosz lakosság 40 %-a is olyan orosz tannyelv? iskolába járatja a gyerekét, ahol van jakut nyelv mint
tantárgy.
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https://www.youtube.com/watch?v=s2mMIke7GYU
a jakutiai állami tv híradója - hasonló persze minden autonómiában van, de itt az érdekes, hogy a
interjúalanyok zöme is jakutul beszél, nem oroszul

https://www.youtube.com/watch?v=nqvTzS0zZh8
a jakut vezet? beiktatása - 95 %-ban oroszul, a hivatalos szövegeket két nyelven is elmondják, pl. az esküt
15:55-t?l el?ször jakutul, majd oroszul

*

Kiegészítés

A Szovjetúnió utolsó stabil évében (1988) a következ? volt a kisebbségi nyelvek helyzete az szovjet
kisebbségi oktatásban az Oroszországi Köztársaság területén:

kisebbségi tannyelv érettségiig, az orosz nyelv csak kötelez? tantárgy: baskír, tatár,
kisebbségi tannyelv 8. osztályig, az orosz nyelv csak kötelez? tantárgy + 9. osztálytól orosz
tannyelv, a kisebbségi nyelv csak kötelez? tantárgy: jakut, tuvai,
kisebbségi tannyelv 4. osztályig, az orosz nyelv csak kötelez? tantárgy + 5. osztálytól orosz
tannyelv, a kisebbségi nyelv csak kötelez? tantárgy: altáji, csuvas, hakasz, komi, mari, mordvin,
udmurt + Dagesztán nagyobb hivatalos nyelvei (avar, azeri, dargvin, kumik, lezgin, lak,
tabaszaran),
orosz tannyelv érettségiig, a kisebbségi nyelv csak kötelez? tantárgy: burját, cserkesz, balkár,
ingus, kalmük, oszét,
orosz tannyelv érettségiig, a kisebbségi nyelv csak választható tantárgy: minden egyéb nagyobb
nyelv.

S a jelenlegi oroszországi helyzet:

kisebbségi tannyelv? rendszer a fels?oktatásban is (nem számítva az adott nyelvhez köt?d?
szakokat): tatár,
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kisebbségi tannyelv? oktatás rendszer, egészen érettségiig: baskír, jakut, tatár,
kisebbségi tannyelv? oktatás 7. osztályig: cserkesz, kalmük, mordva, tuvai, ukrán,
kisebbségi tannyelv? oktatás 3. osztályig: altáji, avar, azeri, burját, csecsen, csuvas, dargvin,
hakasz, ingus, komi, krími tatár, lak, lezgin, mari, oszét, tabaszaran, udmurt,
csak orosz tannyelv + a kisebbségi nyelv csak tantárgy: abaza, agul, cahur, tatár, kumik, nogáj,
rutul, tat.

_______________________________________________
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Orosz nyelvi jelenség
by maxval bircaman - péntek, február 21, 2020
http://bircahang.org/orosz-nyelvi-jelenseg/

Bár ma már egyre kevesebb magyar embernek van fogalma az orosz nyelvr?l, ezt az is jelzi, hogy ma már
az angolos átírás gyakoribb a magyarosnál az orosz neveknél, egy apróságra szeretném felhívni a
figyelmet.

Az oroszban nagyon sok mássalhangzó fonéma van, számuk összesen: 33 (összehasonlításképpen: a
magyarban 25 mássalhangzó fonéma van).

Közismert, hogy az orosz mássalhangzók lehetnek kemények és lágyak. Fontos tudni azonban, hogy
keménység/lágyság nem verziók, hanem külön fonémák. Ahogy a magyar "d" és "gy" nem ugyannak a
hangnak 2 verziója, hanem 2 külön fonéma, ugyanez a helyzet az összes orosz kemény/lágy fonéma
párnál. Nem szabad azt nézni, hogy az orosz írás ugyanazt a bet?t használja minden kemény/lágy pár
tagjára, ez ugyanis csak az írás sajátossága.

A lágy fonémákat az orosz nyelv úgy jelöli, hogy maga a bet? ugyanaz, mint az illet? kemény hangé, de
az ?t követ? bet? jelzi, hogy a megel?z? bet? lágy fonémát jelöl. A jelölés módja:

ha a következ? magánhangzó ?, akkor nem ?, hanem ? írandó,
ha a következ? magánhangzó ?, akkor nem ?, hanem ? írandó,
ha a következ? magánhangzó ?, akkor nem ?, hanem ? írandó (ez azonban opcionális, írható
ilyenkor ? is, egyszer?en "tudni kell" ilyenkor mi a helyes ejtés),
ha a következ? magánhangzó ?, akkor nem ?, hanem ? írandó,
ha a következ? hang mássalhangzó vagy szünet, akkor ? írandó.

(A maradék két magánhangzó - ? és ? - esetében nincs probléma, az el?bbi mindig lágy mássalhangzó
után áll, az utóbbi mindig kemény mássalhangzó után. Kivétel: lásd kés?bb.)
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Az orosz kemény/lágy párok: ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?.

Mindig kemény (azaz nincs lágy "párja): ? (zs), ? (c), ? (s). Ha utánuk van mégis lágyító magánhangzó,
az egy plusz "j" hangot jelez a kemény mássalhangzó és a következ? magánhangzó között, kivéve az ?-t.
Ez az egyetlen eset, amikor orosz ember képes ?-t ejteni kemény mássalhangzó után. (Közismert része az
oroszok idegen akcentusának, hogy "i" el?tt nem tudnak kemény mássalhangzót kimondani, így lesz pl.
Vivaldiból "Vivalgyi".) Megesik úgyszintén, hogy ilyen bet? után ? áll, ami azonban ebben az esetben
csak történelmi írásmód, azaz nem jelöl eltér? ejtést.

Mindig lágy (azaz nincs kemény párja): ? (j), ? (cs), ? (a magyarban nincs semmi hasonló, ez kb.
selypített s hang). Ezeknél így nem szükséges a "lágyító" magánhangzó használata utánuk! Ha utánuk van
mégis lágyító magánhangzó, az egy plusz "j" hangot jelez a lágy mássalhangzó és a következ?
magánhangzó után, ill. egyes esetekben a lágyító magánhangzó használatának oka pusztán történelmi,
nem tükrözi az ejtést.

Sajátos a ? (g), ? (k), ? (h) esete, itt a keménység/lágyság valóban változat csak, nem önálló fonéma. Ha
a következ? hang - nem bet?, hanem hang! ? vagy ?, akkor az ejtés lágy, minden más esetben kemény. Utánuk a lágyító
"?" ejtése "?", minden más lágyító magángangzó pedig j + magánhangzó.

S végül hozzátenném: mindez csak az oroszra érvényes, más cirillbet?s nyelvekre nem.

_______________________________________________
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Oroszország közigazgatása
by maxval bircaman - csütörtök, március 19, 2020
http://bircahang.org/oroszorszag-kozigazgatasa/

Oroszország közigazgatási felosztása érthet?en.

A látszólag bonyolult beosztás a valóságban sokkal egyszer?bb. Az ország 82 legmagasabb szint?,
önkormányzattal rendelkez? területi egységre oszlik, ezek közül:

- 3 szövetségi város,
- 9 határterület,
- 46 terület,
- 22 köztársaság,
- 1 autonóm terület,
- 1 autonóm körzet.

A határterület szimpla történelmi elnevezés, egyes új területeket neveztek így el még a cári id?kben,
aztán ez átörökl?dött a szovjet korba, majd a mai korba.

A szövetségi városok olyan városok, melyek területi jelent?séggel bírnak, vesd össze magyar megye és
megyei jogú város.

Jogilag semmilyen különbség nincs terület, határterület, s szövetségi város között.

A köztársaság az egyetlen, melynek státusza jogilag más. De facto a köztársaság olyan terület, melynek
fokozott önkormányzati joga van. Ezen túl a köztársaság jelképesen is magasabb státuszt élvez,
Oroszországon belüli államnak számít, így joga van önálló nemzetközi kapcsolatokra (nyilván nem
sértve az oroszországi alkotmányt), valamint valamely kisebbség(ek) érdekeit vézdi, ez abban is
megnyilvánul, hogy az oroszon kívüli más hivatalos nyelvet is elfogadhat a köztársaság (ezt meg is tette a
22 köztársaságból 21), továbbá az egyes hivatalos elnevezések mások: pl. a köztársaságok alkotmányát
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"alkotmánynak" nevezik, míg a többi közigazgatáso egységét "alaptörvénynek", ugyanez a közigazgatási
központ esetében, "f?város" és "székhely", valamint a helyi végrehajtó hatalom vezet?jének a címe az
egyik esetben "vezet?", a másikban "kormányzó", s még több hasonló jelképes eltérés, mely a köztársaság
nagyobb jogát jelzi.

Az autonóm terület "félúton" van a normál terület és a köztársaság között. Maradvány a szovjet korból.
Lassan az összes volt autonóm terület vagy köztársasággá lett emelve, vagy elvesztette speciális státuszát,
valamely terület normál részévé lett. A jelenleg még létez? egyetlen autonóm terület is csak jelképes
jellege miatt van meg, mivel ez a Zsidó Autonóm Terület.

Az autonóm körzet bonyolultabb ügye. Ebb?l jelenleg 4 van, de közülük csak 1 önálló egység, a másik 3
valamely terület része. Az autonóm körzet olyan mint egy csökkentett jogkör? autonóm terület. Viszont
mind a 4 autonóm körzet közvetlenül képviselve van szövetségi szinten, az a 3 is, mely valamely terület
része. Ezért írják egyes források, hogy Oroszországnak nem 82, hanem 85 legmagasabb szint?
közigazgatási egysége van.

világoszöld - köztársaság, piros - terület / határterület / szövetségi város, sárga - autonóm terület,
rózsaszín - terület részét alkotó autonóm körzet, sötétzöld - terület részét nem alkotó autonóm körzet

orosz többség: piros - 90 % felett, rózsaszín - 80 % felett, lila - 70 % felett, narancs - 60 % felett,
sötétsárga - 50 % felett, zöld - 50 % alatti relatív többség
fehér - nincs orosz többség

ahol az orosz nép kisebbségben van: zöld - 10 % alatt, sárga - 20 % alatt, piros - 30 % alatt, rózsaszín - 40
% alatt
fehér - orosz többség

_______________________________________________

568 / 775

BircaHang - 01-13-2021
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Ortodox csoportok
by maxval bircaman - szombat, február 29, 2020
http://bircahang.org/ortodox-csoportok/

A kereszténység létszáma 2,3 milliárd f?. Ebb?l 1,1 milliárd katolikus, 800 millió protestáns, 350 millió
ortodox, s 50 millió marginális keresztény (akinek keresztény státusza vitás).

A protestantizmus a katolicizmusból szakadt ki.

Az ortodoxia 3 részre osztható:

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" vagy "keleti egyház",
azok akik csak az els? három egyetemes zsinatot fogadják el, ez kb. 50-70 millió ember,
els?sorban Egyiptomban, Etópiában, s Indiában, önelnevezésük "ortodox",
azok akik mind a hét egyetemes zsinatot elfogadják, ez kb. 280-300 millió ember, els?sorban
Kelet-Európában, a szó sz?kebb értelmében csak ?ket szokás ortodoxoknak nevezni.

Most kizárólag ennek az utóbbinak a részleteit vázolom. Íme a csoportok:

kanonikus egyházak,
nem-kanonikus (szeparatista, nemzeti) egyházak,
óhit?ek,
naptárkérdésben elszakadtak,
tiltakozók,
reformerek.

Szóval vannak egyrészt a kanonikus ortodox egyházak. Ezek azok, melyek elismerik egymást, mind
teológiai, mind adminisztratív értelemben. Ha vannak is viták köztük, azok nem érintenek teológiai
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kérdéseket, kizárólag státuszbeli kérdéseket. Lásd, önálló Ukrán Ortodox Egyház, melyet az ortodox
egyházak zöme az Orosz Egyház részeként ismer el, de ez a nem-elismerés nem tartalmaz semmilyen
hitéleti, tanításbeli eltérést, az egyes szertartások is elismertek, egyszer?en csak nincs elismerve, hogy ez
egy önálló jogú egyház lenne. Ugyanez megesik nem önálló, csak autonóm egyházaknál is, pl. Észt
Egyházból kett? darab van, az egyiket Moszkva ismeri el, a másikat Konstantinápoly.

Az ilyen vitás kérdések abból adódnak, hogy nem létezik világos ortodox szabály, mikor lehet egy
részegyház autonóm, s mikor lehet önálló. Eddig ez mindig ad hoc alapon zajlott.

Vannak aztán a nem-kanonikus szeparatista egyházak. Ezek olyan nemzeti egyházak, melyek
kinyilvánították önállóságukat, de azt senki se ismerte el a kanonikus ortodox egyházak közül. Teológiai
eltérés itt sincs semmilyen formában. Létszámuk összesen 3 millió f?. A legnagyobb ilyen egyház a
Macedón Egyház. A szeparatista egyházakkal egyébként a nem-elismerés hangoztatásával párhuzamosan
kapcsolatokat tartanak fenn a kanonikus egyházak.

A következ? csoport az óhit?eké. Az ma is kb. 5 millió ember, szinte teljesen egészében Oroszországban,
a volt Szovjetúnió országában, s kisebb emigráns közösségek Észak-Amerikában és Romániában (ez
utóbbiak a lipovánok, kb. 30 ezer f? a mai Romániában). Dogmatikai eltérés itt sincs, viszont a rítusban
már igen.

Amikor az ortodoxia központja, Konstantinápoly iszlám uralom alá került, Moszkva lett az új de facto
központ (jogilag maradt Konstantinápoly a központ). A moszkvai egyházvezetés revízió alá vettek az
orosz ortodox szokásokat, melyek egy része már eltért az eredeti görög szokásoktól. A mordvin
nemzetiség? Nyikon moszkvai pátriárka 1652-ben kimondta: az orosz hagyománynak kell alkalmazkodni
a korábbi göröghöz. A legnagyobb és legvitatottabb eltérés a keresztvetés módja volt. Oroszországban a
kétujjas keresztvetés volt divatban, míg az eredeti görög szokás szerint a háromujjas.

Sokan úgy érezték, a nyikoni reformok elfogadhatatlanok, s elszakadtak az egyháztól. ?ket aztán az
állam sokáig üldözte, de máig megmaradtak.
A “hivatalos” és az “óhit?” egyház között ma már nincs ellenségeskedés, 1971-ben a moszkvai pátriárka
törölte az "eretnek" bélyeget az óhit?ekr?l.

Továbbá, már a XVIII. sz. végén kialakult a hivatalos egyházban az úgynevezett Egységes Hit
mozgalom, mely azért harcol, hogy az óhit?ek szertartásai legyenek elismerve. Az Egységes Hit
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mozgalom egyes óhit?eket visszahozott a hivatalos egyházba, de a nagy többség maradt elszakadva, még
az 1971-es nyilatkozat után is.

Alá kell húzni, az óhit?ek tanítása máig nem különbözik a többségi ortodox tanítástól, egyedül a rítusban
vannak sajátos elemek.

balról: Kornyilij érsek-metropolita, az óhit?ek vezet?je, jobbról: Kirill pátriárka, a “hivatalos” egyház
vezet?je

A következ? csoport a réginaptáristáké. Az ortodoxia egységesen a juliánus naptárat használta 1923-ig.
1923-ben felmerült: nem kellene-e áttérni a világi naptárra valamilyen formában, hiszen furcsa, hogy pl.
Karácsony, mely az egyházi naptár szerint december 25-én van, az a világi naptár szerint január 7.

1923-ben az a döntés született: mivel ez nem dogmatikai kérdés, hanen csak gyakorlati, így szabadon át
lehet térni más naptárra. Így alakult ki 3 csoport:

akik maradtak a juliánus naptárnál,
akik bevezették a gregoriánus naptárral gyakorlatilag azonos újjuliánus naptárat, de a mozgó
dátumú ünnepeket a juliánus naptár szerint számítják továbbra is,
akik bevezették a gregoriánus naptárat minden tekintetben.

Azokban az ortodox részegyházakban, ahol megtörtént a naptárváltás, mindig akadtak kisebb csoportok,
akik kijelentették, a naptár igenis dogmatikai kérdés, így az egyházvezetésnek nem volt joga változtatnia.
Ezek a csoportok elszakadtak, így lettek a réginaptárista egyházak.

A legnagyobb réginaptárista egyház Romániában van. A Román Egyház 1924-ben tért át az újjuliánus
naptárra, ekkor az ellen tiltakozók elszakadtak. Máig a román ortodox egyházközségek kb. 1-2 %-a az
önálló réginaptárista román ortodox egyházhoz tartozik.
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Az újjuliánus naptárra legkés?bb áttért egyház a bolgár, ez 1968-ban történt. Így van Bolgár
Réginaptárista Ortodox Egyház is, kb. 70 ezer taggal.

Hangsúlyozni kell, a réginaptáristák semmiben se tanítanak mást, mint a többiek, az egyetlen eltérés,
hogy szerintük a naptár dogmatikai kérdés.

A következ? csoport a tiltakozóké. Ezek olyan csoportok, mely nem nemzeti alapon, s nem a
naptárkérdés miatt szakadtak el, hanem jellemz?en politikai okokból. Eredetük a kommunista
hatalomátvétellel kezd?dött Oroszországban. A hatalommal békét köt? egyházvezetés ellen megindult az
ellenállási mozgalom (katakomba-egyházak).

Ezt er?sítette a külföldi orosz ortodox egyházközségek szerepe. 1927-ben a Szovjetúnió területén kívüli
orosz ortodox egyházközségek kijelentették, hogy a moszkvai egyházi vezetés a kommunista állami
vezetés befolyása alatt nem képes a továbbiakban ellátni szerepét, így hivatalosan elszakadtak,
megalakítva a Határontúli Orosz Ortodox Egyházat, New York központtal. A Határontúli Orosz Ortodox
Egyház 2008-ban újraegyesült a moszkvai egyházzal, de máig vannak kisebb csoportok, melyek az
újraegyesülést nem fogadták el, ill. csatlakoztak hozzájuk egyes oroszországi egyházközségek is. A
jellemz? indokok: a moszkvai egyházi vezetés máig "kommunista", illegitím, továbbá megalkuvó (pl.
megalkuvásnak min?sül, hogy a moszkvai pátriárka egyáltalán leül beszélni a római pápával).

Itt is elmondható: sem az ideológiában, sem a gyakorlatban nincs eltérés a kanonikus ortodoxiához
képest. A vita alapja mindig az: milyen mérték? lehet a kapcsolat a nem-ortodoxokkal, ill. a szovjet
korszak megítélése egyházjogilag, azaz elfogadható-e, hogy a kommunista párt által de facto kinevezett
egyházi vezet?k, s azok utódai vezetik máig az egyházat.

Az utolsó csoport a reformereké. Ez az el?z?vel éppenhogy ellentétes csoport. Alapja a kommunista
hatalom által megalapított Él? Egyház - célja a keresztény tanítása "modernizálása". Látványos
sikertelensége után, Sztálin 1943-ban gyakorlatilag bezárta ezt a felekezetet, miután a hivatalos egyházat
addigra sikerült teljesen semlegesíteni politikai szempontból.

Ilyen csoportok máig léteznek - tucatnyi csoport, egyenként pár száz f?s tagsággal -, s ezek az eddig
felsoroltak közül az egyetlenek, ahol a dogmatika se teljesen ortodox. A valóságban itt jellemz?en
ortodox és protestáns (jellemz?en pünkösdista) elemek keverednek, az egyes szervezetek pedig tipikus
szekták. Ezeket tehát nem ortodox csoportoknak kell nevezni, hanem ortodox alapon létrejött nem-
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ortodox csoportoknak.

Ilyen csoportok mindig is léteztek. Egy részük pünkösdista és ortodox dogmatikát kevernek, jellemz?en
pacifista nézetekkel. Ilyenek pl. a duhoborok, akik máig léteznek pár ezres létszámban, els?sorban
Kanadában (ahová az üldözés el?l a XIX. sz. végén menekültek el Oroszországból).

Mások elvetik az egyházszervezetet, a papságot, pacifizmust hirdetnek, viszont az ortodox dogmatika
jelent?s részét elfogadják, ilyenek pl. molokánok, akik máig léteznek, pár tízezer f?s létszámban.

Megint mások gnosztikus és ezotérikus nézetekkel keverik a keresztény tanítást. Az els? ilyen csoport a
XVII. századi hliszteké. Ilyen ezotérikus csoportok máig létrejönnek, amivel önmagában semmi gond,
csak az, hogy magukat ortodoxoknak hazudják.

talán a legnépszer?bb: az egy id?ben 100 ezer f?s tagságot kiépít? Nagy Fehér Testvériség alapítója,
Marija Cvigun, aki magát egyszerre Jézusnak és Sz?z Máriának vallja

A legextrémebb csoportok a radikális puritánok, f? képvisel?jük a XVIII. században létrejött szkopcoké,
akik minden baj okának a nemiséget megjelölve, kasztrálták a férfiakat, a n?knél pedig levágták a
melleket, valamint körülmetélést alkalmaztak. Egy id?ben 100 ezer f?s taglétszámot értek el, mára pár
száz f?s csoport maradtak, s a maiak már csak "szellemi kasztrációt" alkalmaznak.
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Para Zita
by maxval bircaman - szerda, február 26, 2020
http://bircahang.org/para-zita/

Én még akkor láttam az Oszkár-díjas koreai filmet, amikor nem is volt híres még.

Úgy 85-re értékeltem 100 maximumból.

Ami tény: remekm? az Oszkár-díjasok között, Oszkárt ugyanis banális marhaságok szoktak kapni, mint
pl. tavaly a Zöld Könyv, vagy tavalyel?tt a Víz Alakja.

Általánosságban viszont nem remekm?, csak jó film.

Tulajdonképpen arról szól a film, hogy a modern liberális rendszerekben a társadalom annyira egymástól
elszakadt rétegekre oszlik, hogy már a szimpla kommunikáció is nehézségekbe ütközik. S a legnagyobb
kár nem a szegényeket éri (Dél-Koreában igazi nyomor eleve nincs, az ottani szegénység olyan
nagyjából, mint a kelet-európai: a biológiai lét nincs veszélyben, leginkább a szociális helyzet az ami
elkeserít), mert a szegények vagy megszokják, amiben léteznek, vagy - ahogy ez a filmben történik megtalálják a kiskapukat, s a rendszer parazitáivá válnak: azaz nem lázadnak semmilyen módon, csak
kihasználják a rendszert ahogy ez lehetséges. A legnagyobb kár éppen a gazdagokat éri, ?k is paraziták,
s?t ?k az igazi paraziták, s ?k - ellentétben a szegény parazitákkal - meg se értik az egész rendet, amiben
élnek.

Én magam kamaszkorom óta rettegek attól, hogy gazdag leszek, pontosan emiatt, bár csak 10-15 éve
vagyok képes kifejteni miért érzek így. Nyilván most is gazdag vagyok világviszonylatban - a világ 95-99
%-a biztosan jóval rosszabban él, mint én -, de saját kelet-európai környezetemben csak
alsóközéposztálybelinek számítok.

A vicces: eddig állítólag csakis angolnyelv? filmeknek adták a f? Oszkárt, szóval mi történt?
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Paranoiás roham
by maxval bircaman - péntek, szeptember 04, 2020
http://bircahang.org/paranoias-roham/

Paranoiás roham az Amerikai Népszava nev? blogon.

A blogger retteg, hogy egyes országokból vagy IP-címekr?l megfigyelik ?t, így letiltotta ezeket. Ebben
semmi furcsa: aki nem retteg, az nem is igazi magyar liberális.

Mivel az Amerikai Népszava blog egyik kedvenc vicclapom: a blogger néha 3-4 oldalas skizofrén
ömlengéseket tesz közzé, amit csak a kb. tucatnyi törzskommentel? elmebaja homályosít el, ezért nem
tudom nélkülözni. Mindenkinek ajánlom egyébként a blog követését: ha az ember kedve kicsit rossz,
azonnal megjavul t?le.

Ha valaki esetleg olyan helyen lakik, mely nem tetszik Bartus mesternek, elegend? bármely
ingyenes VPN hozzá, s hipp-hopp a "blokk" meg is van törve, pont ahogy a blog tegnapi cikke szerint
szent Iványi messiás áll éppen Zorbán "megtörése" alatt: a csúnya Zorbán gy?löli a szent ballib
megmondóember Iványit, mert az esetleg mindjárt megdönti a "fasiszta" "diktatúrát".
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Partizán
by maxval bircaman - csütörtök, május 07, 2020
http://bircahang.org/partizan/

Vicces eset, bejutottunk sajátos reklámként az ellentábor egyik médiájába.

Viszontreklámként íme a teljes videó: itt.
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577 / 775

BircaHang - 01-13-2021
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Perjés
by maxval bircaman - szombat, február 15, 2020
http://bircahang.org/perjes/

Id?nként megnézem a nemzeti1tv nev? blog Saller cím? közéleti vitam?sorát, ahol a felállás az, hogy az
ultraliberális m?sorvezet? Perjés Zoltán szidja az egyetlen fideszes résztvev?t, s ebben segít neki még 5
szintén ultraliberális vendége, köztük Hontalan Andris a HVG-t?l, az Amerikai Magyar Népszava blogról
ismert Para-Kovács, valamint a köpönyegforgató, nyilasból liberálissá vedlett Balogh páter blogger.

Perjés már nem vezet m?sort, lebuktatta ?t a Vadhajtások. Na most, ezzel az a gondom, hogy Perjés és
Bede (= Vadhajtások) kb. ikertestvérek a demagógiában és a hülyeségben, szóval ebben a küzdelemben
nyugodt szívvel csak semleges tudok lenni.

Mindkét ember olyan, hogy súlyos teher annak az oldalnak, melyet éppen támogatnak, Bede a Fidesz
számára, Perjés meg a ballibek számára.

Ami azért mindenképpen egy röhej: a Borkai-ügyben emelt hangon pofázó Perjést éppen
kurvázásban leplezik le.
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Pogácsa és a ballib péksütemények
by maxval bircaman - péntek, március 06, 2020
http://bircahang.org/pogacsa-es-a-ballib-peksutemenyek/

Kiváló cikk jelent meg a Mércében Pogátsa Zoltántól.

F?bb megállapításait igyekszem összegezni el?ször. Ezek nagy része olyan eretnek gondolat, mely 20 éve
még egyedül a Magyar Fórumban jelenhetett volna meg. Szerintem a 8 legfontosabb megállapítás:

1. A nyugat által megállapított egyetlen igaz gazdaságpolitikát nem alkalmazta sem a nyugat soha a
saját felemelkedése során, sem azóta a pár frissen kiemelkedett államok egyike se. S?t, ahol volt
sikeres felzárkózás, ott mindenhol éppen az "egyetlen igaz" módszer ellenkez?jét alkalmazták.
2. A magyar liberális elit sose volt képes vitára, ezért választotta a "független szakért?ség" álcáát.
Ennek az elitnek társadalmi támogatottsága nincs a valóságban. S ez az elit teljesen azonos a
kés?kádári technokrata nomenklatúrával.
3. Húsz év kellett ahhoz, hogy kiderüljön mindenki számára: az "egyetlen igaz" politika nem
m?ködik. Pogátsa nem beszél más oszágokról, s nem bontja ki ezt, én hozzátenném: máig az a
ballib mítosz, hogy ez a politika valójában éppen mostanában hozta volna meg gyümölcseit, ha
nem kett volna Orbán gy?zelme 2010-ben, erre hozzák fel a hamis érvet, mely szerint a régió már
nagy mértékben elkezdett felzárkózni, csak Magyarország maradt le. S persze innen a Bajnaikultusz, amit csak az gyengít, hogy mára Gyurcsány lett az ellenzék vezére, márpedig közismert a
Gyurcsány és Bajnai közti személyes utálat.
4. Pogátsa egész odáig meg, még a szent korrupciós narratívát is megkérd?jelezi. Nagy bátorság!
Nehéz lesz ezután az Új Egynel?ség stúdiójába behívni ballib megmondóembereket…
5. Ami még nagyon fontos: Pogátsa elmondja, az magyar "baloldali" és "jobboldali"
gazdaságpolitika azonos volt teljes mértékben, csak az utóbbi id?ben - már 2010 után - lett egy
jelent?sen különböz? másik gazdaságpolitika, ami nevezhet? "jobboldalinak", mivel a Fidesz
képviseli. (Persze a "baloldali" és " jobboldali" szónak ebben a valóságban semmi értelme.)
6. Az új fideszes gazdasági kurzus f? képvisel?i, ez a következ? megjegyzés, sokkal közelebb állnak
a baloldali ideológusokhoz, mint az elméletileg "baloldali", akarom mondani "független"
szakért?k.
7. Az aktuális politikai helyzetet elemezve, Pogátsa megállapítja, a DK és a Momentum
ugyanazt képviselik, az ellentét köztük nemzedéki csupán
8. A magyar elit két táborra oszlik, s mindenki vagy ki van szorítva, vagy kénytelen beállni
valamelyik tábor segéderejének.
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Gyakorlatilag minden egyes mondat a legtisztább igazság. Írtam ugyanerr?l több tucat cikket.

Persze kellett a cikkbe vörös farok, hgy megjelentethet? legyen egy elkötelezetten ballib médiában. Itt ez
csak pár mondat arról, hogy a "neoliberális Fidesz" ellen miért nem tiltakoznak a nyugatellenes fideszes
megmondóemberek, külön kiemelve Bogár Lászlót.

Egy bekezdésen komolyan elmosolyodtam. Amikor a szerz? leírja ?szinte bánatát, hogy Magyarországon
minden rendszerkritika automatikusan fideszes, mivel a ballib oldal képtelen bármilyen kritikára a mai
világban uralkodó liberális f?sodorral szemben, s?t minden ilyen kritikát azonnal fideszes propagandának
min?sít.

Érthet? itt Pogátsa személyes fájdalma: ? végülis a ballibeket szeretné jó útra téríteni, de azok nem
hagyják, számukra Pogátsa szövege Fidesz-szagú, a Fidesz viszont elfogadhatatlan az ? számára
kultúrpolitikai okokból. Pogátsa Szirizát vagy Podemost, végs? esetben Linkét szeretne: kulturálisan
ballib, gazdaságilag ballibellenes üzenetet. Magyarországon ez azonban képtelenség. Részben én magam
is hasonló helyzetben vagyok: kulturálisan közel állok a magát jobboldalnak nevez? magyar áramlathoz
(leszámítva a nacionalista eszmét), s gazdaságilag meg még most se állok közel senkihez, pedig a Fidesz
határozottan jó úton kezd ebben haladni 2010 óta, de nekem még így is túl liberális a Fidesz,
tulajdonképpen caak azért preferálom a Fideszt, mert a másik oldal még távolibb számomra.

Egy dologban téved Pogátsa: az etnizálást alapvet?nek tekinti, miközben éppen a mostani Fideszben
jelent meg el?ször az az álláspont, hogy kötelességünk kibékülni szomszédainkkal, s ez még akkor is
igaz, ha egészben ma is er?s a hagyományos, buta, nacionalista narratíva.

Pogátsa, a baloldali olvasat a magyar "baloldalon" fasizmusnak számít, nem veszed észre? Dehogynem.
Ha nem látnád ezt, nem írtad volna meg ezt a cikket se.
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Pokol
by maxval bircaman - hétf?, augusztus 31, 2020
http://bircahang.org/peldabeszedek-iv/

Folytatás.

Mi a pokol? A pokol és mennyország valójában ugyanaz fizikai értelemben, nem különböznek küls?re
semmibem. Az eltérés az adott ember értelmezése. Eckhart kb. azt mondja - most kicsit átértemezve -,
hogy ez olyan, mint egy tüzes széndarab, az egyik embert megégeti, mert puszta kézzel nyúl hozzá, a
másikat meg melegíti, mert megfelel? eszközzel közeledik felé.

Mi az isteni akarat? A létezés alapvet? szabálya, azaz nem valamiféle önkényes, hóbortos nagyúr
vágyainak kifejez?dése. Aki vét ellen, az meghal, hiszen a létezés megsértésének következménye a
nemlétezés.

Isten bosszúja ez? Nem az, hanem ez egyenes következmény. Ahogy az erkélyr?l kiugró ember se azért
hal meg, mert a gonosz gravitáció bosszújának az áldozata.
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Polgári Magyarország
by maxval bircaman - szombat, január 04, 2020
http://bircahang.org/polgari-magyarorszag-2/

Megnéztem a Fideszb?l kiábrándult ultraliberálisok legújabb el?adását. A Soros Magyar Hangja nev?
média szervezésében.

Amikor az ilyen beszélgetéseken részt vesz Lukácsi Katalin, garantált, hogy ? mondja a legnagyobb
hülyeségeket. Kati harcos álkeresztény ateista, akinek még a fejmozgásán is érz?dik forradalmi hévülete,
ha bárki ellentmond neki. Most azonban szerencséje volt, jelen volt Gyöngyössy Márton is, akit nem
tudott alulmúlni. További Márki-Zay Péter is mondott pár kivételes hülyeség-gyöngyszemet. Szóval
hozzájuk képest Kati egyfajta megfontolt bölcs elemz?nek t?nt.

(YouTube)

A nagy terv nagyjából a következ?: vissza kell hozni az 1998-2002 közti Fidesz helyes politikáját, de
immár a Fidesz ellenében, mert az átállt a sötét oldalra, de szövetségre kell lépni mindeközben
mindazokkal az er?kkel, akik ellenzik mind a mai Fideszt, mind az 1998-2002 közti Fideszt. Logikus,
ugye? Technikailag ez úgy érhet? el, hogy mindenki, aki él és mozog összefog, de Gyurcsányék
szerényen a háttérbe húzódnak, majd meglesz a kétharmad, de ha nem is lesz meg, meglesz az egyszer?
többség, majd a gy?ztes er?k megvesznek pár fideszes képvisel?t, a többieket meg bebörtönzik, meglesz
így mégis a kétharmad az alkotmányozáshoz, s aztán el is kezd?dhet az örök jobboldali-liberáliskonzervatív aranykor.

Most hagyjuk az alkotmányjogi és választójogi ismeretek teljes hiányát. Pl. az az apróságot, hogy a
bebörtönzött képvisel? elveszti ugyan mandátumát, de helyére új képvisel? kerül (ha listás, akkor
azonnal!), továbbá az alkotmányozó kétharmadot nem a jelenlév? képvisel?k, hanem az összes képvisel?
alapján kell számítani. Nézzük csak a politikai oldalát a dolgoknak.

Szóval lenne pár kérdésem. Ha olyan nagyszer? volt az 1998-2002 közti Fidesz-politika, akkor az miért
bukott meg? Miért nincs mögötte jelent?s támogatottság, s miért van most nagyobb társadalmi
támogatottsága a mostani, állítólag szörny? Fidesz-politikának? Miért kellene azokkal szövetkezni, akik

582 / 775

BircaHang - 01-13-2021
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

akkor is ellenezték a Fidesz politkáját? Miért lenne most sikeresebb az 1998-2002 közti Fidesz-politika,
mint ami akkor volt? Hogyan fogják az 1998-2002 közti Fidesz mai hívei elérni, hogy akaratuk gy?zzön,
mikor nyilvánvaló, hogy - legalábbis jelenleg ez a helyzet - kisebbségben vannak az ellenzéki táboron
belül? Továbbá: hogyan is lehetne elkerülni a 2002-2010 közti, a résztvev?k szerint is rossz kormányzás
megismétl?dést, mikor éppen az akkori kormányer?k képvisel?i képezik a mai ellenzéki összefogás
derekát?

Utolsó kérdésem: mi ez a röhejes marhaság? Mert ha a nyugati modellt akarjátok követni, mondjátok
már el, miért nem jó nektek Gyurcsány és Dobrev? Ha meg nem jó, akkor mi a bajotok Orbánnal?

_______________________________________________
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Posztkommunista
by maxval bircaman - vasárnap, szeptember 06, 2020
http://bircahang.org/posztkommunista/

Magyarországon népszer? sértés a "posztkommunista" jelz?.

Pedig valójában Magyarországon mindenki posztkommunista, még azok is, akik nem éltek a
kommunizmusban, mert ?k is posztkommunista szül?k gyerekei. Szóval a "posztkommunista" min?sítés
értelmetlen, gyakorlatilag csak pár tízezer bevándorlóra nem igaz.

Másrészt, én a "posztkommunista" jelz?t pozitívnak tartom. Hiszen azt jelzi, az illet? személyre kis
mértékben hatott az a liberális ?rület, ami a vasfüggönyt?l nyugatra tombol a II. vh. óta. Ez az oka annak,
hogy egy mai átlagos kelet-európai emberben sokkal több a józan ész és a természetes erkölcsi érzék,
mint egy átlagos nyugat-európaiban.
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584 / 775

BircaHang - 01-13-2021
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Pozitív változás
by maxval bircaman - péntek, december 04, 2020
http://bircahang.org/pozitiv-valtozas/

Amikor a ballibek is tabukat döntögetnek, az jó jel. Még akkor is, ha ez csak a ballibek szélére igaz.

A Partizán m?sort készített egy m?sort a modern liberális pénzrendszer abszurditásairól. Nincs az
adásban semmi különös egyébként, az érdekl?d? számára közismert dolgokat mondanak el.

A hír mindebben valójában az, hogy egyáltalán felveti a témát egy liberális szerkeszt?ség, s nem úgy veti
fel mint a laposföldológiát, azaz megnevettend? marhaságként.

Aki 30 évesnél fiatalabb, az most nem is érti mir?l beszélek. De aki id?sebb, az érti mondandómat. Na
most, ez a m?sor még 10 éve is sarlatánságnak számított volna, 15 éve kódolt zsidózásnak, 25 éve meg
egyenesen dühöng? nácifasiszta tombolásnak, s aláírásgy?jtés indult volna ellene, melyet Arató Andrástól
Vásárhelyi Máriáig aláírt volna minden "mértékadó" értelmiségi. (A-tók ZS-ig akartam írni nevet, de nem
jutott eszembe senki zs-bet?s, bocs.) Esetleg lett volna egy jó kis tünti is a "barna es?" ellen.

Most meg egy olyan szervezet beszél err?l, mely egyébként a ballib összefogás egyik fontos támasza.
Szóval változnak az id?k.

Bevallom én ezt pozitívan értékelem.
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Profi politikusok
by maxval bircaman - hétf?, november 02, 2020
http://bircahang.org/profi-politikusok/

Amikor 30 éves voltam, még azon gondolkodtam, milyen jó lenne profi politikusnak lenni. 2 év kellett,
hogy err?l végleg lemondjak, s örüljek, hogy nem indultam el ezen az úton.

Két okot láttam arra, hogy miért nem jó politikusnak lenni: egy kisebb és egy nagyobb okot.

A kisebb ok, hogy nemigen van olyan párt, mellyel az ember 100 %-ban egyetért, így ha egy adott párt
politikusa vagyok, kénytelen leszek id?nként olyan álláspontot is védeni, mellyel nem értek egyet. De ez
a kisebb baj, hiszen végülis ha egy adott párttal nagyrészben egyetértek, elfogadható értelmes
kompromisszunként, hogy a kisebb részt jelent? nem egyetértés esetében idegen álláspontot védek. Amíg
a nagyobb résszel egyetértek, ez nem is gerinctelen viselkedés.

A nagyobb baj viszont áthidalhatatlan. A profi politikusság egy szakma, s aki belekezd, az benne ragad.
Vagy ha kikerül bel?le, iszonyúan nehéz helyzetbe kerül. Nagyon-nagyon magasrangú politikusnak kell
lenni ahhoz, hogy ez ne így legyen, egy volt magasrangú politikus mindig kap állásajánlatot, megélhetést.
De egy kis jelent?ség? politikus senkit se érdekel, amikor már nem politikus.

Persze, a hivatalos szöveg az, hogy a volt politikus "visszamegy civil szakmájába", csakhát a valóság
nagyon más. Ez a civil szakma a legtöbb esetben olyasmi, amibe nem lehet visszamenni, s ha elméletileg
lehetséges is, iszonyúan nehéz, hiszen a politikusi évek alatt az ember kiesik a gyakorlatból, elveszti
korábbi kapcsolatait.

Az átlagos politikus így aztán kényszerhelyzetbe kerül. Mindent meg kell tennie, hogy megmaradjon
politikusnak, mert ez immár megélhetési kényszerré válik. Kénytelen a végén immár a szimpla
megélhetése miatt bármit elfogadni, amit pártja éppen állít.

A magam ellensége lennék, hogy ilyen helyzetbe hozzam saját magamat? Természetesen nem.
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Erre 1999-ben jöttem rá. S azóta szánalommal nézem azokat a politikusokat, akik láthatóan szenvednek,
amikor megélhetési kényszerb?l marhaságokat beszélnek.

_______________________________________________
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Protestantizmus
by maxval bircaman - szerda, január 15, 2020
http://bircahang.org/protestantizmus/

Szeretnék egy nagy ívet vázolni a protestantizmusról, de mell?zve mély teológiai leírásokat, mert ezek
abszolút nem fontosak a jelenség megértéséhez.

Mindigis megvolt egy feszít? ellentmondás a krisztusi és ?segyházi szerénység, egyrészt, s a hatalmas és
gazdag egyház, valamint annak urai közt, másrészt.

A katolicizmus ezt a különféle szervezetrendekkel próbálta feloldani, részlegesen sikeresen, de amikor a
Vatikán politikai hatalmi központtá vált a XI. században, s különösen az er?sen kétes magatartást tanúsító
"reneszánsz" római pápák idején a probléma kezdte szétfeszíteni az ?szintén aggódó agyakat.

Luther kezdetben nem akart mást, mint amit sok korábbi katolikus gondolkodó, fel akart lépni a
disszonáns jelenségek ellen. Amint azonban azonnali ellenségességet kapott válaszként, elkezdett ? is
"keménykedni", s immár alapvet? elveket kezdett újragondolni.

Végülis kiöntötte a piszkos vízzel együtt a gyereket is.

Annyira ki akarta zárni a helyzetével visszaél? papság szerepét, hogy tagadni kezdte az Egyházat mint
olyat, abból immár csak egyfajta segélyszolgálat lett egyén és Isten között, nem Isten által alapított
szentségeket átadó szervezet.

A mai magyar balib toposz innen ered: az Egyházból valamiféle betegeket simogató és szegényeket
élelmez? csapatot akar szervezni, s mélyen m?felháborodik, amikor egy-egy keresztény ember elmondja,
nem ez a kereszténység, lásd a nemrégi Erd?-m?botrányt.
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Szóval Luther annyira ki akart zárni minden formalitást, jogi hókuszpókuszt, meger?sítend? az egyén
lelkiismeretének els?bbségét, hogy megfosztotta az egyént a szabad akarattól és a jó cselekvésének
kötelességét?l.

Végül komolyan elhitte magáról, hogy okosabb az egyházi hagyománynál, s belekezdett a Biblia
farigcsálásába is. Ezt megtoldva azzal, hogy az ? értelmezése az egyetlen igaz értelmezés, az apostolok
és egyházatyák meg mind tévedtek.

Mindez óriási eltérés a kereszténységhez képest, de a protestantizmuson belül még így is ez a lehet?
legmétsékeltebb irányzat, ami sokat elmond az egész jelenségr?l. Manapság egy klasszikus lutheránus
felekezet teljesen normálisnak és kereszténynek t?nik a felületes szemlél? számára, összehasonlítva sok
újabb protestáns irányzattal, ahol napjainkban már földön fetreng? öltönyös emberek üvöltenek mint az
állat, s ezt istentiszteletnek becézik.

A délnémet területekre is gyorsan eljutott a reformáció híre. Ott azonban melegebb vér? emberek élnek,
így kevés lett nekik a lutheri gondolat. Gyorsan rá is pakoltak több lapáttal. Az új egyházalapító Zwingli,
svájci pap volt, de egyik tanítványa, Calvin felülmúlta ?t, így az irányzatot máig kálvinizmus néven
ismerjük (kálvinizmus = református, ami azonban nem keverend? a reformációval, hiszen minden
református egyben híve a reformációnak, de a reformáció nem minden híve egyben református is: ezért is
jobb a "kálvinista" szó, mert kevésbé félreéthet?).

Calvinék úgy vélték, Luther nem volt eléggé reformer, megragadt a katolikus "téveszmékben", így a
reformációt tovább kell vinni.

Míg Luther csak azt mondta, a jó cselekedetek nem segítenek Isten el?tt, de azt nem, hogy ne lenne
szükség rájuk, Calvin kijelentette: Isten mindezt nem is nézi, szóval társadalmilag pozitívum ugyan
persze a jó cselekedet, de az üdvösség szempontjából ez teljesen semleges valami.

Calvin f? új tanítása az el?re elrendeltség eleve téves ágostoni eszméjének turbósítása. E szerint Isten
el?re eldönti, ki lesz kárhozatra ítélve és ki fog üdvözülni. Ágoston annak idején ezt nem tanította, bár az
? tanítása is tévtanítás volt, de magyarázható a szövegkörnyezettel: az egyéni er?feszítésen alapuló
üdvözülés elméletét ugyekezett támadni, csak közben átesett a ló túlsó oldalára.
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Egyébként ez is egy modern liberális toposz: a jó embernek nem kell Isten, mert önmagában a jóság
elegend?.

Abban már vita volt a kálvinizmuson belül, hogy akkor Ádám b?ne is Isten akarata, ill. eleve azért
vannak-e teremtve-egyesek, hogy b?nösek legyenek, de a többség elfogadta a logikus következtetést:
igen, egyeseket Isten azért teremt, hogy b?nösök legyenek, s igen, Ádám b?nbeesése Isten
tervének része.

Mondanom sem kell, ez kb. az a szint, mint amikor a kisgyerek feln?tt filmet néz, majd megkérdezi "kik a
jók?", meg mint a viccbéli ateista, aki szerint "becsapott, baszdmeg, a villám a templomtoronyba, szóval
nincs Isten". Isten itt kb. egy kamasz, aki ül és játszik a számítógépén, majd unalmában a játékbeii
figurákat ide-oda tologatja. A kálvinista Isten egy rohadt szadista kamasz, aki id?nként dühbe gurul,
máskor mosolyog mint egy hollywoodi filmben, s mindkét esetben ezt ok nélkül teszi, valójában pedig
csak arra vár, verje el ?t végre egy feln?tt.

Ehhez hozzájön a kiválasztottság tudata. Az üdvözülésre kiválasztottak ugyanis tudatában vannak
státuszukkal. S honnan tudják ezt biztosan? Hát onnan, hogy jól élnek, hiszen Isten nyilván gazdagsággal
és egészséggel jutalmazza az üdvözülteket már földi életük során.

Ezt jegyeszük meg. Ez a küls? jegyek bizonyossága, aminek mibenléte aztán meghatároz szinte minden
továbbit a protestantizmusban. Tegyük hozzá: Calvin beszélt bels? lelkiismereti bizonyságról is, dehát az
egyrészt nem látható, másrészt, nem akad a világon ember - a pszichopatákat leszámítva -, aki állandóan
biztos lenne saját magában.

Luther ezt még nem tanította, szerinte a hív? bízzon Istenben, de sose lehet biztos magában, ami
keresztényi gondolat, ott még szükség van Istenre. Calvin már gyakorlatilag opcionálissá teszi Istent.
Ezért szoktam mondani: a kálvinizmus szégyenl?s ateizmus.

Közismert, hogy a reformátusoknak 2 szentségük van, míg az evangélikusoknak (ez Magyarországon a
lutheránusok hivatalos neve, s a szó nem keverend? a modern értelemben vett, amerikai eredet?
evangélikusokkal) 3. Itt is zavar van azonban. A valóságban a reformátusoknak csak egy szentségük van,
a keresztelés, a második szentségük, az eucharisztia náluk a valóságban csak jelkép, nem szentség. De ez
már csak egy plusz inkoherencia a református tanításban.
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A logikusan véghezvitt kálvinizmus eljutott oda is, hogy Krisztus nem mindenkiért halt meg, csak az
eleve elrendelten üdvözültekért. Józan paraszti logikával is átlátható, hogy ez - nincs rá jobb szó viszket? baromság. Ezt sok kálvinista se fogadta el, máig vitás kérdés náluk, egyes protestáns
felekezetek ezt nem is fogadják el, mások pedig semleges állásponton vannak, azaz se nem hirdetik, se
nem ellenzik ezt a tanítást.

A reformáció harmadik, legkisebb irányzatának, az anabaptizmusnak (= újrakeresztel?k) alapítója
Thomas Münzer. Míg Luther és Calvin is azt hirdették, nincs más tanítás a Biblián kívül, mégis
elfogadták, hogy van valamiféle Szent Hagyomány, persze tagadva annak szent jellegét, azaz szerintük
inkább a keresztény közösségek kidolgozott értelmezése az id?k során az ami iránymutató ma is, addig az
anabaptisták az egyéni józan ész értelmezését hirdették, továbbá szakítást minden "nem-bibliai"
szokással. Persze a valóságban az "egyéni értelmezés" mindig azt jelentette, jött egy meghatározó hatású
igehirdet?, aki aztán a saját egyéni értelmezése köré egy-egy új egyházat épített ki, mely új egyházban
aztán ez az adott egyéni értelmezés kötelez? lett, s aki másképp akart "szabadon értelmezni", azt kizárták,
s?t megátkozták. A reformáció 4 irányzata közül ez manapság a legkisebb, pár millió embert jelent, talán
legismertebb csoportjuk az amishek.

Pont ez kiválóan mutatja a protestáns "csak Szentírás" alapelv értelmetlenségét. Hiszen Isten nem
Szentírást adott, hanem igét hirdetett, s ennek folyománya a Szentírás, mely önmagában csak egy könyv.
S ha van egy nyilvánvalóan igaz értelmezés, ami hozzáférhet? Isten nélkül, akkor hogyan lehet több tucat
nagyobb és több száz kisebb értelmezés a protestantizmusban?

Az anabaptizmus legradikálisabb folyománya egyébként az unitarianizmus (a magyar médiák gyakran
keverik ?ket az uniátusokkal, akik pedig egy katolikus mozgalom, akiknek semmi közük az
unitárusokhoz), ahol a tanítás lényege az egyik legalapvet?bb keresztény tanítás, a
Szentháromság tagadása. Emiatt ?ket a protestánsok sem tekintik keresztényeknek.

Végül a reformáció negyedik ága az anglikanizmus. Az anglikanizmus arról szól, hogy nem tudjuk mit
akarunk, de pofázzunk azért. Az anglikanizmuson belül sokszor egymásnak ellentmondó irányzatok is
vannak, egyesek a lutheránus vonalhoz közeliek, ezt egyenesen katolikus küls?ségekkel kombinálva, míg
mások k?keményen kálvinisták - ezt az anglikánok úgy nevezik, hogy "magas egyház" és "alacsony
egyház".

Érdekes módon, a mai protestantizmus legnagyobb része éppen az anglikanizmusból lett szervezetileg.
Egyes anglikán közösségek elégedetlenek voltak az anglikanizmus fent leírt határozatlanságával,
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kálvinistább vagy anabaptistább irányt akartak, így különváltak. Ezek a puritánok. A legnagyobb mai
innen származó felekezet a baptisták, akik azonban mérsékeltebbek mind az anabaptistáknál, mind a
kálvinistáknál. Szeretnek dalolni, táncolni, az istentisztelet egy amolyan szolíd zsúr.

Hasonló, de radikálisabb csoport a kvékerizmus, ma már kevesen vannak, de említend?ek, mert az els?
modern felekezet, ahol az istentisztelet immár szinte egy klubbeszélgetés, s az isteni ajándékok jönnek
el?, gyakorlatilag az ?rjöngés mint megáldottság. Itt már ez a küls? jel.

A másik f? csoport, mely ugyaninnen indult a metodizmus. Itt is persze a hangsúly a küls? jeleken van,
azaz hogyan áldja meg Isten a hív?ket, de nincs se önfeledt dalolás, se ?rjöngés. Viszont a metodisták
éppen a legfontosabbb kálvinista tanítást, az el?re meghatározottságot tagadják, továbbá ragaszkodnak a
hagyományos egyházszervezethez. Azt kell mondanom, ?k valószín?leg a leginkább normálisnak
tekinthet? protestáns csoport ami tanításaikat illeti. Küls?re viszont iszonyúak. Mivel a küls? jelek
számukra a rendes viselkedést jelentik, az erkölcsös életet, így ez talán a legképmutatóbb csapat, melyet
csak egyes újprotestáns csoportok múlnak felül. Gyakorlatilag úgy kell öltözni, mint egy rendes
üzletember, mosolyogni kell mint egy gyorséttermi alkalmazott, s folyamatosan nyájasnak kell lenni.

Éppen ez a küls?ség az, ami egyeseket elundorított t?lük. Ezek viszont a már említett kvéker vonalat
követték, csak felturbózva. ?k a pünkösdisták, akik szerint az ?rjöngve halandzsázás - ha lehet, a
földhöz verve magunkat - a legf?bb jel, hogy Isten üdvözültjei vagyunk.

Visszatérve a lutheranizmusra, lutheránus alapon is születtek fejlemények. A pietista irányzat. Mint
említettem, ott a küls? jegyek felmutatása kevésbé volt fontos, hiszen nem létezett a kálvinnista tanítás az
üdvözlésre kiválasztottak magabiztosságáról. Viszont az eredmény nagyon hasonló a mérsékelt
puritánokéhoz. Itt ugyan nem bizonyítéka a jó magaviselet az üdvözülésnek, de a nem jó magaviselet
eltávolít minket Istent?l, így elveszíthetjük Isten ajándékát.

A XIX. századi Amerika sajátos jelensége a visszállító mozgalom, ez azért sajátos, mert magukat nem
tekintik protestánsoknak, hanem ?k éppen a protestantizmus ellen protestálnak. Szakítva a
protestantizmus alapjával, ?k úgy vélik, nem lehet biztos mérce a Szentírás, hiszen lám mindenki
másképp értelmezi, így mégiscsak kell a küls? pont, melyben meg lehet kapaszkodni. Ez jellemz?en
valamilyen küls? isteni jelzés: a mérsékeltebb esetekben az alapító gondolatai, elmélkedései Istenr?l, a
széls?ségesebb esetekben mindenféle angyalok, s?t személyesen Isten megjelenése az új egyházalapító
el?tt. A campbelliták - Krisztus Egyházai, Krisztus Tanítványai - jó példa a mérsékeltekre. Viszont a
radikálisok jóval sikeresebbek lettek, ezek közismertek: adventisták, s a bel?lük kin?tt, immár az
alapvet? keresztény tanokat is elhagyó jehovisták, másrészt pedig a legfucsább sikeres amerikai egyház, a
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mormonok, akik egyenesen új kereszténységnek hirdetik magukat, miközben alapvet? keresztény
alapokat tagadnak (a mormonok pl. egyenesen többistenhív?k).

Ez a csoport, végülis levonta a következtetést: a protestantizmus nem igazolható, új szellemi,
pontosabban isteni alap kell. ?k mind ugyanarra hivatkoznak, mint a hagyományos kereszténység, csak
immár azt hirdetve, volt egy igaz egyház, mely valamikor b?nbe esett, így most az vissza lett állítva.
Ezért is, ezek a felekezetek valóban külön kezelend?ek a protestantizmustól.

Van azonban ugyanebb?l egy mésik fejlemény is, mely nem akart szervezetileg újralapítani semmit,
hanem az egyéni képesség irányába lépve próbálta megoldani a kérdést. Ez a felekezeten kívüli
kereszténység nev? protestáns felekedet - szóval már maga a név is ellentmondás. Itt önálló gyülekezetek
vannak, sokszor egymástól eltér?, de mindenképpen protestáns alapú teológiával. A hírhedt amerikai tvevangélisták jellemz?en innen származnak. Saját magukat jelemz?en "evangélisoknak" nevezik, de a
"nem-felekezeti keresztény" nevet se utasítják el.

Az "evangélikusok" legnagyobb része fundamentalista protestáns. Ennek az irányzatnak fontos eleme a
társadalmi konzervatívizmus, a politikai életben való fokozott részvétel. Sajátos teológiai tanítás a Biblia
szószerinti értelmezése és a keresztény cionizmus. A mai USA-ban talán a messze legbefolyásosabb
irányzat, annak ellenére, hogy hivatalosan csak a lakosság kevesebb mint 10 %-a tartozik ide.

Végül szeretném hozzátenni, semmi személyes bajom nincs a protestánsokkal. Manapság sok ember
egyszer?en beleszületik, f?leg ott, ahol léteznek hagyományos protestáns közösségek. Sok mindenben
együtt tudok m?ködni akár mélyen hív? meggy?z?déses protestánsokkkal is, annak ellenére, hogy a
protestáns vallás számomra totális tévtanítás.

Összegezve: a protestantizmus futóhomokra épített emberi tákolmány.

protestáns többség? országok

_______________________________________________
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Protestánsok tanítása
by maxval bircaman - kedd, február 25, 2020
http://bircahang.org/protestansok-tanitasa/

Már írtam egy történeti vázlatot, de most arról is honnan jöttek a protestantizmus egyes sajátos tanításai.

Két f? gondja volt a reformációnak. Az egyik a hit formalizálódása, a másik az egyház
intézményesülése, a kett? valójában összefügg. A jó keresztény hisz, de a hitének kell hogy legyenek
küls?, ellen?rizhet? jelei. Egyrészt ezek a jó cselekedetek, másrészt ez a részvétel a hitéletben. Az utóbbi
természeténél fogva egyházi ellen?rzés alatt áll. A reformátorok szerint a hit lassan elsikkad, immár nem
a bels? lelki élet van a központban, hanem a küls?ségek elvégzése, márpedig ezek a küls?ségek csupán
jelzések, nem valódi tartalmak, s ha e tartalmuk megsz?nik, akkor ürességekké válnak. Amikor pedig az
üres küls?ségek válnak a lényeggé, akkor a vallás animista pogánysággá válik. Így tehát a megoldás a
küls?ségek maximális kizárása, s?t annak meggátolása, hogy azok újra megjelenhessenek. Ez tehát
röviden a protestantizmus eszmei célja. (Arra nem térek most ki, hogy ennek az elgondolásnak mi a
gyökeres hibája.)

Az egyik alapkérdés tehát az, hogy a b?nbeesés mennyiben rontotta meg az ember természetét. Teljes
mértékben vagy sem. Mi a két álláspont radikális következménye?

Ha nem romlott teljes mértékben az ember természete, akkor az arra a következtetésre vezethet, hogy az
erkölcsös egyén képes Isten nélkül is üdvözülni. Ha viszont megromlott teljesen, akkor ebb?l meg az
következhet, hogy az embernek szabad akarata se maradt. Nyilván mindkett? ellenkezik a keresztény
tanítással.

A hagyományos keresztény tanítás a kett? között igyekezett középutat találni, kb. úgy, hogy az ember
nem teljes mértékben romlott meg (ez képtelenség, hiszen egyetlen isteni teremtmény se lehet teljesen
rossz), azaz képes törekedni a jóra Isten nélkül is, de e törekvés sose lehet sikeres Isten nélkül, aki
kegyelmével megadja a szükséges er?t a folyamat sikeréhez. De magában a folyamatban, a kezdeti isteni
"lökés" után, melyet minden ember megkap, az ember aktív akaratlagos részvétele kulcsfontosságú.
Nincsenek kiválasztottak, se üdvözülésre, se kárhozatra, az egyén szabad akaratán múlik az eredmény.
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A protestantizmus legjelent?sebb irányzata, a kálvinizmus azonban a teljes megromlás mellett teszi le
voksát. Ennek oka, hogy az ember akaratlagos részvételében azt látja, hogy sérül isten mindenhatósága. S
ebb?l következik, hogy Istennek el?re döntenie kell kinek adja meg az üdvözülést, s akinek ez meg lett
adva, az mindenképpen üdvözülni is fog. Tehát ez egy bels?leg koherens ideológia, már csak az a kérdés
az egyén számára, ? a "jók" között van-e (err?l írtam már itt).

A protestantizmus egyes irányzatai ez utóbbiban nem értenek egyet a kálvinistákkal, ?k is hisznek ugyan
az el?re meghatározottságban, viszont úgy vélik, hogy ez a kiválasztottság nem kötelezi az embert: az
ember szabad akarata folytán képes ellenállni Istennek, s megtagadni az üdvözülést.

Ami viszont minden protestáns közös vonása, hogy csakis a hit számít, nem a cselekedetek. A jó
cselekedet nem visz sehová, az csak küls? jele a már meglév? üdvözült státusznak.

A hagyományos kereszténység számára viszont az egész fenti kérdés nem is létezik, hiszen eleve nem
hisz az el?re meghatározottságban. A keleti (ortodox) koncepció valamivel nagyobb súlyt fektet az egyén
szabad akaratára, mint a nyugati (katolikus), de a nyugati verzió is elutasítja a ágostoni tanítás protestáns
értelmezését az el?re meghatározottságról. Az eltérés annyi itt, hogy a keleti elképzelés szerint az ember
mint isteni teremtmény eleve magában hordja az isteni szikrát, így isteni kegyelem nélkül is képes lenne a
jóra, bár nem képes egyedül elérni az üdvözülést, míg a nyugati elképzelés aláhúzza, hogy már a jóra
törekvés kezdeti állapota isteni kegyelem eredménye. Amiben mind a két tanítás azonos: a kegyelem
egyetemesen megadott mindenkinek, s az ember képes szembemenni vele.

Ami összegezve elmondható ebb?l a szempontból a protestantizmusról: valós problémákat látott, azokat
úgy igyekezett megoldani, hogy nagyobb problémákat teremtett, majd bónuszként az új problémák mellé
el?jöttek az eredeti problémák is, kissé módosított alakban.
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Pszichopátia?
by maxval bircaman - vasárnap, november 29, 2020
http://bircahang.org/pszichopatia/

A nyugati értelmezés jellemz?en az, hogy az akarat lehet jó is és rossz is. Az értelem viszont mindig jó,
hiszen a rosszakaratú ember is érzi belül, hogy rosszat tett, amikor kiélte rossz akaratát. Ez az értelmezés
gyakorlatilag azt jelenti, hogy egyes elmebajos eseteket (pszichopátia) leszámítva mindenki aki rosszat
tesz, tudja ezt.

A következmény: az emberek akaratára kell hatni, azaz helyes vágyakat kell adni az embeteknek, s
minden megoldódik. A f? keresztény ima, a Miatyánk "legyen meg a te akaratod" része pontosan err?l
szól.

Csak hát a gyakorlat ezt nem igazolja vissza. Persze, nagy általánosságban egyet lehet érteni a
megállapítással, de hozzá kell tenni: az értelem megromolhat és meg is romlik, azaz nem csak az akarat a
probléma. S abszurd lenne minden értelmi romlást elmebetegségnek min?síteni.

A keleti értelmezés viszont más: az akarat jó mindig, az értelem viszont lehet jó és rossz is. Nincsenek
tehát rosszakaratú emberek, mindenki jót akar, csak egyesek a rosszat tévesen jónak hiszik.

A gond, hogy ez is igaz nagy általánosságban, de számtalan a kivétel. Igenis vannak emberek akik
tudatosan rosszat akarnak, bár nyilván az ilyen kevés.

A kétféle hozzáállás kiegészíti egymást. S egyik abszolutizálása se helyes. Nem elég vagy csak az
akaratot megjavítani vagy csak az értelmet.

Mindenesetre a kétféle hozzáállás sok mindent megmagyaráz, még a politikát is.
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Nem véletlenül nyugati eszme a liberalizmus, mely szerint az emberi szabadság alapvet?en jó, hiszen az
ember ösztönösen is a jót választja, s ha még rosszat is választ, az is össztársadalmi szinten
kompenzálódik: lásd, a sok egyén rossz akarata összegezve jót hoz létre, így a kapzsiság, az önzés is jót
eredményez.

A keleti hozzállás pedig választ ad, miért elfogadhatatlan keleten a liberalizmus. Azért mert szakralitás
nélkül elvész az irányt? az egyén számára, mellyel képes lemérni, értelme helyesen választ-e. Az ember
képes ugyan a jóra, de a rosszra is, így nem lehet emberi megállapodás kétdése, hogy mi a jó, a liberális
"szabadság, mely más szabadságát nem sérti" elv értelmezhetetlen.

_______________________________________________
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Puzsér Kaletáról
by maxval bircaman - szerda, október 21, 2020
http://bircahang.org/puzser-kaletarol/

Puzsér ezúttal jócskán demagóg az ATV új vitasóm?sorában. Azzal érvel, hogy a kormányzat hiteltelen,
hiszen míg Kaletát "elengedte", addig a homoklobbista mesekönyv ellen felszólal.

az ATV-ben, az Öt cím? új m?sorban

Pedig az érvelés hamis. Míg A homoklobbista mesekönyv esetében vita folyt, két oldal van, az egyik
szerint a mesekönyv káros, míg a másik szerint hasznos, az egyik szerint a mesekönyv megzavarja a
gyerekek fejl?dését, a másik szerint pedig éppen ellenkez?leg: jó irányban neveli ?ket, a másság iránti
toleranciára. Ezzel szemben a Kaleta ügyben nem volt két oldal, egyhangú vélemény volt, hogy a Kaleta
által véghezvitt tevékenység káros, azaz nem volt mir?l vitázni.

_______________________________________________
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Puzsér Róbert hitvallása
by maxval bircaman - szerda, május 27, 2020
http://bircahang.org/puzser-robert-hitvallasa/

Puzsér az a típus, akit akkor is érdemes hallgatni, ha nincs igaza. Most pedig még igaza is van, egyik friss
videójában azt mondja: a mohácsi vész idején alakult ki a mai magyar baloldal és jobboldal.

Azt mondja, Szapolyai Orbánnak felel meg, míg Ferdinánd meg Gyurcsánynak. A párhuzam nagyon jó.
Megmondod ?szintén: az egyetlen dolog amit sajnálok, hogy ez nem nekem jutott az eszembe. Ráadásul
ez olyan párhuzam, mely egyszerre negatív és pozitív is, néz?pont kérdése.

Egyrészt az a néz?pont van, mely feladja az identitást az er?sekhez való csatlakozás érdekében, s ezzel
jót akar: hiszen egy a közösség tagjai beléphetnek a gazdagok klubjába. Míg a másik azt vallja: fontosabb
az identitás, mint a jólét.

Puzsér nagyon sok dolgot helyesen lát, a f? eltérésem vele éppen azonban az alapkérdésekben van. ?
liberálisként elutasítja a mai liberális demokráciát, az az eredeti "jó" liberalizmus valamiféle
eltorzulásának hiszi. Úgy áll ? a liberalizmus, mint sok antisztálinista, antileninista kommunista áll a
kommunizmushoz, azaz van valami jó, eredeti, marxi eszme, amit aztán Lenin/Sztálin elrontott. Én meg
úgy állok a liberalizmushoz, ahogy egy antimarxista áll a kommunizmushoz, aki abban hisz:
Lenin/Sztálin egyszer?en h?en megvalósította Marxt.

Továbbá, inkorensnek látom Puzsér világnézetét, amikor valahogy igyekszik összebékíteni a szakralitást
a liberalizmussal, ez számomra fából vaskarika kategória. Én sehogy se értem, hogy hogyan lehet
egyszerre szeretni Adam Smithet és Hamvas Bélát...

A magyar politikában pedig ? egy olyan valamit akar, ami egyenl? távolságban van a magyar jobboldaltól
és a magyar baloldaltól. De ebben sem következetes, hiszen mégis közösséget vállal a baloldallal (lásd
el?választás). Hozzáteszem, azt a törekvést, hogy a jelenlegi magyar baloldalt leváltsa egy Schiffer
András típusúval magam is er?sen támogatom (ezért is szavaztam korábban az LMP-re), de látható: a
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magyar társadalom nem igényel ilyen baloldalt. A "Ferdinánd-párt" nem akar igazi baloldalt, hanem
"európai" liberalizmust szeretne.

Viszont, érdekes módon, mindennek ellenére, Puzsér értékelése konkrét kérdésekr?l a legtöbb esetben
helyes. Azt mondanám: az esetek 80 %-ában osztom álláspontját. Egyetlen magyar "megmondóember"
van, akivel ennél valamivel magasabb arányban szoktam egyetérteni (Bogár László az).

_______________________________________________
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Puzsér ?rjöngése
by maxval bircaman - csütörtök, július 30, 2020
http://bircahang.org/puzser-orjongese/

Általában - bár alapállását nem osztom - egyet szoktam érteni Puzsér következtetéseivel (úgy az esetek 80
%-ában), ezúttal azonban teljes tévedésben van.

Kezdjük azzal, hogy "A hazai baloldalnak minél el?bb vissza kellene találnia a nincstelenek és az
elesettek védelméhez, a munkavállalók képviseletéhez, a szakszervezetek támogatásához, a nagyt?ke elleni
küzdelemhez és a szociáldemokrata értékekhez." - abszurd állítás, a magyar baloldal mindigis a nagyt?ke
képviselete, a nyugati gyarmatosítás kliense, a fels? 10-20 % pártja volt, azaz nincs mihez "visszatalálni".
A magyar baloldal annyira távol áll a kisemberekt?l, hogy még a nyugati, liberálissá züllött
szocdemekhez képest is jobboldali.

Arról nem is beszélve, hogy a szocdem értékek látványosan elbuktak. Alapjuk ugyanis az, hogy a
magállamok elnyomottjai részt kapnak a világ kizsákmányolásából, így rendkívül magas bérszintet
élvezhetnek.

Puzsér megtámadja Pogátsát, mert az egyetért azzal, hogy a szegények jobboldaliak. Pedig ez csupán egy
tény. S nem magyar, hanem nemzetközi tény, ez csak azokban az országokban nem jelenik meg, ahol a
"jobboldal" szónak er?sen negatív érzelmi töltete van történelmi okokból (lásd Spanyolország).

Továbbá Pogátsa éppen azon kevés magyar baloldaliak egyike, aki azt vallja: a progresszívizmus nem
baloldal. Ezért ez a támadás értelmetlen.

_______________________________________________
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Puzsérné zsidózása
by maxval bircaman - csütörtök, május 21, 2020
http://bircahang.org/puzserne-zsidozasa/

Van abban valami hátborzongató, amikor a fiatal ballib nemzedék elkezdi ugyanazt a nótát, amit csak
történelemkönyvekb?l ismerhet.

Pottyondy Edina, volt momentumos politikus videóblogot indított. Els? száma megdöbbent?: Kövér
Lászlót szidja trágárkodva. Önmagában még nem lenne baj Kövér szidásával, hiszen aki nem ért egyet
vele, az bátran szidja ?t, bár sose értettem, az alaptalan agresszívitás és trágárkodás miért jó kritikai
módszer.

De mi is az igazi baj? Az, hogy Edina el?veszi azt a ballib értelmiségi diskurzust, ami akkor volt
divatban, amikor ? óvodás és kisiskolás volt, ennek lényege: mindenki antiszemita, aki nem ballib. S?t,
az is antiszemita, aki nem az, mert az ilyen meg kódoltan és tudatalatt az.

Röhejes, hogy valaki puzséros stílusban ballibául gágog. Persze a puzsérság nyilván családi hatás,
hiszen Edina blogger Puzsér Róbert felesége, de akkor is nyugtalanító jelenség mindez.

_______________________________________________

602 / 775

BircaHang - 01-13-2021
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Pálinkás
by maxval bircaman - hétf?, október 19, 2020
http://bircahang.org/palinkas/

Ismét megjelent egy igazikonzervatív, aki nem bírja tovább, így pártot alapít. Mert felháborító miket tesz
ez a pocakos cigány Zorbán! Szóval meg kell védeni igazi jobboldaliként az európai értékeket, a liberális
demokráciát, a konzervatívizmust, a kereszténységet. Sajnos persze - ez nagyon sajnálatos dolog, dehát a
zorbáni diktatúra elleni keresztes hadjárat ezt a hatalmas ádozatot követeli meg - össze kell majd fogni
Gyurcsánnyal is, végs?soron majd helyet kell kérni Gyurcsányné Egyetlen Igaz Európai Demokrata
Listáján.

Szóval bontsunk pezsg?t: megalakult a századik ballibbant párt!

_______________________________________________
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Pályaválasztás
by maxval bircaman - szerda, április 15, 2020
http://bircahang.org/palyavalasztas/

Az én korosztályom az, mely már éppen feln?tt volt a kommunizmus bukásakor. Köztes helyzet, mert
még a régi rendszer terméke volt, de a régi rendszerben se voltunk még stabil helyzetben.

S bár ismerettségi köröm legnagyobb része magyar, itt vannak más kelet-európaiak is, pár cseh, lengyel,
bolgár, s ex-szovjet ismer?s.

Saját tágabb ismeretségi köröm ebb?l a korosztályból különböz? taktikákat választott a hirtelen ránk
zúduló új helyzetben.

Volt egy kisebbség, mely komolyan hitt az új lehet?ségekben és vállalkozó lett. A legnagyobb rész
bukott ember lett. Kevesen anyagi sikert értek el, csupa olyan ember, akivel nem szívesen ülnék le ma
beszélgetni se.

Egy nagyobb csoport azt mondta: nem történt semmi különös, a világ ugyanúgy megy tovább, ahogy
eddig, azaz állást kell találni, majd karriert építeni, mindent teljesen ugyanúgy az új, ahogy a régi
rendszerben. Vicces, de ez az a kategória, aki a legstabilabb életutat ért el mind a mai napig. Igazuk is
volt: tulajdonképpen minden ugyanaz, csak picit könnyebb lett, mert most már legalább nem kell KISZés párttaggy?lésre járni, ezek helyett persze van tímbilding meg hasonlók, de ezek mégiscsak ritkább
kötelezettségek.

Páran politizálni kezdtek, mármint profi módon. Lassan kiderült: az az új rendszerben nehezebb kenyér,
mint a pártállam idején. Akkor ha az ember bekerült mondjuk a KISZ apparátusába, ott a legrosszabb
esetben is el lehetett lébecolni a végtelenségig, míg manapság "ha kimaradsz, akkor lemaradsz", nem
lehet csendesnek lenni egyetlen pártban sem, mert akkor mások kitúrnak helyedr?l, s mehetsz vissza a
munka világába, csak immár még rosszabb feltételekkel.
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Nagyon népszer? volt a nagy alternatíva. Rendszeren kívüli megmondóembernek lenni. Anyagilag az
ember ezzel nem jár jól, de megbecsülik. Kelet-európai jelenség, hogy az is felnéz a "h?sökre", aki saját
maga nem akar h?s lenni. Csakhát a gond az anyagiak.

Ha ugyanis az ember teljesen marginalizálódik, akkor el?bb-utóbb rendszerenkívüliség szimpla
lumpenségbe változik át. A végén alkoholista lesz (drogos nem, mert arra nincs pénze), leépül, elveszti a
kapcsolatot a valósággal, s immár legfeljebb egy kocsma törzsközönsége körében lesz megbecsülése. S
persze közben elvesztí családját, ha egyáltalán volt neki valaha. Sajnos van ilyen ismer?söm, aki ezt az
utat járta végig.

A rendszerenkívüliek nagy szövege az volt "szerzek sok pénzt, majd abból élek a rendszeren kívül" vagy
"dolgozom valami link munkát, megélek abból, s lesz id?m". A legritkább esetekben van azonban
ilyesmi. Mert vagy a "sok pénz" keresése végtelen ideig tart, vagy a "link munka" karrierré változik.

_______________________________________________
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Péntek 13., a vicc napja
by maxval bircaman - péntek, március 13, 2020
http://bircahang.org/pentek-13-a-vicc-napja/

Lelki gyógyszer péntek, 13-ra.

Amikor néha rossz volt a kedvem (szerencsére ez azért nem túl gyakori), az Amerikai Népszava blogot
néztem, mindig lehetett nagyokat röhögni mind a demagóg cikkeken, mind a kb. 10 darab
törzskommentel? viszket? marhaságain - kedvencem a magát zsidónak hallucináló "abramovics voltam
és vagyok" nikk, aki remélem sokig él még, mert butasága és rosszindalata olyan fokú, hogy sokat segít
azoknak, akik ellen harcol.

Sajnos azonban az egész elmebeteg blog ellaposult, mindig ugyanaz, semmi újdonság soha. Úgy vagyok
vele mint a népzenével, az elején még jó, de amikor századszor jön ugyanaz a ritmus, már ásít az ember.

Egy id?ben jó volt még röhögésre az Örülünk Vincent és a Határátkel? blog, de ezek még gyorsabban
laposodtak le.

Szerencsére azonban megszületett a Kolozsváros cím? blog! Itt alig van nap, amikor nem jelenik me
valami új, minden korábbinál hatalmasabb butaság. A blog profilja 5 témát ölel fel:

szimpla orbánozás: ez nem igazán érdekes, már sokan m?velik ezt a m?fajt,
nyálas baromságok valami Luca nev? senki által nem ismert, de a blog által valami okból imádott,
elhalálozott fanatikus magyargy?löl? emlékére, amolyan Diána, a szívek hercegn?je stílusban,
egy Benekuttyi vagy mi is a neve tudálékos, magát Nobel-díjasnak hív? díszbarom , a valóságban
csak Dan Brown utánzata, marhaságai,
Pufajkás Anna írásai arról, hogy milyen jó nyugaton és milyen rossz máshol,
a f? bloggerek drogos hatás alatti, önkorbácsoló írásai.

Bevallom, nekem ez utóbbi a kedvencem! S a törzskommentekl?knek is - - akiket a bloggerek válogattak
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ki nagy gonddal, egyt?l egyik címeres idióta vagy gy?lölköd? gazember - ez tetszik a legjobban.

F? téma: a legutóbbi gigagtüntin miért csak harmincan/kétszázan/háromezren voltunk? Ilyenkor a
törzskommentel?k magyarellenes révületben rendre kifejtik, a szemétdombra való a magyar nép, hogy
nem hajlandó többszázezres létszámba azonnal lebontani a "diktatúrát", meglincselni minden fideszest,
majd a Duna jegén kinevezni az európai szakért?i kormányt.
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Pénz és az élet
by maxval bircaman - kedd, január 28, 2020
http://bircahang.org/penz-es-az-elet/

Említettem ezt a témát egy héttel ezel?tt.

Az ókori görögök azt mondták: csak az lehet igazi szabad ember, akinek nem kell munkát végeznie
megélhetése céljából. Ezért nézték le nem csak a rabszolgákat, a n?ket, hanem a szegény, dolgozni
kénytelen, jogilag szabad férfiakat is.

A problémával mindenki szembesül el?bb-utóbb. Az alacsony jövedelm? többség azonnal, hiszen ideje
legnagyobb része munka, ami ha nem lenne, teljes megélhetése azonnal súlyos veszélybe kerülne.

De a magas jövedelm?ek se állnak jobban. Nekik csak annyival jobb, hogy jellemz?en van pár hónap
tartalékuk, esetleg eladható vagyontárgyuk, de jellemz?en nekik a megszokott életszínvonaluk is
magasabb, márpedig sokkal nagyobb lelki gond jólétr?l visszaesni tisztes szegénységbe, mint egy eleve
szegény létezésben folyamatosan lenni vagy arról lejjebb esni.

Magyarországon a lakosság kb. 60 %-a szegény, s még 30 %-a viszonylag magas jövedelm? alsó
középosztálybeli, Bulgáriában az eltérés annyi, hogy ezek a számok inkább 70 % és 20 %, de nagyjából a
helyzet ugyanaz. Egy gazdag nyugati magállamban pedig jellemz?en ugyanez fordított: 20 % szegény és
70 % alsó középosztálybeli.

Tehát még a világ leggazdagabb országaiban is ritkaság az olyan ember, aki az ógörög szabványok
szerint "igazán szabad".

Hogyan is oldja fel ezt a problémát a kisember? Én három f? hozzállástípust tapasztalok.
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A nagy többség követi a liberális demokrácia szabályai számára legkedvez?bb kiutat. Egyszer?en
komolyan elhiszi, hogy bérmunkás státusza adja élete értelmét, de legalábbis igyekszik nagyon úgy tenni,
mintha elhinné ezt - ez utóbbi valahogy úgy mint az a templombajáró ember, aki lelke mélyén nem is hisz
az egészben, de nagyon-nagyon szeretne hinni.

Ez amolyan sajátosan értelmezett, kifordított egzisztencializmus. Ha már nem tudunk hitelesen élni,
igyekezzünk meggy?zni magunkat, hogy a hiteltelen életben rejlik a hitelesség. Szerintem mély
élethazugság, s a lehet? legkárosabb dolog a világon. Ha hosszú ideig tart ez az állapot, a lélek elvész.

Aztán van egy olyan rész is, mely az aszkézist választja. Azaz saját igényeit az anyagiakhoz igazítja. Ez
valóban jobb állapot az el?bbihez képest, de az alapprobléma megmarad: marad az anyagi függ?ség így
is. Ami viszont tény: ez a módszer hosszú id?n át fenntartható, mivel lelki stabilitást eredményez.

Az én kedvencem a harmadik út. Sajnos keveseknél tapasztalom, de szerencsére létez? jelenség ez is. Ez
a hozzáállás egy amerikai kálvinista teológus, Reinhold Niebuhr imájával érzékeltethet? a legjobban,
melynek szövegét én egy filmb?l ismerem: "Istenem, adj er?t, hogy elfogadjam a megváltoztathatatlant,
adj bátorságot hogy megváltoztassam a megváltoztathatót, s adj bölcsességet, hogy meg tudjam
különböztetni ezt a kett?t.".

A minket körbeszorító liberális társadalom keretein belül nem lehetséges a megoldás az alapkérdésre, de
erkölcsi felel?sségünk nem segíteni ezt a romlott rendet se azzal, hogy közvetlenül igent mondunk rá (ez
az els? út), se azzal, hogy közvetve segítjük (ez a második út).

_______________________________________________
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Racionalitás
by maxval bircaman - vasárnap, október 11, 2020
http://bircahang.org/racionalitas/

A liberalizmus hívei rendszeresen hivatkoznak arra, hogy a liberalizmus valójában nem is filozófia vagy
politikai eszme, hanem a tiszta racionalitás, hiszen a liberális elmélet tényeken és a józan észen alapszik,
nincsenek benne dogmák.

A gond az, hogy ez nem csak tényszer?en nem igaz (err?l már sokszor értekeztem), hanem elméletileg se
az, s?t egyszer?en képtelenség, hogy az legyen. Err?l szól ez az írás.

Minden racionális megállapítás alapvet?en kétféle lehet:

magyarázó típusú (analitikus, észigazság), mely nem ad új ismeretet, de magyaráz valamit, azt
világossá teszi: ezeket bizonyítani nem kell, hisz igazságuk nyilvánvaló, ezeknél az egyetlen vitás
pont a szavak értelme lehet, de amint a szaval értelmét rögzítettük, nincs további vita - pl. "Az
özvegyasszonynak nincs házastársa", az "özvegyasszony" és a "házastárs" szó nyilván tisztázandó,
de amennyiben mindkett?t a normál magyar nyelv értelmében használjuk, nyilvánvaló, hogy ez a
mondant igaz, s?t nem lehet hamis, viszont semmilyen plusz információt nem tartalmaz, további
semmi köze a tapasztaláshoz, nem kell vizsgálni az özvegyasszonyokat van-e házastársuk, hiszen
az övegyasszonyság fogalmának része a házastárs hiánya,
ismeretb?vító típusú (szintetikus, tényigazság), mely valamiról olyasmit állít, amit nem
lehetséges tudni róla tapasztalás nélkül, nyilvánvalóan itt is rügzíteni kell a szavak értelmét, de ez
nem elegend? - pl. "Magyarország f?városa Budapest", ami lehet igaz vagy hamis, küls?
információ szükséges annak megállapításához, hogy ez igaz-e vagy hamis, önmagában az állítás
elemzése nem ad semmilyen segítséget ehhez.

Na most, nyilvánvaló, hogy a második típus okozza a problémát. Hiszen azt mondja, akkor igaz valami,
ha - a nyelvi keret rögzítése után - küls? tapasztalati adat igazolja azt.

A probléma viszont az, hogy a tapasztalat mindig egyéni, nem létezik objektív tapasztalat, tapasztalni
mindig csak az adott egyén képes.
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A tudomány azt fogadja el érvényes tapasztalatnak, amit hozzáért? személy végez, rögzített körülmények
között. A tudományos kísérlet az jelenti: bárki, aki ért az adott témához, s megfelel? eszközöket
megfelel? módon használ, ugyanazt a tapasztalást fogja elérni. Lásd, az el?bbi példámat - "Magyarország
f?városa Budapest" -, a szakért? az, aki tudja, hogy a f?várost az alkotmány határozza meg, így minden
szakember (azaz aki tud olvasni), aki el?veszi a hatályos magyar alkotmányt, az arra fog jutni, hogy
Magyarország f?városa valóban Budapest. De még ennél az egyszer? esetnél is ott van egy sor implicit
körülmény:

legyen képes felismerni a szakember, hogy kezében egy igazi alkotmány van, nem mondjuk egy
sajtóhibás verzió,
a szakember lásson jól, mert ha pl. rosszul lát és éppen nincs szemüvege, esetleg a "Bukarest" szót
fogja látni tévesen az alkotmányban,
ne álljon a szakember valamilyen hallucinogén szer hatása alatt, ami miatt esetleg képtelen bármit
is olvasni.

Tehát még egy pofonegyszer? esetben is ott van a többszörös szubjektív elem, nem beszélve a
sokszorosan bonyolultabb tudományos elméletekr?l. Ott pluszban ott vannak tudományos eszközök is,
ezek helyes használata, az eszközök megfelel? mivolta.

Persze mindez látszólag kikerülhet? pl. azzal, ha azt mondjuk, tapasztalatnak csak az számít, amit a
hozzáért? szakemberek nagy többsége állít, ezzel kisz?rve pl. a hallucinogén hatása alatt állókat, a
sarlatánokat, a marginális elméletek híveit. De ezzel azt tesszük csupán, hogy a tudományos tapasztalatot
szavazásnak fogjuk fel, ami abszurd, hiszen számtalan olyan ma hamisnak tekintett tudományos elméletet
lehet felsorolni, melyek korábban abszolút többségi elfogadást élveztek minden szempontból szakért?k
szemében, lásd mondjuk azt az elméletet, hogy a Nap a Föld körül kering, ez volt a tudományos elmélet 2
ezer éven keresztül egészen a XVI. sz. végéig.

Bárhogyan is módosítgatjuk, a vége mindig az, hogy egy szintetikus állítás se lehet olyan mértékben
igazolható, ahogy egy analítikus állítás ugazsága nyilvánvaló.

A következtetés pedig az: nem lehetséges objektív ideológia, s a racionalitás önmagában is egy ideológia
a sok közül. Szóval a racionalitáson alapuló eszme (fogadjuk el most, hogy lehetséges ilyen) is
szubjektív.
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Raszputyin
by maxval bircaman - csütörtök, május 28, 2020
http://bircahang.org/raszputyin/

Nem az ember, hanem a dal a Boney M. együttest?l. Amikor a magyar cenzúra nagyot bukott.

A Boney M. együttes a 70-es és 80-as évek második legnépszer?bbje volt a könnyúzenei kategóriában,
azon belül is a diszkó-pop stílusban. A Boney M. egyébként egy német együttes volt, Németországban
szervez?dtek meg, de mind az eredeti 4 tagjuk karibi volt, majd a 80-as évekt?l lett egy afrikai ötödik tag
is.

A diszkó-pop stílus volt az, melyet sose tiltottak a kommunista államokban, s?t még támogatásban is
részesült sok esetben. Itt a szövegek jellemz?en banálisak voltak, s mindenképpen teljesen
politikamentesek. A rock vagy a - Magyarországon nem annyira, de pl a Szovjetúnióban csúcsnépszer?
"bárd" stílus - veszélyes volt, ott lehetett tartani az esetleges "helytelen" mondanivalótól, de a diszkó-pop
esetében nem kellett aggódni.

Az éber magyar cenzúra azért nyitva tartotta a szemét. A magyar el?adókkal persze nem volt gond,
minden dalszöveg engedélyeztetésen ment keresztül, de a nyugatiakra odafigyeltek.

Szóval amikor megjelent 1978-ben a Rasputin cím? dala ennek az együttesnek, a magyar hatóság
reagált: h?ha, ez a dal gúnyolódik az orosz történelmen, majd a dal utolsó sora meg egyenesen az, hogy
"ó, ezek az oroszok!"! Így a dal gyorsan le lett tiltva magyar rádióban (akkor, ugye, ebb?l 1 darab volt),
s?t a határon elkobozták az ezt a dal tartalmazó lemezeket is.

A röhej: a szovjet elvtársak nem érezték gúnyosnak a dalt, hanem éppen ellenkez?leg:
pozitívan értékelték, hogy a kor második legnépszer?bb nyugati együttes orosz témát dolgoz fel. Plusz
még az is benne van a dalban, hogy az orosz férfiak jó szeret?k. Szóval nem tiltás lett, hanem Boney M.
lett az els? nyugati pop együttes, mely meghívást kapott, majd koncertezett a Szovjetúnióban.
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De a magyar cenzúra nem reagált, maradt a letiltásnál még évekig, valószín?leg presztízsokokból már.

https://www.youtube.com/watch?v=me1EwX5uxpU
a Boney M. 1978-ban Moszkvában

A mai Oroszország egyébként valószín?leg a világ egyetlen helye, ahol a 70-es, 80-as évek diszkósztárjai
képesek tízezres koncerteket szervezni. Hihetelenül népszer? máig a pop-diszkó zenei kor arrafelé.

https://www.youtube.com/watch?v=_AaTvyIuvE0
a Boney M. 2014-ben Moszkvában (az eredeti tagokból már csak 2 hölgy aktív)

_______________________________________________
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Rendes gyerek ez a Czeglédi
by maxval bircaman - péntek, augusztus 28, 2020
http://bircahang.org/rendes-gyerek-ez-a-czegledi/

Rendes, megbízható pártkatona Czeglédi Zoltán.

https://www.youtube.com/watch?v=8Fih4yWg0y0

Megvitatják, ? és Lakner, a homokkérdést. Érdekes módon a személyesen érintett Lakner mondja a
visszafogottabb, mérsékeltebb álláspontot, míg a személyesen nem érintett Czeglédi harcias, radikális
homoklobbista, aki nem t?r ellentmondást a kérdésben.

Ez is bizonyítja, egyáltalán nem kell személyesen is homokosnak lenni ahhoz, hogy az ember a
homoklobbi b?sz tagja legyen. Ahogy manpság az USA-ban színfehérek is simán lehetnek néger
rasszisták, s?t ez egyenesen kötelez? minden progresszív fehér számára.

Szóval Czeglédi el?adja szabatosan: igenis, az egyesült ellenzék álljon ki teljes mellszéleséggel a
homoklobbi mellett, ne próbáljon taktikázni, ne próbáljon mérsékelt lenni, mert az ilyen taktikázó,
óvatoskodó ellenzékre nincs szükség!

Szerintem csak így tovább. Ha a ballibek sikeresen besz?kítik magukat a liberális térfél progresszív
részére, ezzel csak arra késztetik a kevés, de azért mégsem nulla létszámú konzervatív liberálist, hogy
szavazzanak ismét befogott orral a Fideszre, de legalábbis ne menjenek el szavazni 2022-ben.

_______________________________________________
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Retkes Jobbik
by maxval bircaman - kedd, február 04, 2020
http://bircahang.org/retkes-jobbik/

Ki ez a Jakab Péter? Elég annyit tudni róla, ? a jobbikos Retkes.

(SZDSZ)

Saját magukat nyírták ki a jobbikosok. Ugyanis a politikában kell mondanivaló is. Az nem elég, hogy
"egyetértünk Gyurcsánnyal, összefogunk vele, de mégse ? legyen a f?nök". Ennek ugyanis semmi
értelme.

Lássuk a Jobbik 3 szakaszát: nyilas, konzervatív, ballib.

A korai nyilas Jobbik legalábbis mondott valamit. Marhaságokat persze, de mégis volt mondanivaló. Kb.
az volt a program, hogy ki kell azonnal lépni az EU-ból, majd megölni a zsidókat és a cigányokat, majd
tiltsuk be a "cionista" kereszténységet, aztán állig fegyverkezzünk fel, majd csináljuk vissza Trianont.

A középs? Jobbik ismételte az akkori Fidesz-szöveget, már nem volt saját mondanivaló. Aki viszont ezt
akarta, az szavazott a Fideszre. Az ismételget? szerep már foglalt volt, arra ott a KDNP. Két szatelitpártra
meg nincs szükség.

A kései Jobbik pedig a ballib marhaságokat ismételgeti, ez se saját mondanivaló. Akkor se az, ha a
ballibaizmust úgynevezett igazikonzervatív csomagolásban adjuk el?. Aki ugyanis ezt akarja, az szavaz a
DK-ra vagy a Momentumra.

Nem kár a Jobbikért, sose volt mögötte szellemi érték.

616 / 775

BircaHang - 01-13-2021
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

_______________________________________________

617 / 775

BircaHang - 01-13-2021
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Romantikus álszentség
by maxval bircaman - péntek, február 14, 2020
http://bircahang.org/romantikus-alszentseg/

A Nemzetközi Bálint Nap alkalmából én is írok a Norbi-féle álbotrányról, majd az az utáni álszentség
kampányról.

Minden férfi a n? külsejét kívánja meg, csak aztán ezt egyesek nem merik bevallani álszentségb?l.

A nem biológiailag determinált, s a nemi viselkedés alapja ösztönös. Szóval a párválasztásban az ösztön
játssza a f?szerepet. A n? azt nézi, melyik férfi lehet megfelel? apa. A férfi meg azt, ki izgatja fel jobban.
Nem akarok pornográf részletekbe merülni, de mindenki tudja, hogy a férfinek "nehezebb" dolga van,
aktívabbnak kell lennie, ezért szükséges az izgató tényez?: egy n? képes szimulálni, egy férfi viszont
soha.

A n?k passzívabbak, ezért van az, hogy egy el?nytelen kinézet? férfinek nagyobb az esélye, mint egy
ugyanilyen n?nek fordított helyzetben.

Nyilván már maga a kapcsolat min?sége sokkal inkább függ a bels?t?l, de a kezd? momentum akkor se
az. A tetszés szükséges, de nem elégséges eleme a jó kapcsolatnak. Szóval egy önmagában csak tetszésre
alapuló kapcsolat nem lesz hosszú, mert ha csak a tetszés van, akkor megunás lesz a vége. De ez fordítva
is igaz: nehezen alakul ki olyan kapcsolat, melynek kezdete nem a tetszés.

S alapvet? adat, hogy az embereknél - de f?leg a férfiaknál - van egy kedvenc ellentétes nem? típus, amit
keresnek. Van aki sovány n?t szeret, más teltebbet, van aki kifejezetten kövért. Van aki magasat,
alacsonyt, közepest, sz?két, vöröset, feketét, barnát. Van aki a kreolos b?rt szereti, más a porcelánfehéret.
Van aki a nagy mellet, feneket, más a kicsit, más a közepest. Stb.

S ha egy adott ilyen típusú partner megváltozik, azt a férfi negatívan éli meg. Akkor is így éli meg, ha
közben tartós kapcsolat alakult ki, s a fizikai változás miatt nem fogja a n?t elhagyni, mert már van
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fontosabb összeköt? kapocs, de akkor is legalábbis sajnálni fogja, hogy kedves partnere már nem olyan,
mint régebben.
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Rövid ballib értelmez? szótár 5.0
by maxval bircaman - csütörtök, december 31, 2020
http://bircahang.org/rovid-ballib-ertelmezo-szotar-5-0/

Az id? ismét szalad, a megváltoztathatalan ballib elvek megint változtak, így kénytelenek vagyunk kiadni
a Rövid ballib értelmez? szótár új, 2021-re optimalizált, immár 5. kiadását. Helyhiány okából ismét
csak a legfontosabb szócikkeket közöljük:

A

Abortusz - alapvet? emberi jog, aki ellenzi, az fasiszta

Alkalmatlanság - Zorbán tevékenysége, mivel vagy halogat vagy elsiet

Antall József - eredetileg horthysta magyar politikus, aki majdnem kikiáltotta a diktatúrát 1990-ben és
törölte az 1994-es választásokat; mai megítélése viszont az, hogy még igazi konzervatív volt, szemben a
mai fideszfasisztakomcsikkal

Antiszemitizmus - minden, nekünk nem tetsz? kritika

Autoriter - nem azt teszi, amit Brüsszel parancsol

Á

Álcivil - olyan szervezet vagy személy, aki nem ért velünk egyet
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Álkeresztény - olyan ember, aki nem fogadja el a kereszténység ateista-liberális értelmezését

Állam - azonnal leépítend?, mert a szabad piac láthatatlan keze jobban tudja, viszont kötelessége azonnal
és drasztikusan megemelni a béreket (kivéve akkor, ha mi vagyunk kormányon)

Állampárt - a választáson gy?ztes párt, ha nem ballib

Állampolgárság - azok összessége, akik adót fizetnek, s a menekültek

Átlagbér - ballib kormány alatt bruttóban számítandó, nem-ballib kormány alatt nettóban, abból is
levonva azok bérét, akik 300 ezer felett keresnek

Árokásás - amikor valaki nekünk nem tetsz? véleményeket tartósan hangoztat, kritizálva minket

B

Bajnai - rendkívüli parafenomén, világsztár szakért?, ? mentette meg a világot 2009-ben, sajnos azonban
közmondásos szerénysége miatt nem hajlandó most megbuktatni Zorbánt

Baloldal - aki azt mondja, amit mi

Baloldali eszmék - a kapitalizmus teljes és feltétlen támogatása

Bevándorló - a jó szinonímája, vigyázat: ha határontúi magyar, akkor viszont nagyon rossz, mert az
sovinizmus, s szintén rossz, ha román, mert bel?lük 22 millió jön egyszerre, sáska módjára lepusztítva az
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országot

Bérblogger/bérkommentel? - olyan internetes közíró vagy hozzászóló, aki nem támogatja a ballib
eszmeiséget

Bunkó - aki nem ballib

C

Cenzúra - amikor más is megjelenhet, mint amit mi írunk

CEU - a világ legnevesebb, legmagasabb szint? egyeteme, a cigány Zorbán azért ?zte Bécsbe bosszúból,
mert neki csak a mucsai Oxford jutott

Cigány - ezt a szót nem szabad kimondani, kivéve ha Zorbánt rágalmazzuk, lásd "büdös cigány törpe
pocakos kishitler"

Civil - olyan szervezet vagy személy, aki mindenben egyetért velünk; ellentéte az álcivil

Civilizált - ballib

CS

Család - elmaradott klerikálfasiszta fogalom, f? jellemz?je, hogy a férj agyonveri a feleségét, egyetlen
elfogadható alakja, ha két férfi és egy kuvasz alkotja
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Csurka István - fasiszta író, politikus - Zorbánhoz képest liberális volt

Csürhe - nem ballibek gy?lése

D

Demagógia - nem liberális vélemény hangoztatása

Demokratikus - ballib

Demokrácia – olyan társadalmi rend, amiben a többség megszavazza azt, amit mi akarunk; ha a többség
másképp szavaz, azt áldemokráciának, a demokráciával való visszaélésnek nevezzük

Diktátor - olyan állami vezet?, aki nem fogad szót Sorosnak és haverjainak

Diktatúra – az az állapot, ha egy választáson nem mi nyertünk

E

Egybites - aki nem akar ránk szavazni

Egyházi iskola - kínzókamra az Inkvizíció vezetése alatt, ahol buta droidokat csinálnak a gyerekekb?l,
továbbá a nagyszünetben meg is er?szakolják ?ket a papok
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EU - egy szervezet, mely az igazság tévedhetetlen letéteményese, kivéve amikor nem buktatja meg
Zorbánt

Európai - ballib

Európai értékek - a kapitalizmus, a perverzitás és az öngyilkos magatartás feltétlen támogatása

É

Éghajlat - a fasiszták miatt változik, hamarosan minden felforr, mint a mi agyunk Zorbántól

Éhezés - a lakosság életszínvonala nem ballib kormányzat alatt

Éhségmenet - dúsgazdag ballib aktivisták vidám fogyókúrás edzése

Értelmiségi - olyan diplomás, aki egyetért velünk; vigyázat: a velünk nem egyért? diplomásra a
bunkó szó alkalmazandó!

Értékmentés - a kutyát sem érdekl? liberális tevékenység pénzelése

Érvelés - ballibekkel egyetérteni, ballib véleményeket alátámasztani - vigyázat, nem balib vélemények
alátámasztása nem érvelés, hanem demagógia!

F
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Fasizmus - ami más, mint amit mi mondunk

Fasiszták - a világ legszörny?bb emberei, kivéve ha Ukrajnáról van szó, ott ugyanis ?k a barátaink a
sátáni Putyin ellen

Filantróp - liberális világnézet? t?zsdei spekuláns

Független - ballib, ellentéte a pártkatona

G

Gazdag - nettó havi 200 ezer forintot vagy többet keres? ember

GDP - a szabad piac láthatatlan kezének egyik alapjellemz?je: ha a kormány nem ballib, akkor a
láthatatlan kéz ny?gös, így zuhan a GDP, viszont ha a kormány ballib, akkor a kéz boldogan mosolyog,
ezért emelkedik

Gender - fogyóeszköz, így jó, ha sok van bel?le, a testvéri Kanadában már 29 van, többek között a
ciszpedofil transzkrokodil gender

Gerictelenség - ha valaki úgy változtatja meg elveit, hogy új elvei nem ballibek - vigyázat, ha az új elvei
bárkinek is ballibek, akkor arra a "szellemi fejl?dés" szó használandó!

Gigatüntetés - ha elment 2 ezer f?nél több és mi szerveztük

Göncz Árpád - Árpi Bácsi, szent, sérthetetlen személy, a zemberek zembere, az egyetlen igaz politikus, a
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világ csúcsa, jobb mint a friss csokis-diós palacsinta

Gréta Thorzonborz - cuki csodalény, majdnem olyan jó, mint Árpi Bácsi, de kislányban

GY

Gyerekjog - nem ihat alkoholt és nem dohányozhat, de nemét átoperáltathatja

Gyerekszülés - elavult, középkori, fasiszta íz? valami, a modern, liberális ember leszbikus, ciszpedofil,
transzkrokodil, szingli

Gyurcsány - hobbija az igazságbeszéd-mondás, de sajnos mindig félreértik ?t a bunkók; Zorbán retteg
t?le

Gy?löletbeszéd - nem egyetértés valamely liberális dogmával

Gy?lölködés - amikor valaki más elutasít bennünket; vigyázat: ha mi tesszük ezt, akkor az nem
gy?lölködés, hanem bátor kiállás, civil kurázsi

H

Hagyomány - fasizmus
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Hajléktalan - olyan személy, akinek alkotmányos joga az aluljáróban élni, ott pisilni és kakilni, onnan
menhelyre való küldése fasizmus

Határkerítés - mint Auschwitzban, els?sorban terhes anyák és kisgyerekek akadnak fenn rajta, továbbá
ártatlan kisállatok, els?sorban földikutyák

Határontúli magyar - szemét jöttment román, szerb, ukrán, szlovák, aki belepofátlankodik a mi
dolgainkba, miközben a rohadék nem adózik

Házasság - elevult, felesleges, fasisztoid íz? valami, kerülend? - vigyázat: homoszexuálisok esetében
teljes er?vel támogatandó!

Holokauszt - a zsidó nép ellen elkövetett népirtás a II. vh. során - vigyázat: a szó más népirtásra nem
használható, egyedisége nem vitatható!

Homofóbok - látens homoszexuális fasiszták

Homoszexualitás - hatalmas progresszív érték, így aki szégyenszemre nem homokos, az legalább
támogatni köteles

Horthy - hozzá képest Hitler ártatlan volt

Humorista - mindig kötelez?en ellenzéki, kivéve persze, ha éppen mi vagyunk kormányon

I

627 / 775

BircaHang - 01-13-2021
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Idegenellenesség – borzasztó, gyomorforgató eszme, kivéve ha határon túli magyarok ellen irányul, ez
utóbbi esetben ez az európai, civilizált hozzáállás

Igazi keresztény - aki nem szemforgató, hanem progresszív módon hisz Jézusban, pl. minden alapelvét
elavultnak tartja

Infláció - Zorbán alatt úgy számítandó, hogy bármely kitalált számot 10-zel szorzunk, ballib kormányzat
alatt viszont egyezményesen évi 0 %

Iszlamisták - nem léteznek, csak Zorbán hallucinálja ?ket

Iszlám - a béke vallása

Iványi - Árpi Bácsi ikertestvére, a szentek szentje, az igazi keresztény (ezt biztosan tudom, bár szerintem
Jézus nem létezett és a kereszténység butaság), adakozzunk neki

Izrael - egy ország, melynek mindig igaza van, kivéve persze ha a pokoli Zorbánnal értenek egyet, mert
éppen az antiszemita Netanjahu a f?nök

J

Jézus Krisztus - sosem létezett meseh?s, ha mégis, akkor ballib volt

Jobbik - korábban: az 1947-es párizsi békeszerz?dés értelmében azonnal betiltandó náci szervezet; ma:
f? reménységünk Zorbán megdöntésére, így szövetkezünk vele
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Jobboldal - fasiszták, nácik, nyilasok, antiszemiták, putyinisták, n?ver?k, látens buzik, vallási
fanatikusok, s más gazemberek

K

Kapitalizmus - a legigazságosabb társadalom, kiépítésére vágyik a baloldal évszázadok óta

Karaktergyilkosság - ballib politikus, megmondóember, neves személyiség életének, m?ködésének,
tevékenységének kritikája - vigyázat: ha egy ballib kritizál egy nem-ballibet, az nem karaktergyilkosság

Katolikus - szemét pedofil

Kádár János - bonyolult személyiség, mert egyrészt demokratikusabb volt, mint Zorbán, másrészt
viszont csúnya mentalitást hagyott ránk, ami miatt nem vagyunk képesek ma fejlett és progresszív
szivárványeurópaiak lenni

Kereszténység - antiszemiták, hazugok, képmutatók, kivéve Iványi Gábort, aki jó ember, bár fene se érti
miért hisz ballib létére kitalált meselényekben - korábban Németh Sándor is hasonló jó ember volt, de
azóta iszonyúan gonosz lett, mert lepaktált a sátáni Zorbánnal

Kertész Imre - egykori ballib megmondóember, aki halála el?tt átállt a sötét oldalra, el kellene venni
ezért t?le a Nobel-díját

Kiábrándult fideszes - megbocsátunk neki, de csak ha mindenben a mi szövegünket gágogja

Kirekesztés - amikor valaki más ellenez valakit, míg ha mi tesszük ezt, az nem nevezend? kirekesztésnek
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KISZ - véreskez? terrorszervezet Kádár alatt, egyszer? tagjai mind terroristák voltak, egyedül a fels?
vezet?sége állt antikommunista demokratákból

KISZ alapszervezeti titkárok - rettegett szadisták, a Kádár-diktatúra f? támaszai, ellenük küzdött a
KISZ Központi Bizottsága

Kiszámítható jöv? - magas bér

Komolyzene - érzékeny téma, mert ha Fischer Iván, akkor jó, de ha Mága Zoltán, akkor rossz

Kommunizmus - Kádár rendszere, akinek f? segít?je Zorbán édesapja volt, az ellenzéke pedig Apró
Antal körül összpontosult

Konzervatív - két típusú van: az európai, modern konzervatív, ? tök ugyanazt mondja, amit mi (Satana
Mertkell), s a maradi, fasiszta típusú, aki nem hajlandó ismételgetni, amit mondunk neki

Korrupció – disznóság, amit nem ballibek csinálnak

Kódolt antiszemitizmus - bármi, amire mi rámondjuk, hogy az

Köves Slomó - zorbánista fasiszta antiszemita

Külföldi munkavállalás - menekülés Zorbán diktatúrájából

L
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Lakájmédia - nem ballib szellemiség? média

Liberalizmus - minden jó, ami a világon van

Lopás - nem liberális vállalkozók gazdasági tevékenysége

M

Magyarok - mucsai, feudálfasiszta népcsoport, melyet mi nagylelk?en megmentünk és felemelünk a
fénybe, de a szemetek hálátlanok nekünk

MANYUP - szent dolog, mert a nyugdíjat magánkézbe kell adni, de ezt Zorbán ellopta, t?lem pl. 158
millió Ft megtakarítást rabolt el, s mindebb?l stadiont épített

Marx - igaza volt sok mindenben, de mi mégsem fogadjuk el egyetlen elvét se, viszont védeni kell mégis,
mert Zorbán csúnyát mondott róla

Második világháború - az USA és Anglia nyerte meg Hitler és Sztálin ellenében

Másság - bármi destruktív, ami segíti érdekeinket; vigyázat: a szimplán ellentétes álláspont vagy furcsa
viselkedés nem másság, hanem fasizmus, ha érdekeinkkel ellentétes!

Meleg - Sándor, József, Benedek, zsákban hoznak... buzukit

Menekültek - csodálatos lények, akik nélkül megállna a világ
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Mértékadó - amit mi írunk más név alatt

N

Nagycsalád - a fasizmus melegágya

Nagyt?ke - a szabad piac láthatatlan kezének legjobb barátja, makulátlan lény, kivéve a német nagyt?két
Magyarországon, mely nem hajlandó puccsot indítani Zorbán ellen

NATO - jótékonysági szervezet, már Kossuth és Pet?fi is érte küzdöttek

Náci - mindenki, akit nem szeretünk

Nemzeti Színház - fasiszta, kirekeszt? intézmény az ukrán maffia irányítása alatt, az épülete is iszonyúan
ronda, de ideiglenesen megszépült, amikor Alföldi volt az igazgató

Néppárt - gerinctelen, fasisztagyanús nyugat-európai klub, mely nem meri kizárni Zorbánt

NY

Nyilas - ha nem elég er?s a náci szó, akkor ezzel helyettesítend?

Nyitottság - amikor az emberek önként azt mondják, amit mi
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Nyugat - a mindenség bölcs?je, az EU és a NATO ?shazája, István király is ezt választotta, Zorbán tehát
István király ellensége

Nyugati befektet? - a tiszta jóság letéteményese, kivéve ha Zorbánnak épít összeszerel?üzemet

O

Objektív - velünk ért egyet

Oknyomozás - cikkírás arról, hogy Zorbán csúnya, rossz ember

Oligarcha - nem-ballib milliárdos

Olimpia - szörny? barbárság, Hitler találta ki 1936-ban

Oroszország - fújj!

Ö

Önrendelkezés - mindenki szabad akaratból azt teszi, amit mondunk neki

Összefogás - ballib pártok külön indulása választáson
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Összeszerel?üzem - nyugati befektet? által akkor létesített beruházás, amikor nem mi vagyunk
kormányon

P

Palesztínok - eredetileg kitalált, nem létez? nép, de amióta Netanjahu kiállt Zorbán mellett, hirtelen
létezni kezdtek

Pártatlan - azt mondja, amit mi

Pártkatona - aki nem velünk ért egyet, ellentéte a független

Pávatánc - nekünk nem tetsz? külpolitika

Pocakos - Zorbán; vigyázat: ballib kövér emberre nem használható!

Pozsgay - rossz kommunista, mert nem volt hajlandó liberálissá vedleni, társai: Sz?rös és Szili

Profit - a liberális t?kés jogos haszna - vigyázat, ha a t?kés nem liberális, akkor a lopás szó használandó!

Propagandista - olyan újságíró, aki nem azt írja, amit mi gondolunk

Putyin - Sátán földi helytartója, aki ellen minden eszköz megengedett, a legnagyobb b?ne, hogy nem
engedi a keresztény templomok megszentségtelenítését, kiskorúak homokosok által való megrontását, s
nem hajlandó országát rablóbefektet?knek ajándékozni
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Puzsér - Zorbán egyik alvó ügynöke, életcélja szavazatokat elvenni a ballibekt?l

R

Rabszolgaság - túlórázás; vigyázat: ballib kormány alatt ez a szó nem használható!

Rasszizmus - kizárólag heteroszexuális fehér férfiak veleszületett gyógyíthatatlan betegsége, egyetlen
mód ha liberálisokká válnak, ez esetben ugyanis kigyógyulnak bel?le csodaszer?en

Relativizálás - amikor az ellenség szövegébe másképp nem tudunk belekötni

Rezsicsökkentés - szörny? fasiszta lépés, mert emiatt az oligarchák megtöltik medencéjüket olcsó meleg
vízzel, viszont egy igazi demokráciában csak a monopolcégek állapíthatják meg az árakat, s kötelesek
azokat minél jobban emelni, ellenkez? esetben diktatúra van

Románia - régesrég leköröztek minket

Római pápa - én ateista vagyok ugyan, de le a kalappal Ferenc pápa el?tt, hogy modernizálni,
humanizálni akarja a velejéig romlott, fasiszta, pedofil Vatikánt

S
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Sajtószabadság - ez van, ha minden média a miénk, ha viszont a médiák egy része nem a miénk, az a
sajtószabadság eltiprása

Semleges - liberális

Simicska - a f?gonosz, a korruptak korruptja, de 2015 óta ? a baloldal megment?je, 2018 óta viszont
ismét gaz oligarcha lett

Soros György - a világ legjobb embere, makulátlan lény, egyetlen negatív tette, hogy ösztöndíjat adott a
cigány Zorbánnak 1989-ben

Sport - bunkók szórakozása, kivéve az úszást, mert az ballib sport, de már az se az, mióta Kattinka átállt
Zorbánhoz

Sötétség - amikor a többség elutasít minket

SZ

Szabad piac - varázseszköz, mindent megold, még a náthát is azonnal gyógyítja

Szabadgondolkodó - azt mondja szó szerint, amit mi

Szakember - fizetett ballib ember, aki képes ugyanazt a gazdasági adatot biztató növekedésnek és
katasztrofális zuhanásnak is elemezni, attól függ?en, hogy a kormány ballib vagy nem

Szakért? - aki velünk ért egyet - ha nem ért velünk egyet, akkor a pártkatona vagy a bunkó szó
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használandó

Szakszervezet - azért küzd, hogy megbukjon Zorbán; ha bármi mást tesz, akkor kilóra megvette ?t
Zorbán

Szalonképes - liberális

Szavazatszámlálás - demokratikus módja az, ha a nemszavazókat mindig a ballibekhez számítjuk

Szexizmus - a férfi férfinek és a n? n?nek nevezése

Szili - lásd Pozsgay

Sztrájk - nagyszer? dolog, ha Zorbán ellen van, viszont ha ballib önkormányzat ellen, akkor ez fasizmus

Szürkeállomány - több liberális gágogó együtt

Sz?rös - lásd Pozsgay

T

Tolerancia - bármi társadalomromboló dolog tapsolása

T?zsde - a szabad piac láthatatlan kezének lejobb barátja, félistenség, aki ideges, ha a kormány nem
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liberális

Troll - önálló vélemény?, nem ballib ember

Túlóra - rabszolgaság

U

Ukránok - olyanok, mint a 22 millió román, de ?k még milliós nyugdíjat is kapnak Zorbántól, cserébe rá
szavaznak

Uniós támogatás - ebb?l él az ország, de Zorbán ellopja

USA - mindig igaza van; vigyázat: Trump alatt nem érvényes!

V

Vallás – nevetséges elmaradott maradiság, esetleg elt?rhet?, ha használható politikai céljainkra

Vasárnapi munkavégzés - hagyományos baloldali érték, a szakszervezetek végre kiharcolták, hogy
minden munkáltató dolgoztathasson bárkit vasárnap, ennek ellenzése fasizmus

W
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Weber - gerictelen zorbánista, azaz gerinces európai, azaz gerinctelen zorbánista, mindjárt megnézem,
most éppen mi

Z

Zorbán - pocakos cigány diktátor, még Putyinnál is rosszabb ember, az a hobbija, hogy diktatúrát vezet
be hetente átlag kétszer, szerencsére viszont biztos, hogy meg fog bukni legkés?bb tavalyel?ttig

ZS

Zsidó - a szót nem szabad kimondani, kivéve ha az antiszemitizmust ostorozzuk

Zsidózás - a zsidó szó bármilyen említése bárki más által

_______________________________________________
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Rövidlátás
by maxval bircaman - vasárnap, december 20, 2020
http://bircahang.org/rovidlatas/

A hír Baranyi Krisztina "antiszemitizmusa". Az eset, amikor a Fidesz saját magát ejti csapdába.

A háttér: Demeter Szilárd 2 hete írt egy cikket Sorosról, mely ellen m?botrány és bérretegés tört ki a
ballibbant megmondóemberek között. Mára az eset már úgy terjedt el, hogy Demeter náci antiszemita
módon zsidózott.

Természetesen a cikk se nem náci, se nem antiszemita, se nem zsidózás:

Demeter azóta törölt cikke

Na most, a Fidesz reakciója erre: keresni valamilyen hasonló esetet az ellenoldalon, majd m?botrányt
kelteni. Az eset meg is lett: Baranyi Krisztina polgármester pár mondata.

A gond az, hogy Baranyi szövegében az antiszemitizmus és zsidózás ugyanannyi, mint Demeter
szövegében: azaz nulla.

Meg kellene valamit érteni: a hülyeségre a válasz nem az ellenhülyeség, hanem a hülyeség leleplezése,
cáfolása. Az ellenhülyeség ugyanis er?síti a hülyeséget, s ez sose lehet annak érdeke, aki az igazságot
akarja.
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Sajnos ezt nem értik
by maxval bircaman - hétf?, február 24, 2020
http://bircahang.org/sajnos-ezt-nem-ertik/

Nézem a Háttérkép múltkori adását, s csodálkozva látom, Bayer és Boros egyáltalán nem értik a háttér
képét, s az azt ért? Bogár magyaráza alapján se értik.

Bogár László valószín?leg a legokosabb ember a fideszes holdudvarból, ezt sokszor tapasztaltam.

Bayer okos ember, de nem lát messze, mert érzelmei a földhöz szögezik, ami miatt nem látja meg a nem
közvetlen összefüggéseket.

Természetesen az amerikai elnökválasztásról szóló részre utalok.

Nyilván marha egyszer? mindent betuszakolni a "jó jobboldal" és a "csúnya baloldal" narratívába, csak
éppen ennek semmi értelme. Ezzel nevezetesen hatalmasat bukott már Bencsik András is 20 éve, amikor
lapjában 2000-ben er?sen lelkendezett a "nemzeti" Bush mellett, a "komcsi" Al Gore ellenében, majd jött
a pofára esés: Bush emberei még keményebben nyomták az akkori Orbán-kormány elleni szöveget, mint
az ellenfele.

Ugyanilyen marhaság a kommunistázás, mely eleve a másik oldal agyatlan fasisztázására a viszontválasz,
de kb. ugyannyit is ér, nagyjából semmit.

Szóval mi is a helyzet Amerikában. Az amerikai liberális demokrácia arról híres, hogy még kevésbé ad
választási lehet?séget, mint egy nyugat-európai liberális demokrácia. Amerikában van két rendszerpárt,
köztük a különbség mikroszkópikusan se látható, s minden más alternatíva hatalmi szóval el van fojtva.
Ez a hatalomkoncentráció akkora, hogy még a kiutat keres?k is kénytelenek a rendszeren belül lázadni.
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A republikánusok esetében hatalmas jelent?ség? esemény volt Trump gy?zelme, mert a f?sodorral
szemben gy?zött, f? ellensége saját pártja volt. Ez akkor is igaz, ha azóta a f?sodor beállt mögé, próbálva
enyhíteni a Trump által okozott "kárt".

Szóval nem komcsizni kell az egyébként nem is kommunista Bernie Sanderst - politikai álláspontja kb.
olyan, mint egy skandináv szocdemé -, hanem örülni annak, hogy immár az amerikai demokrata pártbam
is vesztére áll a liberális f?sodor.

Ha az USA-ban - a világliberalizmus egyetemes központjában - annyira megrendül a liberális narratíva,
hogy az mindkét rendszerpártban immár képtelen akaratát érvényesíteni, az olyan hatással lesz a liberális
eszmére, mint a kommunista eszmére volt Gorbacsov peresztrojkája: megsemmisít? erej?.

S lám, Orbán se érti, lásd a mondatát, hogy "a liberális az a diplomás kommunista".

_______________________________________________
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Schopenhauer életmegfigyelései
by maxval bircaman - kedd, április 28, 2020
http://bircahang.org/schopenhauer-eletmegfigyelesei/

Arthur Schopenhauer (1788 –1860) német filozófusnak nem csak f?m?ve van, hanem életbölcseleti
írásai is.

Igtencsak figyelemreméltó az egyik ilyen írása, ezzel kapcsolatban pár gondolat.

Az ember be van zárva magába, a küls? valóságot is csak saját magán keresztül éli meg, így a megélés az
alap, az viszont az egyéniségt?l függ, ami nagyrészt adottság.

Abszolút tény ez. Az ember tud csiszolni magán, képes felvenni magatartásmódokat, megtanulni, adott
helyzetben mi a legkifizet?d?bb reakció, de belül vajmi keveset változik.

Tehát nagyrészt automatizmus van: a veleszületett egyéniség adottság, a küls? világ pedig ismét
független t?lünk, nagyrészt a sors keze mi jut nekünk.

A sors által kedvez? helyzet? ember nem lesz soha igazán boldog, ha egyénisége sz?k. Míg fordítva, a
sorscsapások se veszik el a széles egyéniség jókedvét.

A helyes megoldás minden esetben a természetünknek mgfelel? módon élni, s a legnagyobb csapás, ha
ezt küls? körülmények lehetetlenné teszik.

Az elme és a külvilág kapcsolata az elme min?ségét?l függ: minél tompább a tudat, annál inkább igényli

643 / 775

BircaHang - 01-13-2021
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

a külvilágot, s minél élesebb a tudat, annál inkább képes magával ellenni.

A szabadid? a legnagyobb jótétemény, de a legtompább agy számára az unalom forrása. Eltöltése
szinteken történik: ösztönös élvezetek, fizikai er?kifejtés, szellemi er?feszítés - minél magasabb az
élvezet, annál kevésbé irányul a külvilágra.

Tulajdonképpen kiderül: a legnagyobb szerencsétlenség, ha valakinek éles a tudata, magas élvezeteket
igényel, de erre egyszer?en nincs szabad ideje.

_______________________________________________
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Senki se idegen
by maxval bircaman - csütörtök, február 13, 2020
http://bircahang.org/senki-se-idegen/

Számomra közelebbi a segélyvadász iszlám migráns, mint az elhülyült nyugati liberális mintapolgár.
Bevallom: az el?bbieknek drukkolok. S?t, szerintem az egyetlen békés megoldás a nyugat számára, ha
még több migráns jön, s iszlám államok alakulnak a mai ateista, homokpedofil, liberális szörnyállamok
helyén.

Az iszlámmal ugyanis még együtt lehet élni, a tomboló liberalizmussal képtelenség.

Csak egy példa a nyugat romlottságára és hazugságára Én a legjobban éppen a migrációval kapcsolatos
nyugati f?sodrú álláspont változására emlékszem: s erre egy átlagmagyar nem emlékezhet, mert a
magyarokat így sose diszkriminálták. A 90-es években a nyugati államok hogyan bántak a keleteurópaiakkal (a magyarokat, cseheket, szlovákokat, szlovéneket, lengyeleket nem számítva). Vízumhoz
kb. 100 papír kellett, hónapokig kellett várni, sorban állni, stb., s jöttek a folyamatos kitiltások, tömeges
elutasítások..

Pl. a németek el?l jártak ebben, s a spanyolok is. Ma mindkét állam nagy "befogadó".

2015-ben meg ugyanez a szemét liberális banda arról beszélt: még csak kérdezni se szabad a
"menekülteket", mert mindenkit be kell mindenhová engedni, s eleve elavult fogalom az országhatár, s
nincs olyan, hogy "idegen".

Érdekes, annak idején az ukrán, orosz, szerb, albán, bolgár, stb. emberek esetében meg nem ez a volt a
nóta.... akkor még a követségeken is fegyveres ?rök voltak.

Nem személyes harag beszél bel?lem, minket SZEMÉLYESEN ez sose érintett, hiszen magyar
papírjaink is vannak, azaz a privilegizáltak közé tartoztunk, de láttuk mindezt évekig.
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S ugyanazok a nyugatiak akkor ugyanazzal a határozottsággal, lenézéssel, minden ellenvéleményt nem
t?r? hangnemben mondták akkor mindezt, most meg az ellenkez?jét.

Ezért mondom: nekem szimpatikusabb egy iszlamista pénzéhes segélyvadász, mint egy nyugati
szivárványtoleráns átlagpolgár. Az el?bbi legalább nem csinál segget saját szájából.

_______________________________________________
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Sietés
by maxval bircaman - hétf?, augusztus 24, 2020
http://bircahang.org/sietes/

A liberális demokrácia, a polgári társadalom egyik legutálatosabb jellemz?je a folytonos sietés.

Folyton futni kell. A reklám is azt mondja "nincs id? a fájdalomra". Más reklámokban az emberek futnak
egész nap. S?t büszkének kell lenni arra, ha az ember egész nap futkározik, aki nem így tesz az egyenesen
"lusta disznó".

Liberális erény keveset aludni, este kés?ig dolgozni, korán kelni, éppen csak bekapni egy falatot, s
rohanni tömegközlekedéssel vagy saját kocsival a munkába. Persze csak ha az ember nem tartozik az
elithez. Az elit ugyanis 24-emeletes jachtokon utazza a világot, közben a hajófedélzeteket topmanökenek
mossák fel drága pezsg?vel, majd amikor a hajótulaj már megunta a drogozást és a csoportszexet, kaviárt
dobál a vízbe. S még ezek a paraziták is munkának hazudják semmittevésüket, ezt a szent tabut ?k se
merik megsérteni.

A protestantizmus átkozott szellemének egyik találmánya ez: munka a munkáért. A reformátorok szerint
az ember van a munkáért, s nem a munka az emberért.

Pedig mindez egyszer? ügy: egyszer?en csak az elnyomók egyre gyorsabban akarják növelni profitjukat,
így folyton sürgetik a népet, a kisembereket, termeljenek gyorsabban és hatékonyabban.

Innen a türelmetlenség, mely átragadt a kisemberre is.

A megoldás persze a liberális, polgári rend agyagba döngölése. De addig is, míg kénytelenek vagyunk a
liberális iga alatt szenvedve egzisztálni, apró lépéseket tehetünk.
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Amikor észreveszem magamon, hogy siet?sen haladok vagy valamit gyorsan akarok befejezni, tudatosan
magamra szólok "ne légy liberális!". Ebb?l látható: még én, aki látom a dolog elméleti oldalát, is sokszor
tudatlanul beleesem az agyatlan rohanás örvényébe.
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Sok pénz a semmiért
by maxval bircaman - szombat, október 24, 2020
http://bircahang.org/sok-penz-a-semmiert/

Már azt is nevetségesnek tartom, amikor internetes újságírók könyörögnek pénzért. Hiszen ott a reklám,
meg hát mindig lehet fizet?s tartalmat is el?állítani.

De amikor bloggerek követel?znek, az egyenesen röhejes. Most a Kolozsszaros nev? blog követel?zik
éppen. Pedig ez a honlap nem újság, nem készít se riportokat, se elemzéseket, nincsenek tudósítói,
semmilyen valós újságírói munka nincs. Ez a honlap egy véleményhonlap, magyarul szimpla
publicisztika. Ráadásul a népes szerz?gárda összesen - nem személyenként - napi átlag 4-5 cikket tesz fel.
A valóság az, hogy egy szerz? átlag heti 3 cikket ír. Ez pedig egy teljesen normális blogger tevékenység.

Pontosan mire is kellene a pénz? Mert a honlap fenntartása kb. évi 50-60 ezer Ft mindent beleszámolva.
Más költség nincs, mert minden általuk igénybe vett szolgáltatás ingyenes.

Persze értem, szeretnének milliós fizetéseket a szerz?k. Jó is lenne írni heti 3 véleménycikket, s ezért
bezsebelni egymilliót személyenként. Dehát ilyenkor hol van a híres szabad piacuk és a civilségük? Egy
pártízezres olvasottságú honlap piaci körülmények között 1 azaz egy embert se tud eltartani, az ilyesmi
mindig lelkes ingyenes civil munkát igényel.

Persze léteznek a világban teljesmunkaid?s fizetett publicisták, akik kizárólag véleménycikkekb?l élnek
meg. Számuk minimális, az ilyesmi még a hatalmas nagyságú és gazdag angol nyelvterületen is ritkaság.
Ami pedig Magyarországot illeti, én egy darab emberr?l tudok, aki publicistaként megél csak ebb?l:
Bayer Zsolt.
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Soros emberei a féknyúz ellen
by maxval bircaman - kedd, június 23, 2020
http://bircahang.org/soros-emberei-a-feknyuz-ellen/

A Magyar Hang nev? ultraliberális propagandakonglomerátum egyik friss adásában a téma a küzdelem
az "álhírek" ellen.

Elhangzik sok zöldség, ahogy ez szokás. Az alkalomra Széll Berni külön Dobrev Klárának maszkírozta
magát.

Meglep? módon Vona Gábor az, aki egyszer kimondja a lényeget: az álhír valójában egy szubjektív
fogalom, nem írható le szabatosan. Persze hozzászólása nem vált ki semmilyen érdemi reakciót, mindenki
más tovább darálja az el?re leírt, engedélyezett szövegét.

Mi is a valóság? Az álhír ellen küzd?k sose a nyílt hamisítás ellen küzdenek. Ennek régi hagyománya
van, az egész bulvár erre épül. Az igazi bajuk az, hogy az értelmezés plurális lett az internet elterjedése
óta, s az újságíró már nem egy zárt, privilegizált, könnyedén megvehet? kaszt.

Szerencsére semmi esélyük ezek a gágogó Soros-varjúknak, hogy visszatér régi, szép világuk. ?k persze
cenzúráznak hevesen, de ezzel csak magukat teszik nevetségessé.

_______________________________________________
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Soros gazda leállította az utalást?
by maxval bircaman - péntek, november 13, 2020
http://bircahang.org/soros-gazda-leallitotta-az-utalast/

Annak idején, úgy 30 éve, egy bolgár politikus rájött, az éhségsztrájk er?s, üt?s eszköz, de van egy nagy
negatívuma: az ember éhes lesz közben. Plusz az is gond vele, hogy a legtöbb éhségsztrájkoló csak
kamuzik, azaz amint eltelik 3-4 nap - amennyit egy egészséges ember gond nélkül kibír étel nélkül, ha
er?s az akarata -, abbahagyja a sztrájkot. Az ?szintébbek bevallják: ennyi volt, bocs. A kevésbé ?szinték
meg szörny?séges orvosi vizsgálatokra hivatkozva hagyják abba. A még kevésbé ?szinték pedig
egyszer?en nyom nélkül elt?nnek.

A múlt héten gyakorlatilga véget ért bulgáriai tüntetéshullámban is akadt ilyen eset, több is. Az els? pár
napon az éhségsztrájkoló mindenkinek interjút ad, kijelenti, hogy sose adja fel, megjelennek mellette a
segédjei is, akik kérlelik "nem ér annyit az egész, te fontosabb vagy nekünk élve!", mire az éhez? - aki
szinten mindig egy eleve túlsúlyos ember, azaz az átlagnál is több tartaléka van - Gandhi-utánzó pofával
megismétli, hogy amíg követelései nem teljesülnek, nem adja fel. Aztán eltelik pár nap, s mint a kámfor
elt?nik a sztrájkoló.

De visszatérve a 30 évvel ezel?tti bolgár politikusra. ? kitalálta, hogyan lehet minden kellemetlenség
nélkül éhségsztrájolni. Nos, a megoldás: több ember összegy?l éhségsztrájolni, de egyszerre mindig csak
egy ember "éhezik", váltják egymást pár óránként. Én nem eszem 6 órán keresztül, aztán te nem eszel 6
órán keersztül, majd ? nem eszik 6 órán keresztül, s így tovább. Meg is lett a neve ennek: ez a
staféta-éhségsztrájk!

Nekem ez jutott eszembe az SZFE egyetemfoglaló sztrájkjáról, melyet ezen a héten a résztvev?k
abbahagytak, de trükkösen: ugyanis ?k ezentúl is egyetemfoglalnak-sztrájkolnak, de immár otthonaikban,
lélekben.

Én meg holnap reggel indulok a Nemzetközi ?rállomásra. Persze csak jelképesen, lélekben, de aki azt
meri mondani, hogy ez így kevesebb, mint egy igazi ?rutazás, az egy zorbánfasiszta agymosott!
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Sorsok a rendszerváltó nemzedékben
by maxval bircaman - szerda, június 24, 2020
http://bircahang.org/sorsok-a-rendszervalto-nemzedekben/

Annak a nemzedéknek vagyok a tagja, mely b?ven a kommunizmusban született, abban n?tt fel, viszont
fiatal feln?ttként érte ?t az új rendszer.

Ez a legrosszabb helyzet. Az id?sebbek már kialakítottak egy adott életet a régi rendben, a fiatalabbak
pedig már csak az újban kellett életet kialakítaniuk. Mi pont közepén ragadtunk, amolyan már nem, még
nem állapotban. Persze szellemileg meg áldás ez: hiszen mind a két rendszert alaposan ismerjük úgy,
hogy nem hiszünk egyiknek se komolyan.

Nemzedéknek viszont sok szerencsétlen tagja lett. Le szeretnék írni pár jellemz? sorsot. Konkrétan nem
írok senkir?l persze, ez inkább több ember közös eleme együttesen.

Három f? típus található szélesebb magyar ismeretségi körömben.

Az els? típus a megkeseredett típus. ? ellenzéki volt a kommunista rend alatt, de nem aktívan, jellemz?en
azért mert szülei a nomeklatúra alsó részének tagjai voltak. Nagyon sokat várt azonban a
rendszerváltozástól. Lelkes SZDSZ-es volt (s nem fideszes, mert a Fideszt kevésbé radikálisnak tartotta a
SZDSZ-hez képest), majd persze kiábrándult az SZDSZ-b?l. Ennek hatására 2 út valamelyikén indult el:

a MIÉP híve vagy esetleg nála is radikálisabb széls?jobbos lett,
megutált minden politikát, 1990-ben szavazott utoljára, azóta sose.

Sajnos ezzel együtt jellemz?en - az esetek nagy részében legalábbis - deviancia is megjelent. Ebb?l a
csoportból sokan lettek alkoholisták, s?t drogosok, s nagyon sokan nem alapítottak családot, vagy
alapítottak ugyan, de azóta a család szétesett. Most már 50+ évesek, már kés?, szóval marad az
önsorsrontás.
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A második típus a karrierista. ? már a régi rendszerben karriert épített (lásd KISZ), de aztán ezzel pofára
esett a KISZ végétértével. Amikor megpróbált alkalmazkodni az új rend politikájához, gyorsan
rádöbbent, nem volt jó id?ben jó helyen, így a legjobb esetben is csak lassú karrierre számíthat. S mivel a
KISZ-karrierje is nagyon alacsony szint? volt életkora miatt, így a régi nomenklatúra utódszervezeteiben
se volt esélye, hiszen nem voltak meg az elegend?en jó kapcsolatai.

Egy rész elment ezután dolgozni valamilyen multihoz, s tudomásul vette, nem lesz soha karrierje. Egy
másik rész vállakozó lett, azóta többször cs?dbe ment, sose ért el semmit.

Aki megbékélt magával, az ma közepes szint?, de normális, szürke életet él. Aki nem volt képes békét
kötni a világgal, az ma jellemz?en alkoholista.

A harmadik típus a cinikus, udvariasabban fogalmazva a realista. ? mindig azt mondta, minden rendszer
lényege ugyanaz, s a rendszerváltozás semmi különös, nincs mit tapsolni rajta. ? már 1990-ben se ment el
szavazni, már akkor mondogatta a mára közismert, eredetileg az USA-ban (!) keletkezett - tévesen Mark
Twainnek tulajdonított, a valóságban ismeretlen eredet? - mondást, miszerint "ha bármi is függne a
szavazástól, már betiltották volna". A cinikus típus szerint minden eszme fantázia, csak álca arra, hogy
valakik másokon meggazdagodjanak, így értelmetlen bármilyen eszmét követni, szavazni meg egyenesen
a hülyeség jele.

Ami érdekes: ez a cinikus típus sose cinikus a magánéletben, azaz a közéleti cinizmus nem társul
magánéleti erkölcstelenséggel. Igenis fontosnak tartja a barátságot, a h?séget, a tisztességet, a
segít?készséget, de mindig csakis a kisemberek közti kapcsolatokban.

Mára ez domináns típus lett más korosztályokban is. Ez a politikailag passzív kisember, aki csak akkor
megy szavazni, ha protesztszavazni akar, s akkor is mindig valami ellen szavaz, sose valamiért.

a korosztály képvisel?je ? is, de a n?knek mindig könnyebb

Személyeskedés: én egyik csoporthoz se tartozom, direkt nem akartam magamat belekeverni.
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Sose volt államok
by maxval bircaman - péntek, augusztus 21, 2020
http://bircahang.org/sose-volt-allamok/

Már írtam arról a vad kommunista - bár nem csak kommunista - szokásról, mely szerint a térképeknek a
vágyálmokat kell tükrözniük, nem a tényeket. Lásd, amikor az ukrán kormányzat manapság hisztizik, ha
valahol olyan térképet mutatnak be, mely a Krímet Oroszország részeként ábrázolja, pedig ez a valós
tény: a Krím Oroszország része, s akkor is az, ha valaki ellenzi a Krím csatlakozását Oroszországhoz, azt
törvénytelennek tekinti.

Mindez a mágikus gondolkodás maradványa: ha a világot álmainknak megfelel?en ábrázoljuk, akkor az
álom valósággá válik. Népszer? ez manapság sok agyatlan személyiségfejleszt? áltanfolyamon is: csak
akarni kell és megkapod, gondolkozz pozitívan, stb. Egyesek még nem átalják Jézust is kiforgatni, az "a
hit hegyeket mozgat" mondásával, pedig az egészen mást jelent. ("Mert gyenge a hitetek. Bizony mondom
nektek, ha ... akkora hitetek lesz ... s azt mondjátok ennek a hegynek itt: Menj innét oda! – odamegy, s
nem lesz nektek semmi sem lehetetlen.")

Szóval röviden: a kommunista térképek nem voltak hajlandóan ábrázolni azt, ami nem tetszett a hivatalos
vonalnak. De míg a legtöbb esetben valamilyen jelzéssel legalább mutatták a valóságot is, volt egy eset,
ahol minden apró jelzés is meg volt tagadva. Ez a Dél-Afrika által a saját területéb?l kialakított 4 állam,
melyek 1976 és 1981 között lettek létrehozva. Népszer? nevükön: bantusztánok.

A bantusztánok létrehozásának f? célja az volt, hogy miután a bantusztánok területe "külfölddé" válik,
növekedjen a fehér lakosság aránya a maradék Dél-Afrikában. A fehér lakosság aránya Dél-Afrikában az
els? bantusztán függetlenségének kinyilvánítása el?tti évben már alig 18 % volt, ez 4 százalékpontos esés
az 50 évvel korábbi állapothoz képest. A négy függetlenné nyilvánított bantusztán létrehozásával sikerült
a fehér arányt feltornázni 23 %-ra.

Jelenleg a fehérek aránya Dél-Afrikában 9 %, ennek oka felerészben az, hogy az apartheid végeztétevel
kb. a fehérek negyede elhagyta az országot, felerészben pedig a jóval kisebb természetes szaporulat, a
fehéreknél az átlag szaproulat alig fele, mint a néger és más dél-afrikaiaknál.
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Az eredeti tervek szerint további 6 független bantusztán lett volna létrehozva, de ennek kivitelezésére
már nem került sor, közbeszólt az apartheid rendszer agóniája, majd megsz?nése. Egyébként ha mind a
10 bantusztán független állammá lett volna nyilvánítva, akkor is kisebbség maradt volna a fehér lakosság
Dél-Afrikában, egyszer?en csak aránya felment volna kb. 40-45 %-ra.

Gyakorlatilag az amerikai indián rezervátumok voltak a minta, de azzel megtoldva, hogy a bantusztánok
egyenesen megsz?ntek az ország részei lenni.

Ennek el?nye dél-afrikai szemszögb?l sokféle volt az említett etnikai arányjavításon kívül:

a nemkívánatos néger lakosság jelent?s része külföldi lett, hiszen a bantusztáni állampolgárság
megszerzésével elvesztették dél-afrikai állampolgárságukat,
az immár külföldivé lett néger lakosság ezután már munkavállalási engedélyre szorult a dél-afrikai
munkához,
Dél-Afrika remélte, hogy a független államok léte egyfajta új hazafiságot teremt az érintett
lakosság körében, továbbá az egyes bantusztánok érdekellentétei majd meggátoljuk, hogy közösen
lépjenek fel, szövetségben egymással.

A legkisebb független bantusztán Venda volt, 7 ezer km2 területtel, a legnagyobb Bophuthatswana 44
ezer km2 területtel.

a 4 független bantusztán:
világoszöld - Bophuthatswana, sötétkék - Venda, narancs - Transkei, sötétzöld - Ciskei,
fehér - maradék Dél-Afrika

A f? akadálya a tervnek nem csak a széleskör? ellenzés volt. A független bantusztánokat hivatalosan csak
Dél-Afrika ismerte el, még nem-hivatalos kapcsolataik a világgal is er?sen sz?kösek voltak, gyakorlatilag
csak pár szomszédos afrikai állammal és az apartheid-rendszerrel baráti kapcsolatot ápoló Izraellel voltak
valamilyen kapcsolatok. S természetesen a dél-afrikai néger és apartheid ellenes mozgalom ellenezte a
leghatározottabban a bantusztánokat.

Az igazi probléma kétféle volt: a gazdasági életképtelenség és a politikai instabilitás.
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Egyrészt a bantusztánok területe úgy volt megállapítva, hogy af? közlkedési vonalak Dél-Afrikában
maradjanak, így az egyes bantusztánok belül a közlekedés sokszor csak Dél-Afrika területén keresztül
volt lehetséges. Továbbá egyedül Ciskei területe állt egyetlen darabból, az ellenkez? véglet
Bophuthatswana volt, melynek területe 7 különálló részb?l állt.

Maga az országméret nem lett volna probléma, hiszen kisebb országok is léteznek a világon. A 2
nagyobb bantisztán pl. területileg nagyobb volt Szváziföldnél és Lesothónál is.

Ezen kívül minden bantusztán gazdaságilag olyan alacsony szinten volt, hogy még a saját kormányzati
apparátusukat is a valóságban a dél-afrikai kormány fizette. A lakosság zöme úgy tudott megélni, hogy
naponta átjárt a közeli dél-afrikai városokba dolgozni. Az egyetlen kivétel Bophuthatswana volt, a
gazdaságilag leger?sebb a 4 bantusztán közül, melyben a máig létez? Sun City kaszinókomplexum
m?ködött.

A politika is igencsak sajátos volt. 13-18 éves független létezésük alatt egyik bantusztán se volt képes
politikailag stabil kormányzást létrehozni, mindegyikben legalább egy, de van ahol több katonai puccs is
lezajlott ez id? alatt.

Bár a bantusztánok úgy voltak megállapítva, hogy egyes népek "nemzetállama" legyen, a projektek
gyakorlatilag sikertelenek maradtak. Sok esetben a bantusztánok lakosságának egy része a saját "hazája"
helyett inkább a Dél-Afrikába szökést választotta.

Cisket és Transkei a xhosa nép hazája kellett volna, hogy legyen. A xhosák ma Dél-Afrika második
legnagyobb etnikuma, 16 % aránnyal. (A legismertebb xhosa Nelson Mandela, egyébként az egyik xhosa
királyi dinasztia leszármazottja.) Venda a venda nép hazája lett volna, a vendák ma Dél-Afrikában a
lakosság kb. 3 %-a. Bophuthatswana pedig a tswana nép otthona (ma a lakosság 8 %-a).

Amikor 1994-ben a független bantusztánok meg lettek szüntetve, azaz vissza lettek csatolva DélAfrikához, az egyedüli mely komolyabb ellenállást mutatott Bophuthatswana volt. A viosszacsatolást
nagyban el?segítette, hogy a volt bantusztánok kormányzati alkalmazottait (s els?sorban a rend?röket és
katonákat) automatikusan átvette a dél-afrikai kormány, mivel a kormányzati alkalmazottak voltak szinte
az egyetlenek, akik érdekeltek voltak a független államiság fennmaradásában.
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Spanyolország
by maxval bircaman - szerda, július 08, 2020
http://bircahang.org/spanyolorszag/

Spanyolország szövetségi állam, a gyakorlatban. Jogilag egységes állam azonban autonóm
közösségekkel. Mivel azonban az ország egész területe valamely autonóm közösség része, így a jogi és a
gyakorlati helyzet nem egyezik.

A közigazgatási felosztás: 19 autonóm terület, közülük 17 autonóm közösség és 2 autonóm város.

Szerintem a legérdekesebb térkép a hivatalos nyelvet jelzi. Egyetlen szövetségi szint? hivatalos nyelv a
spanyol, s a spanyol kötelez?en hivatalos nyelv minden autonóm területen is. Azonban minden autonóm
területnek joga van egyéb nyelvet is hivatalosnak nyilvánítani.

Sárga: ahol az egyetlen hivatalos nyelv a spanyol, zöld: ahol van más hivatalos nyelv is.

a két autonóm város nem méretarányosan van ábrázolva, hiszen méretarányosan nem lennének láthatók, a
Kanári-szk. pedig nem a valós helyén van ábrázolva

Galícia a legnyugatibb kontinentális spanyol autonómia - hivatalos nyelv a galíciai és a spanyol. A
galíciai közelebb áll a portugálhoz, mint a spanyolhoz, egyesek szerint egyenesen egy portugál
nyelvjárás.

A lakosság többsége ananyelvként beszéli a galíciait, de gyakorlatilag nem létezik olyan ember, akinek ne
lenne anyanyelve a spanyol is. A galíciai nyelv használata az életkortól és a lakóhelyt?l is függ, minél
id?sebb valaki és minél kisebb településen lakik, annál gyakoribb a galíciai használata.

A galíciai identitás hagyományosan a spanyolon belüli regionális identitás, a spanyollal ellentétes galíciai
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identitás (galíciai nacionalizmus) új fejlemény és máig csak egy kisebbség támogatja. A spanyol
történelem sajátosságai miatt a spanyolországi kisebbségi nacionalizmus szinte mindig
baloldali irányzatú, sokszor egyenesen széls?balos.

A spanyol nemzetiségi politikáról el kell mondani, a Franco-kor széls?ségéb?l eljutott az ellenkez?
széls?ségbe. Míg Franco alatt a kisebbségi kultúrát egyfajta gyanús, rendszerellenes, spanyolellenes
tevékenységként látták, utána lassan az ellenkez?je lett: a spanyol nyelvet mesterségesen igyekeznek
visszaszorítani, a kisebbségi nyelveket akkor is er?ltetni, ha nincs rájuk valós igény.

Szóval amikor a helyi autonóm közösség kormánya baloldali, akkor pl. jellemz?en növelik a helyi nyelv
kötelez? jellegét a helyi oktatásban, míg amikor a kormány jobboldali, akkor inkább szabad választási jog
van a spanyol és a helyi nyelv között.

Az egyik oldal arra hivatkozik: történelmi okokból eleve hátrányos helyzetben vannak a kisebbségi
nyelvek, ezért indokolt a pozitív diszkrimináció, s az állami nyomás, míg a másik oldal a szabad
nyelvválasztás jogának hiányát sérelmezi.

https://www.youtube.com/watch?v=-ozobmGkmQg
galíciai köztévé egyik m?sorszáma, a téma hogyan beszéljünk helyesen galíciaiul spanyol hatás nélkül

Valencia - a legdélibb kontinentális autonómia - helyzete más. Itt eleve a lakosság egy része kizárólag
spanyolul beszél: nagyjából elmondható, hogy a tengerparti részeken spanyol-valenciai kétnyelv?ség van
(kivéve a 2 legnagyobb várost, ahol a spanyol dominál), míg a bels?bb területeken csak a spanyol van
használatban.

A valenciai nyelv de facto egy katalán nyelvjárás, csak politikai oka van, hogy külön kezelik. Ez az ok a
katalán nacionalizmushoz való viszony. A valenciaiak nagyobb része spanyol identitású, nem osztja a
katalán nacionalizmust.

A Baleári-szk. szintén nyelvileg spanyol-katalán kétnyelv?, a spanyol súlya nagyobb azonban.
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A katalán nacionalizmus által megálmodott Nagy-Katalóniának egyébként része Katalónián és Valencián
kívül a Baleári-szk. is., s?t Murcia és Aragón egy része is, továbbá Franciaország délnyughati határvidéke
és Andorra.

Végül a két leger?sebb spanyolországi kisebbségi nacionalizmus: a katalán és a baszk. Továbbá ez a 2

Katalónia függetlenségének a f? akadálya, hogy a lakosság kb. fele nem támogatja. Katalónia
lakosságának jelent?s része nem katalán identitású, mert Spanyolország más részér?l betelepül?k utódai.
S míg a katalán identitásúak kivétel nélkül beszélnek spanyolul, addig a spanyol identitásúak közül csak
60 % képes magas szinten használni a katalánt. Továbbá egész Spanyolországon belül Katalóniában van a
legtöbb külföldi betelepül?, a lakosság 10 %-a bevándorló (a 2 f? idegen nemzetiség az arab és a román!),
akik jellemz?en csak spanyolul tanulnak meg.

A helyzetet a politika is jelzi, a katalán parlamentben fele-fele arányt képviselnek a függetlenségpártiak
és a regionalisták (= függetlenségellenesek), a jelenlegi mandátumarány 70:69.. Ez az egyetlen spanyol
autonómia, ahol van jobboldali kisebbségi nacionalizmus is. A jelenlegi katalán kormány egy
függetlenségpárti baloldali és egy függetlenségpárti jobboldali párt koalíciója.

A katalán nyelv jóval fejlettebb, mint a valenciai vagy a galíciai. Irodalmi története hosszabb, elterjedése
is az élet minden terén megvan, azaz nem szimplán "falusi" nyelv, mint az említett másik kett?. S míg a
galíciai és a valenciai esetében a nyelv folyamatosan teret veszít, addig a katalán esetében enyhe
növekedés van. A katalán messzebb áll a spanyoltól, mint a galíciai. Szubjektíven mondva, én mint aki
csak spanyolul tudok a spanyolországi nyelvek közül nekem a katalán úgy hangzik, mintha franciák
rosszul beszélnének spanyolul, míg a galíciai meg úgy, mintha portugálok beszélnének rosszul spanyolul,
s utóbbiból többet értek.

https://www.youtube.com/watch?v=Ftpf0UXL1FE&t=5m00s
ahogy ez ismert az orosz-ukrán nyelv esetében, itt se ritkaság: 5:00-tól a katalán újságíró hölgy a
spanyolajkú szakért?t kérdezi, s simán lefolyik a beszélgetés, hogy mindenki a saját nyelvén beszél
(egyedül a köszönést mondja katalánul a legelején az interjúalany, udvariasságból)

A legkülönösebb nyelv persze a baszk, mely senkivel se áll rokonságban. Viszont jelent?s benne a
spanyol hatás, egyrészt spanyol jövevényszavak, másrészt a kiejtés. Hallomásra a baszk olyan, mintha
egy spanyol ember id?nként, úgy 20 másodpercenként spanyol szavakat mondana, bizarr végz?désekkel,
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majd közben spanyol kiejtéssel és hanglejtéssel halandzsázna.

A baszk hivatalos nyelv Navarrában, ahol a lakosság kb. 20 %-a beszéli, s természetesen Baszkföldön.
Baszkföldön kb. fele-fele az aránya a baszkul tudók és nem tudók aránya. S itt a nem tudás valóban totális
nem tudást jelent, hiszen míg a nyelvi közelség miatt egy spanyol anyanyelv? ember képes nagyjából
megérteni, ha katalánul/galíciaiul beszélnek, addig a baszk esetében ez képtelenség.

Baszkföld esetében is elmondható, hogy a nyelv nem gyengül, s?t er?södik. A gyerekek körében többen
tudnak baszkul, mint a feln?ttek körében. Ennek oka, hogy még egyes spanyol nyelv? szül?k is baszk
tannyelv? iskolába íratják be a gyerekeiket. Az alsó- és a középfokú oktatásban Baszkföldön jelenleg a
tanulók 60 %-a baszk tannyelv? iskolába jár (azaz ahol csak a spanyol nyelv és irodalom óra van
spanyolul), s alig 15 % jár spanyol tannyelv? iskolába (azaz ahol a baszk nyelv és irodalom órán kívül
minden spanyolul van), a többi 25 % kevert tannyelv?be jár.

A konfliktus persze itt is jelen van. Minden hasonló esetben még politikamentesen is jelen van két
kibékíthetetlen ellentétes álláspont (ez egyébként Oroszországban is látható az ottani kisebbségi oktatás
kapcsán), a felek kb. ezt mondják:

miért nem tanulják meg a helyi nyelvet azok, akik idegenek és azok akik helyi származásúak, de a
nyelvet elfelejtették, az állam kötelessége lenne mindent bevetni, hogy a helyi nyelv terjedjen,
miért akar bárki is mást kényszeríteni egy olyan nyelv megtanulására, mely teljesen haszontalan a
helyi közösségen kívül, ez csak id?t vesz el sokkal fontosabb dolgoktól (lásd a jellemz? érv: baszk
helyett a gyerek tanuljon inkább angolul, annak van haszna is).

Érdekes, hogy bár korábban a Baszkföld volt a leger?sebben függetlenségpárti régió, ma ez jóval
enyhébb, mint Katalóniában. A baszkföldi pártok zöme regionalista, azaz nem akar kiszakadni
Spanyolországból, esetleg csak az autonómia jogainak növelését akarja, tegyökm hozzá, ez az autonómia
hatalmas fokú (az adók jelent?s része helyben marad, még saját rend?rség is van), az egyetlen nagy
elméleti vitakérdés, hogy a baszkok "nemzet" vagy nem, a spanyol alkotmány szerint egyetlen nemzet
van Spanyolországban, a spanyol, ennek megváltoztatását próbálták a katalánok, a baszkok is, mindvégig
sikertelenül.

https://www.youtube.com/watch?v=euqrqwhzTYE
a baszk parlament elnökasszonya, 0:22 után baszkul, el?tte felolvas egy spanyol idézetet, majd 1:30-tól
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ismét spanyolul

A mostani felmérések szerint a baszkföldi lakosság 20 %-a függetlenségpárti, ez azt jelenti, hogy a baszk
identásúak között is csak 40 % támogatja.

Az utóbbi id?k legsikeresebb spanyol közéleti humoros m?sora a baszk köztévé Vaya Semanita cím?,
spanyol nyelv? adása, mely több mint 10 éven keresztül ment, végül országos népszer?ségre téve szert.
Gyakorlatilag minden témával viccel?dnek, az érzékeny ügyekkel is, beleértve a spanyol királyi családot
és a baszk függetlenséget.

Kb. száz adást néztem végig, tényleg nagyon jók. Megértésükhöz kell tudni spanyolul, meg kicsit
legalább ismerni a spanyol politikát. A különböz? spanyol politikusok utánzása is abszolút életh?. A
humor pedig sose er?ltetett. Több adás is nagyon tetszett, de talán a Lagun, el perro de la ETA (Lagun,
az ETA kutyája) az, amit vissza is tudok adni, fordítással.

https://www.youtube.com/watch?v=sTJ6LHpX-gA

A videó szövege kb. ez, kicsit rövidítve:

(Állatok szaladgálnak) Amit minket baszkokat megkülönböztet az többek között az állatok
szeretete is, melyek völgyeinkben és hegyeinkben élnek, pl. a szarvasok, a kecskék, a kacsák.
(Ember eszik) Na, megvolt a kacsa, a szarvas, s a kecske. Mennyire szeretjük mi baszkok az
állatokat!
(Házaspár ül a nappaliban) De mégis a legjobban a kutyák szórakoztatnak minket. Mint pl. Iñaki
és Idoia esete.
(Férj) Nagyjából két éve elmentünk a menhelyre, s hazahoztuk Lagunt.
(Feleség) Kis fekete labda volt, kedves kis állat, de id?vel valahogy furcsa dolgokat tapasztaltunk
nála.
(Férj) Furcsa? Kimondom nyíltan: ez az ETA kutyája.
(Férj pizsomában) Egyre több lett a furcsa egybeesés.
(Kutya újságot hoz) Az El Correo (liberális-konzervatív regionalista baszk lap) helyett a Garát
(baloldali függetlenségpárti baszk lap) hozta. Rossz kutya, rossz kutya!
(Házaspár tévét néz) S nem ez volt a egyetlen, amit csinált. Nézd, nézd!
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(Spanyol király a tévében) Látod, amint a király megjelenik a tévében, ugat. S se csonttal, de
gumijátékokkal nem lehetett lenyugtatni.
(Férj) Ez itt a spanyol alkotmány, kapd el!
(Feleség) Annyi példányt vásároltunk a könyvesboltban a spanyol alkotmányból, hogy már
furcsán néztek ránk. Azt hihették, Basagoiti (a spanyol Néppárt baszkföldi elnöke, a jobbközép
Néppárt a legkevésbé autonómiapárti er? Baszkföldön) rokonai vagyunk.
(Parkban) A séta a parkban is kaland volt. Már megint alagutat ás!
(Nappaliban, a tévé az ETA önfeloszlatásáról szóló nyilatkozatot adja) De minden megváltozott,
amikor a nyilatkozatot megnézte. Nyugalom lett.
(Séta) Néha ugyan lepisil pár francia rendszámú kocsit, de semmi egyéb. (Francia Baszkföldön
nincs elismerve a baszk kisebbség.)
(Férj) Pedig dehogyis értek véget a problémák. Kiderült, a kutya céljai sose voltak annyira
világosak, mint korábban.
(Parkban) Most meg el fog szökni! Nem, jön vissza, s van valami a szájában. (Kutya szájában a
baszk zászló "függetlenség" szöveggel)

A sok félreértés miatt rövid tájékoztató hogyan kell baszkul olvasni a neveket, spanyol és magyar
szemszögb?l (a spanyol kiejtésr?l lásd ezt a cikkemet):

magánhangzók és kett?shangzók: a spanyollal azonosan,
b, d, g: a spanyollal azonosan, azonban a magyartól eltér?en, azaz kizárólag szavak elején,
valamint m, n és ñ után (a d esetében: l után is) ejtend? úgy ahogy a magyarban (zárhangokként),
minden más esetben közelít?hang (magyar szemszögb?l: mintha valaki "lusta" lenne "rendesen"
kimondani ezeket a hangokat),
dd (vagy az id kapcsolatban a d): magyar gy,
h: általában mint a spanyol h, néha mint a magyar h,
j: általában spanyol y, néha spanyol j,
ll (vagy az il kapcsolatban az l): az észak-spanyol ll ejtésével azonosan (ly palóc ejtése),
ñ (vagy az in kapcsolatban az n): spanyol ñ (magyar ny),
r/rr: ahogy a spanyolban, a baszkban is külön fonéma a legyint?hang r és a perg?hang r, míg a
magyarban egyéni ízlés kérdése mi az ejtés (tapasztalatom szerint a magyarok egyre inkább
hagyják el a perg?hangot, s akik ejtik is, kevesebbszer pergetnek, mint mondjuk 3 évtized volt
szokás),
s: spanyol s ahogy a kasztíliai nyelvjárásban ejtik (nagyjából selypített sz),
ts: selypített magyar c,
tt (vagy az it kapcsolatban a t): magyar ty,
tx: spanyol ch (magyar cs),
tz: magyar c,
x (vagy az is kapcsolatban az s): magyar s,
z: normál magyar sz.
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A c, q, v, w, y bet?k csak idegen szavakban fordulnak el?, ejtésük a spanyol szokás szerint, azaz c = k/sz,
q = k, v = b, w = b/u, y = j.

_______________________________________________
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Szabad akarat és politika
by maxval bircaman - kedd, december 08, 2020
http://bircahang.org/szabad-akarat-es-politika/

Nemrégi cikkemben vázoltam a kereszténység különböz? ágaiban a szabad akarat kérdését.

Joggal felmerül a kérdés, hogyan lehetséges, hogy a szabad akarat megléte és a liberális demokrácia
sikere között miért van fordított arányosság. Hiszen elviuleg az lenne a logikus, hogy ahol a vallás a
legnagyobb szabad akaratot feltételezi, ott van a legnagyobb esélye a sikerre az egyéni szabadságot
központba helyez? liberális demokráciának!

De ez mégsincs így. Az Isten el?tti szabad akarat tekintetében nagyjából ez a helyzet:

az ortodoxia szerint az egyén szabad akarata teljes,
a katolicizmus szerint az egyén szabad akarata nagy mértékben megvan,
a protestantizmus kétféle álláspontja:
mérsékeltebb (lutheránus) – az egyén szabad akarata nagyban korlátozott,
radikálisabb (kálvinista) - az egyén szabad akarata nem létezik.

S ki tagadná, hogy a liberális demokrácia protestáns gyöker?? Vagy azt, hogy ott a legsikeresebb, ahol a
gyökerek protestánsak, s ezen belül is, ahol kálvinisták? A katolikus világban a liberalizmus jóval
gyengébb, s az ortodox államokban pedig egyenesen marginális.

A megoldás a vallási koncepció politikai következménye. A következ? pontokat látom:

a szabad akarat hiánya tudatának pozitív következménye, hogy az egyének egyformán fontosnak
érzik magukat, bárhol is legyenek a társadalomban, hiszen végülis Isten döntött az emberek
helyett, ez mindenképpen alapja egy harmonikus társadalomnak,
a szabad akarat hiánya tudatának másik, ezzel összefügg? következménye, hogy az egyén nem
akarja a kereteket felborítani, ha nem azokon belül akar haladni, s akár sikeres, akár nem, ezt nem
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tekinti igazságtalanságnak,
a szabad akarat hiányának tudata ad egy olyan stabilizáló tényez?t is, hogy a gazdagság érdemnek
számít, melyet a gazdag ember jogosan ért el, a szegény ember irigysége pedig abban fejez?dik ki,
hogy utánozni igyekszik a gazdag embert,
a teljes szabad akarat tudata viszont ellenkez?leg, képes destabilizálni, ha a társadalmi rend nem
harmonikus, hiszen mindenki aki alul van égbekiáltó igazságtalanságként éli meg helyzetét, mivel
nem isteniakarata, hogy a dolgok így alakultak,
a liberális demokrácia egyik alapértéke, a gazdasági szabadság a szabad akarat fényében így oda
vezet, hogy aki gazdag, az gazember, nem leleményes vállalkozó, a sok pénz, a nagy vagyon, az
"b?zlik",
a szabad akaratú ember folyton azt érzi, lehetne minden más minden egyes pillanatban - ezt Mikes
György angol-magyar humorista írta meg a legtalálóbban, nem szó szerint idézem: "a bonyolult
orosz lélek - ül az orosz ember a fa alatt és arra gondol, mi lenne, ha most egy másik fa alatt ülne,
majd eszébe jut, hogy ha a másik fa alatt ülne, akkor azon gondolkodna, hogy miért nem e fa alatt
ül, s erre a gondolatra az orosz zokogni kezd".

A lényeg: a liberális demokrácia nem egyeztethet? a vallási értelemben vett szabad akarattal. Nem
véletlen, hogy a liberális demokrácia együtt jár a vallástérvesztésével. Ezt az elméletemet azonban egy
adat megzavarja: egy ország, az USA ugyanis példa egyszerre a sikeres liberális demokráciára és a vallás
nagyfokú társadalmi szerepére.

_______________________________________________
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Szakemberek
by maxval bircaman - hétf?, szeptember 14, 2020
http://bircahang.org/szakemberek/

A ballib narratíva egyik f? eleme - s ez a liberális eszme f? fantáziája is egyben - a függetlenség. A
függetlenség azt jelenti: az illeti nem függ semmilyen, nem-liberális entitástól, Magyarul: az független,
aki liberális.

Ennek közvetlen leágazás a szakemberség, de ez már nem kifejezetten liberális duma, hanem
specifikusan magyar ballib találmány.

Olyat ugyanis egy épesz? nyugati liberális se állít, hogy létezik semleges szakemberség. Esetleg egyszer?
vagy m?szaki jelleg? kérdésekben létezhet: pl. egy vízvezetékszerel? valóban semleges szakember, bár
még náluk is lehetnek véleményeltérések, mely típusú cs? a legjobb az adott esetben. De már a
természettudományokban egyenesen iskolák, irányzatok léteznek, melyek esetleg ugyanarról ellentétes
dolgokat állítanak. S persze egyik tudós se állítaná, hogy az ? irányzata az igazi szakmaiság, minden más
meg szakbarbár marhaság.

S még inkább így van a humán tudományokban. Kedvencem a pénzügy, a közgazdaságtan, a politika.
Ezekben a ballibek szerint van az ? álláspontjuk, ami semleges szakmaiság, s minden egyéb. Persze a
valóságban itt végképp nincs semleges álláspont. A közgazdaságban egész más értékelés van ugyanarra,
az illet? közgazdász által követett irányzat szerint, pedig mindegyik "szakember", íme az 5 talán
legismertebb ma is hirdetett elmélet:

a legelterjedtebb - a ballibek számára ez a szent tan - a neoklasszikus iskola, mely szerint a
gazdaság az egyszerre értelmes és önz? egyének árucserére irányuló tevékenysége, s minden
probléma megoldása a szabad piac és a lehet? legkisebb állami beavatkozás,
az osztrák iskola (ma már ez ritka szerencsére) a neoklasszikus turbó verziója, még kevesebb
államot akar, s?t a nemzeti bankok megszüntetését is,
a monetarizmus (más néven chicagói iskola) a nemzeti bankra esküszik, annak kamatpolitikája a
f? tényez?, hogy a gazdaság jól m?ködjön,
a keynesiánus iskola szerint az egyének önz?k és irracionálisak, ezért állam aktív szerepe
szükséges a gazdaságban (nem csak a pénzügyekben), nélküle a gazdaság nem képes megfelel?en
m?ködni,
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a marxista iskola szerint a a gazdaság az egyszerre értelmes és önz? egyének termelésre irányuló
tevékenysége, mely nem képes jólétet eredményezni, ezért a magántulajdon megszüntetése és
tervgazdálkodás bevezetése szükséges.

egy politikus "szakember", aki szerencsére már megbukott

Most viszont azt is "megtudtuk", a liberális út a szakmaiság a színm?vészetben, s minden más
abszurditás. S ha nem minden poszton ballibek vannak, az a "semlegesség" sérülése.

_______________________________________________
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Szakács
by maxval bircaman - kedd, július 21, 2020
http://bircahang.org/szakacs/

Amit Szakács Árpád tesz, az rendkívül fontos. A narratíva harca nem a gazdaságban és a politikában
indul, hanem sokkal mélyebben: a kultúrában.

A liberálisok azért tudnak gy?zni, mert a viták kerete, a szakszavak máig liberálisak. A liberális trükk: a
liberális eszmét semlegességként eladni. Így az ellenvélemény is liberális keretben jelenik meg, ami
mindenképpen liberális gy?zelemhez vezet.

Szóval az irány helyes.

Egyetlen veszély van: semlegességként valami mást hirdetni. Ez hatalmas hiba lenni, nem az ellenkez?
végletbe kell elmenni, hanem a normalitásba, a normalitás pedig az, hogy semlegesség nem létezik, mert
többféle néz?pont lehetséges.

_______________________________________________
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Szalai
by maxval bircaman - hétf?, október 05, 2020
http://bircahang.org/szalai-2/

Szalaiban azt szeretem, hogy a valóságból indul ki és abból von le következtetéseket (akkor is, ha ezek
esetleg tévesek). Ez szembeszök?en más módszertan, mint a magyar ballib szakért?k 99 %-é, akik el?bb
készítik el a következtetéseiket, majd azokhoz kitalálnak egy csak az álmaikban létez? valóságot.

Ez a cikke is sokatmondó. Én három érdemét is látom a cikknek.

El?ször is, nyíltan szakít azzal az újbalos marhasággal, hogy a magyarországi kommunizmus
államkapitalizmus volt. Szalai leírja, nem lehet kapitalizmusnak nevezni azt a rendszert, ahol nincs
polgárság, mely a t?ke hasznából él. Márpedig a magyarországi kommunista diktatúra vezet? rétege
minden volt, de t?kehaszonból él? polgárság semmiképpen. Tehát a kádári diktatúra kommunizmus volt,
más szóval szocializmus, a kett? ugyanazt jelenti (az el?bbi marxi, az utóbbi lenini terminológia).

Aztán leírja, a technokrácia sose volt független, szakért?i értelmiség. A kommunizmus alatt a kádári
hatalomnak köszönhette pozícióját, míg a rendszerváltozás után a nyugati gazdasági hatalomnak,
mindkett?t lojalitással szolgálta, s ez a - gazdságban a 60-as évek vége óta hatalomban lév? - réteg csak a
2008-as válsággal bukott meg.

A szerz? említi mint ennek a rétegnek a jelent?s informális hatalmára példát Medgyessy megbuktatását.
Én hozzátenném, hogy bár a réteg hatalmas nemzeti méretben megroppant,ma is a ballib politikai irány
megkerülhetetlen eleme, lásd erre Botka megpuccsolását 2017-ben.

Ami még fontos: Szalai elismeri, Orbán mindezzel együtt sikeresen csökkentette a gazdasági elit politikai
hatalmát, bár az sose volt olyan, mint pl. Oroszországban, ahol egyenesen oligarchák voltak képesek
létrejönni a 90-as években. A szerz? megjegyzi: amikor a gazdasági elit hatalma háborítatlan, akkor
engedi a "demokráciát", hiszen az egyes kormányváltások úgyse tudják csorbítani érdekeit.
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Sokat elmond, hogy a cikk kommentjeib?l kiderül: se a ballib, se a fideszes kommentel?k nem értik
mir?l szól a cikk. Az egyik oldal orbánozik, a másik komcsizik, egyformán agyatlanul. Talán csak a
Mandiner szerkeszt?je értette meg az egészet, ezért is emelte ki "ajánlott cikkek" rovatában.

_______________________________________________
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Szavazatvásárlás
by maxval bircaman - vasárnap, szeptember 27, 2020
http://bircahang.org/szavazatvasarlas/

Bulgáriában a legbiztosabb választási manipuláció módszer a szavazatvásárlás. Gyakorlatilag nem lehet
lebukni vele, szemben mondjuk a láncszavazásos módszerrel.

A sötét Balkánon ez a f? módszer a kezdetek óta.

S mára sikerült megtalálni az ellenszert is. Mert évekig az volt a módszer, hogy nyíltan üldözték, de ez
abszolút hatástalan és hatékonytalan, hiszen a módszer megfoghatatlan.

A legújabb módszert cigány aktivisták találták ki (hiszen a szavazatvásárlás f? "ügyfelei" a cigányok), a
lényege az, hogy azt tanácsolják az embereknek, fogadják el csak a pénzt, majd szavazzanak arra, akire
akarnak, de soha arra, aki fizetett nekik. Amióta ez megy, drasztikusan csökkent a szavazatvásárlás.

A legálisan vett szavazat módszer se m?ködik: Bulgáriában ugyanis ez lehetséges legálisan is, ennek
módja, hogy választási megfigyel?nek neveznek ki embereket, amit szabad pénzzel honorálni, s mivel
nincs korlát, akár több tízezer megfigyel? is kinevezhet?. A bukás ott jött: egy ebben utazó üzletemberpolitikus csúnyán elbukott, ugyanis kevesebb ember szavazott a pártjára, mint ahány megfigyel?jük volt,
azaz az emberek felmarkolták a pénzt, majd másra szavaztak. Az én saját apósom is ezt csinálta egy
alkalommal.
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Szekta
by maxval bircaman - péntek, május 22, 2020
http://bircahang.org/szekta/

Pár nappal ezel?tti A guruság népszer? cím? cikkem kapcsán kiegészítés korábbi Egyház és szekta
cikkemhez.

A szekta halott tárgy. Lezárt rendszer, melyhez nem lehet hozzátenni, az értelmezés is kizárt. Persze
változhat a szekta, de csakis akkor, ha teljhatalmú és transzcendentálisan kapcsolt vezet?sége így akarja.
Az ilyen változás lehet drasztikus is, de mindig azonnali. A dolgok feketék vagy fehérek, átmenet nincs.

Az egyház él? szervezet. Nyilván itt is van zárt rendszer, azonban messze nem érint mást, csak az
alaptanítást. A továbbgondolás nemhogy nem tilos, hanem egyenesen kívánatos. Az egyház a valóság
bonyolultságát tükrözi.

Amikor a 90-es években, huszonévesen 2 éven keresztül egy amerikai szekta tagja voltam,
megdöbbentett, a kreatívást kevésbé támogatják, mint annak idején a kommunista iskolarendszerben. Volt
egy olyan része az istentiszteletnek, hogy egyes tagok felolvastak rövid beszámolókat. Ezek a beszámolók
mindig a hivatalos egyházi irodalomból vett szó szerinti idézetek voltak. Meg is kérdeztem egyszer egy
amerikai ?sszektatagtól: mi értelme van annak, hogy minden vasárnap 3-3 gyülekezeti tag felolvas fél
oldalnyit abból a pár könyb?l, amit úgyis mindenki ismer, nem lenne értelmesebb, ha valami saját
gondolatot tennének hozzá? Mire az illet? döbbentett nézett rám: mi értelme lenne saját gondolatnak, ha
az szinte biztosan téves lenne, mikor pedig már rendelkezünk ellen?rzött, hibátlan gondolatokkal a
vezet?ségünkt?l? Azóta emlékszem a kulcsmondatra "the thinking has already been done".
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Szellemi emelkedés
by maxval bircaman - vasárnap, február 09, 2020
http://bircahang.org/szellemi-emelkedes/

A modern ezoterikát els?sorban azért nem szeretem, mert azt állítja, a szellem az valami mer?ben más,
mint az anyag, s a cél az el?bbiben való beteljesülés, míg az utóbbitól való elzárkózás.

Pedig a szellem és az anyag nem egymás ellensége, hanem csak ugyanannak különböz? alakja. Az
elfogadható, hogy az egyik magasabb rend?, de nem zárható ki az alacsonyabb rend?.

Egyszer? példával. A szellemi emelkedettség nem oda vezet, hogy nem kell anyag, hanem oda, hogy
meglátja az anyag helyes szerepét.
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Szem(lélek)forgatás
by maxval bircaman - kedd, május 26, 2020
http://bircahang.org/szemforgatas/

Azt mondja a Szemlélek Blog nagy álszenten: borzasztó, hogy egy Down-kóros nem lehet az év arca.

Persze mindenki tudja, a Down-kór egyik sajnálatos jellemz?je a torz tekintet. Ami pedig torz, az nem
lehet szép.

Ami pedig az "év arca", annak valami kivételesen szépnek kell lennie, márpedig egy beteg, torz arcú
gyerek nem nevezhet? szépnek. De ezt mindenki tudja, csak egyesek úgy tesznek, mintha nem tudnák.

Szemforgatás, ennyi az egész. S gonoszság. Több szempontból is. El?ször is a szavak kiforgatása. Ha
nem gonoszság, akkor butaság: a szerz? azt akarhatta mondani, ne rekesszük ki a betegeket, de ennek
nem az a módja, hogy elhazudjuk betegségüket. Továbbá mindez gúny?zés az érintett kisgyerekkel.

Pár éve a munkahelyemen a karácsonyi bulin volt szépségkirályn?választás. S a kollégák összebeszéltek,
a legrondább csajt választották meg. Kedves csaj volt egyébként, de olyan 120 kilós 165 centi magasság
mellett, plusz abszolút n?ietlen. Persze a csaj rögtön értette, ez egy tréfa, s jót nevetett ? is saját
szépségkirályn?ségén. Csak az a csaj feln?tt, 25 éves volt, nem ötéves gyerek.

Jó lenne, ha a liberális virtuális pedofilek békén hagynák a gyerekeket, s különösen a beteg gyerekeket...
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Szent Bölcsesség
by maxval bircaman - hétf?, augusztus 10, 2020
http://bircahang.org/szent-bolcsesseg/

Az istanbuli Szent Bölcsesség Templom (ógörög: Hagia Szophia, újgörög: Ajia Szofia) lenne ma a világ
legnagyobb ortodox temploma, ha ma is templom lenne.

Alapvet?en mégis m?botránynak tartom a mostani felháborodásokat.

Ezt a templomot 1453-ban veszítettük el, nem most. S tulajdonképpen csak szerencsénk van, hogy
1453-ban és utána az épület új, török tulajdnosai értékelték a templom kulturális értékét, így nem szedték
le róla az összes keresztény jelképet, hanem sokban meg?rizve a keresztény kinézetét változtatták
mecsetté. Ha úgy tettek volna, mint sok más keresztény templommal, azaz leverték volna a festményeket,
s mindent az iszlám jognak megfelel?vé alakítottak volna át, ma csak a történészek tudnák mi volt ez az
épület korábban.
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Szenved-e a keresztény?
by maxval bircaman - kedd, szeptember 15, 2020
http://bircahang.org/szenved-e-a-kereszteny/

Van egy olyan tévképzet a keresztény emberr?l, hogy az folyton szenved, hiszen akarattal nem éli ki
vágyait, pedig milyen jó is lenne azokat kiélni, hanem ehelyett folyton kénytelen jól cselekedni mások
érdekében, saját magát elnyomva.

Semmi se áll távolabb a valóságtól mint ez.

Az ilyen csak egy kezd? keresztény lehet, egy fejlett keresztény nem ilyen.

Van egy mondás (nem emlékszem a szerz?re):

a kezd? keresztény olyan, mint egy rabszolga: azért nem tesz rosszat, mert fél gazdája
büntetését?l,
a haladó keresztény olyan, mint egy bérmunkás: azért nem tesz rosszat, mert reméli cserébe
munkaadója jutalmát,
a fejlett keresztény olyan, mint egy szabad ember: azért nem tesz rosszat, mert tudja, nem áll ez
érdekében.
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Szex a filmben
by maxval bircaman - vasárnap, április 26, 2020
http://bircahang.org/szex-a-filmben/

A m?vészet, s különösen a tömegkultúra képes nagyon károsan hatni azzal, hogy téveszméket terjeszt.
Lásd pl. a történelmi mítoszokat: az eredmény az, hogy az emberek jobban hisznek a mítosznak, mint a
valóságnak.

Kedvenc példám erre a Föld lapossága. Átlag 10 Kolumbusz-filmb?l 9-ben benne van egy olyan jelenet,
hogy a buta, gonosz spanyol katolikus f?papok nem engedték a tudós Kolumbuszt hajózni, mert az
utazása csapás lett volna a katolicizmusra, mely szerint a Föld lapos. A valóságban semmi ilyesmi nem
volt, s?t éppenhogy a f?papoknak volt igazuk, nem Kolumbusznak a nevezetes vitában, mely nem a Föld
laposságáról szólt (akkor már 1500 éve konszenzus volt, hogy a Föld gömböly?), hanem arról, milyen
messze van India nyugat felé hajózva, s elérhet?-e: a vitában Kolumbusz súlyosan tévedett, a valós
távolság alig felét becsülve, míg az egyházi vezet?k a tényleges adatot állították, kb. 15 ezer km-t
tippelve, ami nem volt bejárható a korabeli hajókkal, egyszer?en félúton elfogyott volna a hajó
vízkészlete. Kolumbusz tehát tévedett, csak mázlista volt, kiderült ugyanis, hogy félúton van egy még
ismeretlen kontinens.

Kolumbusz szeptember 6-án indult el 3 hajóval a La Gomera szigetr?l (a Kanári-szk. egyik szigete), s
terve szerint október 4. körül kellett volna megérkeznie Ázsia keleti partvidékéhez. Ekkor azonban még
b?ven nyílt tengeren volt. Kolumbusz ekkor úgy döntött, ad magának még 10 napot, s ha addig se ér el
Ázsiába, visszafordulnak Spanyolországba. A történet vége közismert: október 12-én elérték a Bahamaszigeteket, melyekr?l Kolumbusz élete végéig hitte, hogy azok Japán környékén lév? szigetek.

De most a szexr?l. A szexuális illet?en is hatalmas félrevezetés van a filmekben.

Ha az ember hisz a filmeknek, a férfiak nagy többsége él-hal a szilikonmelles, sz?ke n?kért, különösen,
ha azok ápolón?nek öltöznek, magassarkú cip?t és harisnyát húznak fel, majd a férfit
bilinccsel odaláncolják az ágyhoz, aztán pedig durván beszélnek vele.

Nemrég olvastam egy érdekes felmérést az emberi szexualitás különféle sajátosságairól, érdekes így a
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valósággal összevetni a filmbéli fantáziát.

Nos, a valóságban a "beöltöz?s" fétis aránya a kutatások szerint kb. 9 %, s ebben minden benne van, nem
csak az ápolón?sdi. A férfiak 91 %-a tehát egyáltalán nem igényel semmilyen beöltözést.

Ami a n? öltözékét illeti, természetesen vannak preferenciák. Az erotikus alsónem?t 12 % kedveli (ez is
elég alacsony szám, a filmbéli sugalmazásokhoz képest), míg a különféle, test alsó részét fed? ruhát
kedvel?k aránya egyenesen 30 % (ebbe mindent belszámítva: miniszoknya, harisnya, nadrág, stb.), s
ugyanennyi a cip? (els?sorban magassarkú) kedvelése is. Szóval az említett ápolón?s-bilincsel?s
jelenetb?l egyedül a magassarkú cip? fedi a valóságot.

Tehát a valóságban a szilikonmelles ápolón? helyett egy normál testalkatú, magassarkú cip?s, harisnyás,
miniszoknyás n? többszörösen népszer?bb. Mégis a filmek nem ezt mondják, s mára oda hatottak, hogy
sok n? komolyan elhitte, minden férfi a szilikonost akarja. Már olyat is láttam, hogy férfi nem meri
bevallani, szerinte ronda a szilikonmell, attól félve, hogy ha ezt kimondja, homokosnak fogják hinni.

Ha személyeskedni akarok, nekem az ápolón?r?l sose szex jut eszembe, hanem az, hogy mindjárt
injekciót kapok, vagy kihúzzák a fogamat. S sose szerettem a magassarkút, mert torzítja a lábat.
Ugyanezért a szilikont is utálom, nemcsak mellben, hanem ajaktömésben is. Az egyetlen ami igaz rám,
hogy imádom a testre simuló nadrágos (legyen akár nadrág, akár leggings) n?ket.

Visszatérve a nem-személyes elemre, a kár els?sorban a fiatalok között van, hiszen - tapasztalat hiján kötelesnek érzik átvenni a filmbéli fantáziaképest. Én most a férfi ízlésekr?l írtam, de ugyanis megvan
fordítva is. Sok kamasz fiú depressziós lesz attól, hogy nem felel meg a filmbéli sportos, izmos, kemény
srác képének, pedig itt ugyanez van: a n?k zöme nem ezt a típust kedveli.
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Szlavofilek
by maxval bircaman - csütörtök, december 10, 2020
http://bircahang.org/szlavofilek/

Kevés ország van Európában, ahol a baloldal/jobboldal ellentét teljesen másodlagos, mert van egy nála
fontosabb megosztó szempont. Az egyik ilyen ország persze Magyarország a népi/urbánus ellentéttel. De
most arról az országról írnék, ahol ez a megosztás még a magyarnál is fontosabb: ez Oroszország.

Ami magyarul a népi az oroszul a szlav(jan)ofil, ami pedig magyarul az urbánus az oroszul a zapadnyik,
szó szerinti fordításban "szlávbarát" és "nyugatos".

A kett? közti ellentét nagyon röviden:

A zapadnyik irányzat alapvet? kiindulópontja folyamatosan, már mnegjelenése - a XIX. sz. eleje
- óta, hogy Oroszország iszonyúan le van maradva, aminek ok elavult társadalmi rendje, így át
kell venni a modern nyugati modelleket. Abban, hogy konkrét mely nyugati modellt, eltérések
voltak: voltak akik a radikálisabb francia-angol modellt akarták, mások a mérsékeltebb németet,
kés?bb az irányzatban az alkotmányos monarchia híveit?l a szocializmus híveiig mindenféle volt.
A szlav(jan)ofil irányzat - mely szintén a XIX. sz. elején indult - kiinduló pontja pont az
ellenkez?je: Oroszország sikeres civilizációs modell, míg a nyugat válságban van. Itt is voltak
persze alirányzatok: a radikálisok szerint Oroszországnak szerepe van az egész világban, a saját
rendjét terjeszteni köteles, a mérsékeltek szerint Oroszországnak nincs ilyen missziós kötelessége,
csak el kell határolódnia a káros nyugati modellekt?l.

Egy tipikus példa az ellentétre: a jobbágyság. A jobbágyság eltörlése (1861-1892 között lépésenként
történt) el?tt vita folyt, mi a teend? az orosz jobbágyokkal. A zapadnyik irányzat szerint a nyugat-európai
modell követend?, azaz legyen kapitalizmus a falvakban, alakuljanak ki a sikeres jobbágyokból
parasztpolgárok és a sikertelenekb?l mez?gazdasági bérmunkások. A szlavofil irányzat szerint viszont a
paraszti közösség pozitív orosz hagyomány, független a feudalizmustól, így csak a földesúr hatalma
szüntetend? meg a közösség felett, de maga a jobbágyközösség fenntartandó, mert a kapitalizmus
bevezetése a falura szétrombolná Oroszországot, annak összetartó társadalmát.
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Természetesen a szlavofil irányzat mindig sokkal er?sebb volt, még a zapadnyik irányzatok gy?zelme is
lassan elvesztette nyugatos jellegét, az mindig enyhült.

Valójában a zapadnyik irányzat kezdete a gyakorlatban még az eszme megfogalmazása el?tti, ez I. Pjotr
(Péter) cár uralma (1682-1725), a zapadnyikok mindig rá hivatkoznak mint a nyugati minták els? nagy
követ?jére. Persze a szlavofil oldal is elismeri Péter érdemeit, de jellemz?en a külpolitikában, hiszen
Péter volt az, aki képes lett el?ször a történelemben nagyhatalmat csinálni Oroszországból (Oroszország
és szövetségesei gy?ztek Svédország és szövetségesei felett 1721-ben, s Svédország megsz?nt
nagyhatalom lenni, ezzel elhárult az Oroszország nyugati határait leginkább veszélyeztet? svéd veszély).

Mindenképpen a nyugatos irányzat id?szakának számít még az 1917-es, a kommunista hatalomátváteli
id?szak, s sokak szerint a kommunizmus is, legalábbis annak els? szakasza, hiszen a marxizmus
nyilvánvalóan egy nyugat-európai eszme. S természetesen a leghosszabb nyugatos id?szak Oroszország
történelmében a 15-éves Gorbacsov-Jelcin kor, amikoris az állam kifejezetten törekedett a nyugati minták
lehet? legteljesebb másolására.

Amit sose értenek a nyugatiak, hogyan is lehetséges Oroszországban az a jelenség, hogy harcos
antikommunisták, szovjetellenes aktivisták, a szovjet kor alatt üldözött orosz értelmiségiek eljutnak oda,
hogy Sztálint és általában a Szovjetúniót pozitívan értékelik. Miközben ezek az orosz emberek nem is
változtatták meg id?közben véleményüket! Pedig ez a látszólagos furcsaság azonnal érthet?vé válik, ha
megismerik a szlavofil-zapadnyik ellentétet.

Szeretnék felhozni 3 példát, egy él? embert és két már halottat.

Alekszandr Dugin (1962-) a legnagyobb ma él? orosz filozófus ellenzéki, rendszerkritikus,
antikommunista disszidensként kezdte munkásságát a 80-as években. A Szovjetúnió összeomlása (mely
orosz néz?pontból több évszázados orosz területek elvesztését és 15-20 millió orosz ember külföldre
kerülését jelentette) hatására, pár év széls?bbos kanyar után, sajátos orosz nacionalista eszméket
fejlesztett ki, f? orosz nemzetpolitikai célnak az elvesztett volt szovjet területek visszaszerzését tekinti.

Nacionalizmusa azért sajátos, mert nem orosz etnikai alapú és nem keresztény alapú - az eurázsiai
elmélete minden régióbeli nép egyenl?ségét hirdeti, s a keresztény hagyomány mellett elismeri más
vallások - különösen a iszlám - hagyományát és teljes létjogosultságát.
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Dugin visszahozta az ismertségbe Lev Gumiljov (1912-1992) orosz történész - mellékesen: Anna
Ahmatova világhír? orosz költ?n? fia - marginálisnak számító sajátos történelemszemléletét, mely a
szlavofil narratívát kiterjeszti az egész régióra, valamint az orosz nép kialakulását egészen más módon
magyarázza. A "hivatalos" orosz nemzeteredet-tanítás szerint a mai Oroszország északnyugati részén lév?
szláv törzsek viking uralkodókkal szervezték meg az orosz nemzetet a IX. században, ez terjeszkedni
kezdett, majd idegen - mongol-tatár - uralom alá került a XIII. században, végül a XV. század végén
felszabadult a mongol elnyomás alól, s ismét er?södni kezdett mind keleten, mind nyugaton. Ezzel
szemben Gumiljov eleve többes eredetet állít, melyben a keleti szlávok és a finnugorok egyenrangú
szerepet játszottak, a mongol-tatár uralmat pedig nem idegen elnyomásként, hanem pozitív nemzetépít?
tényez?ként, a népek szimbiózisaként tárgyalja. Innen az a koncepció, hogy Oroszország nem lehet és
nem is kell, hogy legyen nyugati típusú nemzetállam, hanem közös értékeken alapuló birodalom, melyben
az egyes népek egyszerre rendelkeznek saját kultúrával, de - mivel mind egy közös "regionális nép" tagjai
is - van egy közös eurázsiai kultúra is, s ebben ugyanúgy részük van az ortodox keresztény oroszoknak,
mint a különböz? - többnyire muszlim vallású - türk, mongol, kaukázusi népeknek. Az elmélet szerint
éppen ez adja Oroszország sajátos jellegét, míg a nyugati koncepció átvétele romba döntené az országot.
Ez tehát egyfajta birodalmi régiós nacionalizmus, mely elveti mind a marxista internacionalizmust, mint a
liberális eredet? nemzetállami nacionalizmust.

De visszatérve Duginra, hogyan is jött képbe a kommunista id?szak mint pozitívum. Egyrészt szerinte
máe Lenin csökkentette az I. Péter által megkezdett nyugati irányt, ennek jelképe, hogy az orosz f?város
200 év után ismét Moszva lett (1713-1918 között a f?város Szentpétervár volt), ezen kívül pedig az igazi
pozitív szovjet vezér Sztálin, aki bár egy nyugati eszmére - a marxizmusra - hivatkozva, de mégis:
meger?sítette az országot, annak függetlenségét a nyugattól, meggátolta a liberalizmus bejövetelét, a
"szovjet nép" koncepciója pedig egyfajta változata volt az "eurázsiai nép" fogalmának. Sztálin után
viszont a szovjet rendszer omlásnak indult a buta, tehetségtelen, csak hatalomra éhes vczetés alatt,
melynek mélypontja természetesen Gorbacsov, aki - éppen nyugatos eszméi miatt - tönkretette az
országot, majd az immár összezsugorodott Oroszországban Jelcin folytatta ezt a rombolást.

Íme a koncepció tehát hogyan lehet antikommunistaként Sztálint - s?t az egész szovjet kort - pozitívan
értékelni.

A másik példám Alekszandr Szolzsenyicin (1918-2008) a legnagyobb XX. századi orosz író. ?t nem
igazán kell bemutatnom. A legnagyobb szerepet játszotta a szovjet propaganda hatásának rombolásában a
60-as, 70-es években. 1974-ben kiutasították a Szovjetúnióból, 1994-ben tért haza.

Amikor 1974-ben nyugatra került, nagy lelkesedéssel fogadták. Aztán a lelkesedés gyorsan elpárolgott,
amikor kiderült, Szolzsenyicin cseppet se nyugatpárti, szovjetellenes kritikája és antikommunizmusa
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egyáltalán nem liberális alapú. Híres beszédében, amit a harvardi egyetemen 1978-ban tartott azt mondta:
"Egész életemet egy kommunista rezsim alatt töltöttem el, s elmondhatom, hogy egy objektív jogi mérce
nélküli társadalomban élni valóban szörny? dolog. De egy olyan társadalomban se érdemes élni, melynek
egyetlen mércéje a jog. Egy olyan társadalom, mely kizárólag a törvény bet?jén alapul és soha nem
törekszik magasabbra, nagyon ritkán képes élni az emberi képességek biztosította hatalmas el?nyökkel.“.

Szolzsenyicin álláspontja hagyományosabb, mint Duginé. ? részben helyesnek tartotta a Szovjetúnió
összeomlását, az etnikailag idegen (értsd: nem szláv) régiók kiválását, azokat tehernek tekintette.
Szolzsenyicin számára az egész szovjet kor negatívum, mert megszakított egy ígéretes, pozitív, szerves
fejl?dést, de mégis: a szovjet koron belül a legrombolóbb a kezdet és a vég volt (azaz Lenin és
Gorbacsov), míg Sztálin a kisebbik rossz volt, az ? ideje alatt az ország er?s volt és független.

S végül a leginkább explicit eset, még egy Alekszandr - egyébként véletlen, hogy 3 darab Alekszandrt
választottam ki -, Alekszandr Zinovjev (1922-2006) világhír? orosz filozófus.

Antisztálinista kommunistaként indult, majd elvetette a kommunizmust egészében, 1976-ban
kiutasították a Szovjetúnióból, majd nyugaton élve elkezdte kritizálni a nyugati orosz emigránsok egy
részét, akik szerinte nem szovjetellenesek, hanem valójában oroszellenesek, gyorsan nyugaton is
marginális lett a nyugat kritizálása miatt, majd a végs? momentum a nyugat által imádott Gorbacsov
elleni heves ellenkezése lett. Zinovjev Gorbacsovot és csapatát képmutató sarlátonoknak, hullarablóknak,
gazembereknek, hazaárulóknak nevezte. A még radikálisabb reformereket, Jelcint és csapatát pedig
sziplán analfabéta idiótáknak min?sítettte. 1991-ben Zinovjev tragédiának nevezte, hogy a Gorbacsov
elleni puccskísérlet nem lett sikeres.

Zinovjev nagyon gyorsan az orosz liberális értelmiség idoljából az orosz kommunista értelmiség h?sévé
lett, azon értelmiségé, mely Gorbacsovot hagyományos kommunista, sztálinista pozíciókból kritizálta.
Zinovjev azt állította, a nyugat válságban van, s a nyugat alapvet? intézményeit - piacgazdaság,
parlamenti demokrácia - semmiképpen se szabad bevezetni Oroszországban, majd amikor ezek be lettek
vezetve, az orosz rendszert "gyarmati demokráciának" nevezte, a liberális demokrácia szerinte ugyanis
nem más, mint a nyugat gyarmatosító politikája a világ többi része er?forrásainak elrablására. A nyugati
kultúrát "kultúra hiányának" nevezte, mellyel szembeállította a szovjet kultúrát. Sztálint és rendszerét úgy
kezdte értékelni mint jelent?s történelmi id?szakot, melyben Oroszország képes volt magát megtartani
független állapotban, a nyugat által nem alávetett államként, míg a reformerek pedig mindezt elárulták,
pénzéhségb?l és butaságból átadták az országot nyugati megbízóiknak. Zinovjev a jelcini korban már az
orosz kommunistákat támogatta.
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A 90-es években az orosz politika élet kb. ez volt: domináns liberális nyugatpárti er?k + 2 részre oszló
ellenzék, egyik - nagyobb - fele kommunista szempontból kritizálta a hatalmat, a másik fele pedig
nacionalista szempontból.

Putyint, amikor el?ször megjelent a színen 1999-ben, Zinovjev nem tekintette hazaárulónak, s?t új
jelenségnek mondta, de túlságosan lágynak, határozatlannak ítélte meg a nyugat elleni szembenállásban,
az oroszországi nyugatpárti hatalmi struktúra likvidálásában. (Hozzá kell tenni, Putyin csak 2007-ben,
azaz 1 évvel Zinovjev haléla után hirdette meg nyíltan a nyugat elleni ellenállás útját, lásd müncheni
beszéd.) Zinovjev úgy halt meg, hogy pesszimista jöv?re számított Oroszország tekintetében, azt állítva,
hogy csak akkor lesz változás, amikor az orosz emberek lemondanak arról, hogy megfeleljenek a nyugati
elvárásoknak, s felismerik, hogy a nyugati rendszer bevezetés Oroszországba Gorbacsov és Jelcin által
nem más, mint az ország nyugat általi gyarmatosítása.

Zinovjev moszkvai síremléke, el?tte özvegye

_______________________________________________
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Szolgalelkek
by maxval bircaman - hétf?, december 07, 2020
http://bircahang.org/szolgalelkek/

Budapest egyik kerületében olyan szobrot akarnak állítani, amilyen még az USA-ban sincs.

A nyugatmajmolás általános magatartás volt egész Kelet-Európában a rendszerváltozás során. Akkor
kezdett alább maradni, amikor kiderült: nem m?ködik. A nagy nyugati cégek döbbentek erre rá el?ször,
amikor csodálkozva észrevették: ha egy az egyben leadják nyugati reklámjaikat, azok sok esetben nem
m?ködnek, mert más a környezet.

Legendás példája ennek egy német kávégyártó cég rossz teljesítménye a 90-es évek elején, amir?l
kiderült, az ok a cég saját reklámja. Ugyanis Magyarországon is egy az egyben leadták a németországi
reklámot, szimplán lefordítva. Dehát mi volt a reklámban: mosolygós fasiszta kirekeszt? család (értsd:
férj, feleség, 2 gyerek) ül a konyhában és boldogan issza nagy fehér bögrékb?l a párolgó kávét. Na most,
a magyar enber kis csészékb?l issza a kávét, ez er?s kávé, így gyerekeknek eleve nem szokás adni. A
magyar ember meg gyorsan levonta a következtetést: a német cég terméke nem igazi kávé.

S elkezdtek a nyugati cégek lokalizált reklámokat készíteni: vagy eleve újakat készíteni, vagy a nyugati
reklámokat átcsinálni, ha problémásak. Így például a világ egyetlen országa Magyarország, ahol a
Szaridont Saridonnak hívják. Egészen odáig menve, hogy a boldogan kólát ivó párokkal reklámozó pár
évvel ezel?tti Coca-Cola reklám oroszországi verziójából hiányzik a homokos pár: az eredetiben 5 boldog
pár volt bemutatva, 4 normális, s 1 darab, mely két szakállas fiatalemberb?l áll, de az orosz Coca-Cola ez
utóbbit kivágta.

A magyar ballibaizmus azonban még a 90-es évek elején tart. Már egyszer képesek voltak idén tavasszal
BLM-tüntetést szervezni Budapesten, miközben Magyarországon még soha senki se számolt be négerek
elleni rasszista alapú rend?ri er?szakról.

Most azonban a Ferencváros vezetése határozott: túl kevés a tüntetés, egyenesen szobrot kell állítani a
tüntetésnek! Ez valószín?leg eddig még a BLM mozgalom legfanatikusabb tagjainak se jutott eszébe, de
a magyar ballibbantak szeretnének rajtuk is túl tenni.
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Bayer Zsolt azt ígéri, le lesz rombolva a szobor. Hiba. Meg kell hagyni örökre a ballib hülyeség
emlékm?veként.

természetesen marhaság a fideszes értelmezés, hogy a BLM széls?balos lenne, de most nem ez a lényeg a fideszes médiák sajnos ritkán látnak a színfalak mögé
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Szorbok
by maxval bircaman - kedd, március 31, 2020
http://bircahang.org/szorbok/

A szorbok a legnyugatibb és legkisebb szláv nép. Maradványai az egykor egész Kelet-Németországot
lakó szláv törzseknek, akiket aztán a germán törzsek keletebbre szorítottak, ill. asszimiláltak.

Jelenleg kb. 60 ezer szorb él mind a mai napig eredeti szül?helyén, Németország szászországi
tartományának keleti részén. Önálló identitásuk mind a mai napig megmaradt, viszont ma már a szorbok
kivétel nélkül kett?s szorb-német anyanyelv?ek, s egyre nagyobb mértékben a német nyelvtudásuk az
er?sebb.

A helyzetet nehezíti, hogy két szorb nyelv van, fels?szorb és alsószerb, mely két rokon, de egymástól
különböz? szláv nyelv, alapszinten persze kölcsön9sen érthet?ek, de mégse annyira, hogy ezt 2
nyelvjárásnak lehetne mondani. A fels?szorb a cseh nyelvhez áll közelebb, az alsószorb a lengyelhez.

a szorb zászló

A hív? szorbok többsége katolikus, egy kisebb rész luteránus.

Modern történelmük szerencsésen alakult: meglep?nek mondható módon sem a náci, sem a kommunista
uralom nem üldözte ?ket, s?t kifejezett támogatást kaptak mindkét egyébként elnyomó rezsimt?l. Míg a
nácik szláv nyelv? “?si germán” törzsként tekintettek rájuk, addig a keletnémet kormányzat pedig mint a
“nagy orosz nép” kicsi, helyi szláv rokonaira. A támogatás ellenére a szorbok életképessége kérdéses,
egyszer?en túl kevesen vannak ahhoz, hogy ellen tudjanak állni a német környezethez való természetes
asszimilációnak.
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Érdekesség, hogy Szászország német szövetségi állam miniszterelnöke és a német fels?ház elnöke egy
id?ben Stanis?aw Tilich (németül: Stanislaw Tilich) szorb nemzetiség? politikus volt.

https://www.youtube.com/watch?v=roHufI29kOc
Tillich szorbul mond beszédet

_______________________________________________
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Szánalom
by maxval bircaman - szombat, június 13, 2020
http://bircahang.org/szanalom/

Én alapvet?en szimpatizálok az amerikai néger polgárjogi mozgalommal. Ami a néger rabszolgákat érte,
az egy példátlanul tömeges és brutális történet. A liberális rabszolgaság sokkal keményebb, kegyetlenebb
volt, mint a hagyományos ókori rabszolgaság. Aminek oka az, hogy a kapitalizmus sokkal
embertelenebb, mint az ókori társadalom.

Pár példa az ókori görög-római rabszolgaság és a modern, liberális, XVIII-XIX. sz. közötti eltérésre:

a társadalmi választóvonal: az ókorban alig volt eltérés egy szabad és egy rabszolga között, a
modern verzióban szakadék volt,
a társadalmi szerep: a modern verzióban a rabszolga olcsó gép, mely növeli a profitot, az ókorban
a társadalom alávetett, de mégis szerves, nélkülözhetetlen része,
a faji szempont: az ókorban a rabszolga küls?leg nem különbözött a szabad embert?l,
a szabadság: az ókorban nem volt ritkaság se az, hogy szabad emberb?l rabszolga lett, se a
fordítottja, a modern verzióban a rabszolga szabaddá válása ritkaságnak számított.

Azt hiszem, érthet?, hogy a liberális rabszolgatartók és a néger rabszolgák közdelmében én az
utóbbiak oldalán állok. Életemb?l 9 évet éltem olyan helyen, ahol éltek volt rabszolgák leszármazottai,
szóval személyes tapasztalataim is vannak.

Peruban, ahol gyerekként éltem 3 évet, a lakosság kb. 5 %-a néger és néger-fehér, vagy néger-indián
keverék. Kubában pedig, ahol kamaszként éltem egészen 19 éves koromig, a lakosság 40 %-a néger és
fehér-néger keverék.

Szóval tudom, a néger rabszolgaság egy hatalmas történelmi b?n, s a kés?bbi diszkrimináció
indokolatlan. Valahogy baromira erkölcstelen, hogy egy ország uralkodó elitje el?bb barmok módjára
beszállít embereket, azokat állati sorban tartja, majd amikor kénytelen ?ket felszabadítani, hirtelen
rácsodálkozik, miért nem viselkednek a tegnap még állati sorban él?k ma úgy, ahogy kellene minden
civilizált embernek.
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Ennyit a dolog egyik oldaláról. De van másik oldala is. Mégpedig az, hogy több mint egy évszázaddal a
rabszolgaság megsz?nése után, miután a volt rabszolgák leszármazottai immár a társadalom minden
részében jelen vannak, utólag bocsánatot kérni vagy szánalmas demagógia vagy mély butaság.

Arra, hogy egykor b?n volt négernek lenni, nem válasz az, hogy ma érdem annak lenni, s szégyellni kell,
ha valaki nem az. Liberális elmebaj semmi egyéb.

Kötelez? néma csendet tartani egy tisztázatlan baleset miatt, ez már szánalmas. De a szervez?k nem
elégednek meg a szimpla megemlékezéssel, nem elég mondjuk az egy perc felállás. Nem, itt nagyobb
jelkép kell. Szóval most le kell térdelni majdnem 9 percre, ez az ukáz.

Sajnos nem vagyok olyan helyzetben - vagy inkább: szerencsére nem vagyok -, ahol a térdelést elvárnák
t?lem, de ha ez megtörténne, én demonstratívan felállnék.

_______________________________________________
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Színek és fények
by maxval bircaman - csütörtök, április 30, 2020
http://bircahang.org/szinek-es-fenyek/

Annak idején mi volt a nyugat legf?bb csábító ereje a kommunista átlagember számára?

Nem az életszínvonal, hiszen abban a különbség megvolt ugyan, de nem volt drasztikus (legalábbis KeletEurópához képest). Nem is a nagyobb szabadság, ez csak az értelmiségieket izgatta igazán. A
posztsztálini Kelet-Európában már szabadon lehetett élni sok szempontból, nyilván ha az ember nem
kérd?jelezte meg a hatalmat, dehát a hatalom megkérd?jelezése nyugaton se volt tanácsos.

A legf?bb vonzer? a kirakat volt. Kelet-Európában szürkeség volt, ami kevés fényt is jelentett. Nyugaton
meg színesség, sok fénnyel.

Az embert ez ösztönösen is megkapja. Akkor is, ha esetleg átérzi egy adott színesség mesterkéltségét.
Mert az ember szereti a színeket.

Amikor el?ször jártam nyugaton 1970-ben, még persze ebb?l semmit se észleltem, túl kisgyerek voltam.
De amikor 1979-ben, 12 évesen voltam nyugaton, Ausztriában, azonnal elkapott ez az érzés. A legkisebb
bolt is szebb volt, mint az akkor legelitebb budapesti belvárosi üzletek. Még az utcai újságárus bódé is
színpompás volt.

De 1980-ban Spanyolországban is ezt tapasztaltam, pedig Spanyolország szintje akkor jóval Ausztria
alatt volt, s életszínvonalban Spanyolország csak picit volt Magyarország felett. Viszont míg Budapesten
pl. a legújabb üzletközpontok is halványak voltak spanyol társaikhoz képest.
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Az ember egyszer?en megrészegült a sok színt?l.

Egyetlen kivétel volt: Jugoszlávia. Ahol szintén 1979-ben voltam el?ször. Az egyetlen kommunista
ország volt, melyben voltak színek és fények. Emlékszem, akkoriban egy osztrák és egy jugoszláv bolt
között nem volt eltérés. Hiszen úgy utaztunk, hogy Magyarország-Ausztria-Jugoszlávia-Magyarország,
Ha az ember nem nézte a vöröscsillagokat, a jelszavakat és a Tito-képeket, azt hihetette, hogy nyugaton
van.
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Szólásszabadság a munkahelyen
by maxval bircaman - szombat, december 12, 2020
http://bircahang.org/szolasszabadsag-a-munkahelyen/

A munkavállaló alárendelt viszonyban van a munkáltatójával szemben, hiszen eleve ezért lett
alkalmazva: teljesítsen egy adott feladatot a munkáltató nevében, a munkáltató érdekében, a munkáltató
szabályai alapján. Ami a munkaviszonyt illeti, nem lehet szó se demokráciáról, se szólásszabadságról: ha
aláírom a munkaszerz?dést, akkor vállalom a kötöttségeket.

Ha mondjuk csempéz? vagyok, nem mondhatom azt a munkaadónak, hogy én nem a kapott anyaggal
dolgozom, nem a megadott módszer szerint, mert nekem jobb ötletem van, akkor is alkalmaznom kell a
munkadó el?írásait, ha azokat egyébként rosszaknak tartom, s a magánéletemben egész másképp
csepézek ki egy fürd?szobát.

Azt se tehetem meg, hogy mindenkinek elmondom, milyen hülye a munkaadóm, hogy ilyen buta
utasításokat ad. S mondjuk a Facebookre se posztolhatom ki ezt. Miért? Mert ezzel megsérteném a
munkaviszonyban meglév? bizalmi elemet. Sok munkaszerz?désben explicit módon benne is van a bels?
infók megosztásának tilalma.

De mi a helyzet, ha szabadid?mben - vagy akár munkaid?m szünetében - véleményt nyilvánítok, élek
szólásszabadságommal, esetleg élek gyülekezési jogommal, felszólalok, cikket írok, stb. olyasmir?l, ami
nincs kapcsolatban a munkáltatómmal?

Ha állásom olyan, hogy képviselem a munkáltatómat, azaz vezet? beosztásban vagyok, akkor bizony
sz?kül a szabadságom. Tegyük fel egy dohányforgalmazó cégben vagyok vezet? beosztásban,
szabadid?mben meg a dohányzás ártalmai ellen küzdök - közvetve, de sértem a cég érdekeit.

Mark Fisher Kapitalista realizmus c. könyvében leírja a Ratners Group esetét. A cég ékszerek
készítésével és forgalmazásával foglalkozott. Olcsó árai miatt hatalmas sikert ért el a cég. Aztán egy nap,
1991-ben a cég f?részvényese és igazgatója Gerald Ratner egy nyilvános beszédében a cége termékeit
vacaknak min?sítette, többek közt megjegyezve, hogy az egyik fülbevalójuk olcsóbb, mint egy
garnélarákos szendvics. Ezzel csupán az igazságot mondta kit, amit eddig is tudott mindenki, de így, a
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cég igazgatójának szájából ez sokkhatást okozott: pár hét alatt a Ratners márka összeomlott.

Pedig itt csak egy ismert tény lett kimondva, de mi lenne, ha valaki, egy cég felel?s embere egyenesen
kritikát hangoztatna?

De vegyünk olyat, ahol közvetve se sérül a cég érdeke. Mert a legtöbb eset ilyen. S mi van, a politikai
véleménnyel?

Ami történni szokott manapság nyugaton: adott egy cég, adott egy alkalmazottja, mely megfogalmaz
olyan politikai véleményt, mely az adott társadalom f?sodrú véleményével ellentétes. Pl. az alkalmazott
azt állítja, a "black lives matter" jelszó rasszizmus, tagadja az emberokozta klímaváltozást, vagy ellenzi
az egynem?ek házasságát, a homokosságot b?nnek tekinti. Mire jönnek különböz? lobbista szervezetek,
melyek követelik a cég vezetését?l: a "kirekeszt?", "fasiszta", "rasszista", "gy?löletkelt?" eszmékben hív?
alkalmazottukat bocsássák el, ellenkez? esetben úgy tekintik, a cég egyetért alkalmazottjával, ami miatt
az egész cég ellen bojkott lesz kezdeményezve.

A következmény ilyenkor: a cég elbocsátja a dolgozót. Hiszen a cég számára kisebb kár egy esetleg jó
dolgozó alkalmazott elküldése, mint egy bojkott hatása.

De valóban itt arról van szó, hogy a munkáltató elnyomja a munkaválallót jogaiban? Szerintem ez
abszolút téves értelmezés.

Az esetek 99,9 %-ában a munkáltató egyetlen célja a nyereség. Nagyon ritka az olyan munkáltató,
melynél valamilyen ideológiai meggy?z?dés a profit felett áll.

Tehát szerintem itt inkább arról van szó, hogy az éppen többségi álláspontok ellen fellépni veszélyes
mulatság, mert üldözés, kiközösítés, megvetés, elehetetlenítés lehet bel?le.

Mi a megoldás? Egyetlen dolog: még többet hangoztatni a "helytelen" véleményeket, mert ezzel azok
terjednek, így az említett típusú bojkottoknak se lesz majd akkora elrettent? hatása.
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Szólásszabadság Halivúdban
by maxval bircaman - csütörtök, december 03, 2020
http://bircahang.org/szolasszabadsag-halivudban/

Milyen a szólásszabadság a liberális filmipar központjában?

A halivúdi filmiparban jelenleg kb. az a helyzet, mint Kádár alatt egy átlag munkahelyen volt: ha nem
tetszik neked a párt politikája, meg van engedve, hogy kussolj, ebben az esetben nem kérik rajtad
számon, miért nem tapsolsz. De ha karriert szeretnél, akkor együtt kell üvöltened a vezérekkel.

Persze, megpróbálhatsz ellenzéki lenni, azaz mást mondani, mint a Párt. Ez esetben - ha csak
magánkörben teszed, pár kolléga el?tt - megúszod a prémium megvonásával, nem kapsz beutalót a
szakszervezeti üdül?be, nem kapod meg azokat a kitüntetéseket, melyeket egyébként mindenki más
megkap (pl. "kiváló dolgozó" plecsni).

De ha szisztematikusan mondasz ellent, akkor a vége a kirúgás lesz, s akkor mehetsz mondjuk valahová
éjszakai portásnak vagy zöldségeshez árupakolónak, kicsivel is jobb munkahelyre soha többet nem
vesznek fel sehol az országban.

Szóval Halivúdban ma olyan a szólásszabadság és a demokrácia, mint Kádár alatt: kb. nulla körüli.

Lehetsz tehetséges színész, sose kerül be az élvonalba, ha nem üvöltesz együtt a vezet?séggel. Ha viszont
segget nyalsz, pont mint egy fiatal Kádár alatt, aki KISZ-karriert kezdett, akkor gyorsabban tudtál
karriert építeni, mint bárki más.

Akad persze ember Halivúdban, aki el?bb celeb lett, majd ellenzékivé vált. Kevés az bátor ember.
Jellemz?en az eredmény a teljes kitiltás. Lásd Mel Gibsont.
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Szürke
by maxval bircaman - hétf?, február 03, 2020
http://bircahang.org/szurke/

Csoda, de megjelent egy értelmes cikk az Örülünk Vincent nev? ultraliberális cenzorblogban,
pontosabban egy másik cikkre hívja fel a figyelmet Rossztündér. A hivatkozott cikket közl? lapot én is
figyelem ugyan, de ezt a cikket éppen nem vettem észre.

A brit progresszívizmus két verzója a centrista liberális és a corbynista balos. Az el?bbi az gyakorlatilag
azonos a magyar ballibaizmussal, csak az angol liberálisok ?szintébbek, nem hívják magukat baloldalnak.
Az utóbbi pedig Magyarországon nem létezik, ez amolyan er?sen szociáldemokrata, gazdaságilag
antiliberális irány, mely a Blair-féle gazdasági ultraliberalizmus bukása után átvette a vezetést a brit
Munkáspártban.

Angliában kulturális antiliberalizmus nem létezik, minden irányzat ultraliberális, tegyük hozzá. Azaz pont
az amerikai politikai térkép ellentéte: Amerikában gazdaságilag mindenki liberális, az ellentét kulturális.

A szerz? szerint ami összeköti a két egyébként egymással ellenséges progresszív irányt az az egyetlen
igazságban való hit. Érdekes módon ez a marxista eredet?, a kereszténységb?l átvett hit az alapja az
immár nem marxista progresszíveknek. Cak aztán jön a valóság pofonja: a valóság csak nem hajlandó
arra és úgy "fejl?dni", amerre kellene a "tudományos" elmélet egyetlen igazság szerint. Mivel a saját
elmélet igazsága viszont megkérd?jelezhetetlen, így csak összeesküvéselméetekkel lehet magyarázni a
jöv? "hibás" alakulását.

Magyarországon is jól ismert ez a magyarázat: a Fidesz nem azért nyer, mert kormányzása alatt n?tt az
átlagember életszínvonala, hanem mert a köztévé agyat mos, s ha nem lenne ez az agymosás, akkor az
átlagember észrevenné, hogy növekv? életszínvonala csak hallucináció.

S lassan megindul a saját elvek megkérd?jelezése ennek szellemében, ha azok "hibás" eredményeket
hoznak. Leegyszer?sítve: pl. addig kell szavaztatni a népet, míg az meg nem szavazza az "egyetlen
helyes" döntést, s amint viszont ezt megszavazta, arról a kérdésr?l nem szabad több szavazást rendezni.
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Vicces - és ezt érdemes hozzátenni -: ezt a módszert eddig csak a periféria és a félperiféria felé
alkalmazták. Most már a magállamokban is rákényszreül az elit.

Említi a cikk a Miller-precedenst, melynek lényeg: brexitellenes aktivisták elérték annak kimondását,
hogy a népszavazás önmagában nem alap semmilyen jogi lépésre.

(New Statesman)

Annak abszurditására is kitér a cikk, hogy a progresszívok új taktikája a jobbos populisták "neoliberális
populistáknak" nevezése. Ez egyébként jól látható a magyar ellenzék részér?l is Orbán felé. A
munkáspárti szavazók egy része éppen azért állt át a konzervatívokhoz, mert érezte: Johnson nem
hagyományos konzervatív. Egy hagyományos konzervatívra - Thatcher vagy Reagan típusúra - sose
szavazna egy átlag munkáspárti szavazó.

Ami Magyarországra nem érvényes, de érdekes adalék a cikkben: az angol progresszív elit
antiszemitizmusa. Ez az angol kisember számára érthetetlen, s teljesen szembe megy az angol nemzeti
hagyományokkal. Ami Magyarországra is igaz azonban az az általános elv: ha a nép nem azt gondolja,
amit "kell", akkor nem a azt általunk "racionálisan" kiszámított elvet kell felülvizsgálni, hanem ostorozni
a buta, csúnya, mucsai népet, miért is nem hajlandó tisztelegni az egyetlen igaz helye gondolatnak, ami
mi, a belpesti bölcsek, a "független szakért?k" megmondunk neki. S ha el is gondolkodunk mindezen mi
bölcs szakért?k, akkor is csak azon elmélkedünk hogyan lehetne oktatni a népet, hogy végre ébredjen rá
az igazságra. Tessék csak visszaemlékezni azon ballib nevetséges kezdeményezésekre - pl. ez -, hogy pl.
nyomtassuk ki az internetet, azt dobáljuk meg vidéki postaládákba, s akkor majd kinyílik az agymosott
utolsó szemét bunkók csipes szeme, rájönnek, hogy minden, amiben hittek marhaság, s csatarendbe állva
leszavaznak Soros embereire, támogatni kezdve a homokos "házasságot" és a határkerítés lebontását.

Az angol Johnson problémája, hogy hiába övé a politikai hatalom, a kulturális elitben súlyosan
ellenzékben van. Ezt mi Kelet-Európában jobban értjük, mint a szerz?. Putyin, a nagy példakép e
tekintetben, Oroszországban egyszerre 3 területen lépett, amikor megkezdte nagy munkáját, a 90-es évek
liberális modelljének leváltását. A politikai hatalom megszerzésér?l tudta, ez könny? feladat, de
önmagában sehová se vezet, így párhuzamosan zajlott a 90-es évek orosz nyilvánosságában monopol
szerepet szerz? liberális narratíva folyamatos lassú kiszorítása. (A harmadik terület a gazdasági hatalom,
de err?l most nem szólnék.)
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A szerz? azzal fejezi be: a nép lassan átveszi a hatalmat az elitt?l, csak épp olyan módon, hogy ez a balos
és progresszív elitnek sehogy se tetszik..
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Találkozásom a Szent Jobbbal
by maxval bircaman - szombat, május 23, 2020
http://bircahang.org/talalkozasom-a-szent-jobbal/

Sokáig gondolkodtam, megírjam-e ezt a gyerekkori történetet. Ugyanis szentségtörésnek t?nhet,
gyalázkodónak. Pedig minden szava igaz.

A budapesti V. kerületi Szent István Általános Iskolába jártam 1973-1980 között, akkoriban persz a
hivatalos neve nem "Szent István", hanem "I. István" volt, ez a Kádár kor virágzó szakasza volt, amikor a
hatalom nem igazán "szenteskedett". Az iskola most nem az eredeti helyén van, onnan pár éve
elköltözött, de akkor ténylegesen a Szt. István téren volt, a Bazilika mellett.

Szóval gyakran voltunk a templom környékén, annak közvetlen közelében. Pl. a templom udvarában jól
lehetett télen hógolyózni. Templomba persze nem jártunk, akkoriban ez teljesen szokatlan dolognak
számított. Néha persze bementünk a templomba is puszta kiváncsiságból, de maga a vallás annyira távol
állt t?lünk, hogy azt elmondani se lehet.

Aztán egy nap amikor bementünk páran, azt hiszem négyen, a Bazilika el?terébe, ahol amolyan kisebb
kiállítás volt, pár fénykép és pár m?anyag doboz. Ez 1976 kés? ?szén lehetett, negyedikesek voltunk
akkor. Az egyik plexiüveges dobozban ott volt egy ember keze. Nyilván semmit se tudtunk róla,
akkoriban senki se beszélt a Szent Jobbról, valószín?leg csak a katolikus hittanra járó gyerekek tudtak
err?l valamit (érzékeltetem az arányokat, osztályunkban 32 gyerek volt, 2-r?l tudtam, hogy járnak
katolikus hittanra, ez akkor természetesen iskolán kívüli hittan volt), de akkoriban augusztus 20-án se volt
szó a Szent Jobbról.

Csoportunkból a legvagányabb gyerek megfogta a doboz fedelét, s döbbenetünkre, az kinyílt: még csak le
se volt zárva. Az osztálytárs persze benyúlt és megrázta a kezet, viccesen kezet fogott vele. Számunkira
ez olyan volt, mint a biológiai szertárban a csontváz, melyet el is neveztünk Samunak. Azt hiszem,
megbocsátható tett 9-10 éves gyerekeknek.

Egy másik gyerek megjegyezte, ebb?l baj lehet, ez egy múzeum. Mire én megjegyeztem: nincs
semmilyen ?rizet. S valóban se kamera, se zár, se ?rség - csak egy 70 éves körüli bácsika szunyókált egy
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széken, de ? is jóval beljebb a templomban, a perselyek környékén.

Hozzászólásom hatott a vagány osztálytársra, aki indítványozta: vigyük el a kezet. S simán megtehettük
volna. Végül az egyik osztálytárs elolvasta a címkét a dobozon, majd kijelentette: ez István király keze,
nem lenne helyes viccel?dni vele. Hihetetlen, de ez a legvagányabb osztálytársat is meggy?zte, így
rövidesen távoztunk a helyszínr?l.

Sajnálom, de mind a mai napig amikor hallok a Szent Jobbról, ez a majdnem 45 éves sztori jut eszembe.
S bár akinek eddig elmondtam, kétkedett, arra hivatkozva, a Szent Jobb valóban a Bazilikában volt, de
alaposan elzárva. Én nem tudom, mi történhetett, de akkor, abban az id?szakban nagyon nem volt elzárva
sehogy.

osztályom a 7. évfolyam végén

_______________________________________________
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Tanulság Amerikából
by maxval bircaman - hétf?, február 10, 2020
http://bircahang.org/tanulsag-amerikabol/

Amikor a fehér faj, pontosabban annak nyugat-európai része meghódította Amerikát, ott létezett két nagy
állam, több kisebb, s számtalan államtalan nép.

Amikor egy szervezett állam hódít, mindig a másik szervezett államot képes a leggyorsabban eltaposni.
Amerika meghódítása esetében is így történt: a két nagy államot - az aztékot és az inkát - a felfedezést?l
számított 50 éven belül megsemmisítették a spanyolok, a kisebb országok esetében a folyamat lassabb
volt, míg az államtalan népek leigázása csak XIX. sz. végére fejez?dött be egyes területeken, s?t pl.
Brazíliában máig léteznek kis indián törzsek, melyek úgy élnek, minha nem is lett volna 1492.

A két nagy állam rendszere és bels? logikája is egészen más volt. Az Azték Birodalom rendszere mintha
egyfajta keverék lett volna a nyugat-európai és az iszlám modell között – szakrális uralkodó, kiterjedt
magántulajdon, nagy vagyonok, a vezet? réteg kiszolgáltatottsága a központi hatalomnak, ezzel szemben
az Inka Birodalom az ókori Egyiptomra emlékeztetett, azaz az állam fokozott szerepe a gazdasági életben,
a magántulajdon korlátozott jellege.

Továbbá, az Azték Állam olyan volt, mint a brit, francia, holland gyarmatosítás: meghódított idegen
területeket, azokról adót szedett, de ezen túl nem próbálta azokat az azték állam részévé tenni, s?t
kifejezetten óvakodott saját identitása kiterjesztését?l idegenekre.

Ezzel szemben az Inka Állam az ellenkez?jét követte, azaz az orosz, spanyol, portugál gyarmatosító
modellt: a meghódított idegen területeket igyekezett integrálni, oda telepeseket küldeni, a helyi lakosságot
pedig "civilizálni", többek között a vallás és a nyelv terjesztésével is.

A felfedezéskor kb. 6-25 milliós - sajnos nem léteznek pontos számok: a legkisebb és a legnagyobb
becsült számot írtam le - Azték Birodalom lakosságának csak kis része beszélte az azték nyelvet. Míg a
kb. 10-35 milliós Inka Birodalom lakosságának többsége ténylegesen beszélte a hivatalos nyelvet, a
kecsuát.
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Jól látható ennek eredménye ma is: az azték nyelvet ma kb. 2 millió ember beszéli még, mind az eredeti
azték törzsterületen, Mexikó középs? részén, míg a kecsua nyelvet ma is hatalmas területen beszélik, DélKolumbiától Észak-Argentínáig, összesen kb. 10 millió ember anyanyelve máig.

Minden különbség ellenére azonban, a spanyolok mindkét birodalmat gyorsan meghódították.

Az aztékok legy?zésének története ismertebb: 1519-ben értek el a spanyolok el?ször az azték f?városba,
s 1535-ben a terület már hivatalosan is spanyol gyarmat lett. A mítosz szerint kevesebb mind ezer spanyol
- akik egy része nem is volt katona - legy?zte a 200 ezres azték hadsereget. Ez még akkor is képtelenség,
ha figyelembe vesszük, hogy az európaiakra csak kis mértékben halálos, de az indiánokra hatalmas
arányban halálos európai betegségek - különösen a bárányhiml? és a kanyaró - már az elején kb. 40 %-os
halálozást okoztak az indiánoknál - ez kés?bb 90 %-ra n?tt, már a hódítás után. A spanyol siker kulcsa: az
aztékok által leigázott népek szívesen lettek a spanyolok szövetségesei az aztékok ellen.

Az inkák meghódítása kicsit kés?bbi vállalkozás. Az inka uralkodó és a spanyol hódítók els? találkozása
1532-ben történt. Itt a spanyolok még kevesebben voltak, mint az azték esetben, kevesebb mint 200
emberb?l állt a spanyol "hadsereg", s alig pár ember volt ebb?l hivatásos katona.

Itt is az Európából behozott betegség, s annak következménye lett a bukás kezdeti oka. 1523-ban nagy
bárányhiml? fert?zés terjedy el az egész Inka Államban, aminek következtében mind az uralkodó, mind a
trónörökös meghaltak. Az uralkodó többi fia között hatalmi harc tört ki, el?ször az egyik fiú gy?zött, maj
a másik, aki megölette az el?z?t. Azonban nem sikerült stabilizálni a hatalmat, a birodalom megosztott
lett a 2 "párt" hívei között. A spanyolok ügyesen az egyik tábort támogatták a másik ellen, miközben ?ket
egyik tábor se vette komolyan. Amint gy?zött a spanyolok által is támogatott párt, annak vezet?ját, az új
uralkodót a spanyolok elfogták, amit az tett lehet?vé, hogy az inka uralkodó annyira nem tekintette
veszélynek a spanyolokat, hogy bár párezres kísérettel, de abból csak kislétszámú test?rséggel védte
magát. A vas fegyverekkel és puskaporral - az inkák nem ismerték a puskaport, s bronz fegyvereik voltak
- rendelkez? 200 katonailag tapasztalatlan spanyol könnyedén legyilkolta a párezres inka kíséretet, az
uralkodót fogságba ejtve.

Az uralkodó, abban a hitben, hogy a spanyolok csak zsákmányt akarnak, meg akarta váltani magát. A
váltságdíjat a spanyolok átvették, értéke mai vásárlóértéken számítva kb. 1 milliárd dollár volt, az
összeget a spanyolok szétosztották maguk közt, rang alapján, de még a legkevesebbet kapó szolgák is,
mai áron számolva, hirtelen milliomosok lettek.
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De természetesen a spanyolok nem csak zsákmányt akartak, hanem gyarmatot is, így a váltságdíj
kifizetése után se engedték el az uralkodót, majd pedig kivégezték ?t.

Ez után a spanyol hatóság még egy ideig jogilag fenntartotta az inka alkotmányt, azaz továbbra is voltak
inka uralkodók, a spanyolok bábjaként, majd amikor az egyik báb a spanyolok ellen fordult, véget
vetettek a jogi cirkusznak 1549-ben, amikor nem nevezték már ki senkit uralkodónak, eleve 1542-t?l a
hivatalos vezér a Madridból kinevezett alkirály lett. (A pontosság kedvéért: a volt inka terület egy részén
még volt inka ellenállás 1572-ig.)

Ami Latin-Amerika érdekessége: végül a spanyolok megszüntették az indián identitást, de a helyére lép?
spanyol identitás rövididej? maradt. Mindenhol új identitás alakult ki, melynek alapja szinte mindenhol a
kevert faj, azaz egyszerre európai és indián, néhol néger elemmel is.

a volt inka f?város központja ma
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Teljes összefogás
by maxval bircaman - szombat, december 26, 2020
http://bircahang.org/teljes-osszefogas/

Én nagyon örülök az összes jelent?sebb ballib párt összefogásának. Mert jegyezzük meg, ezek ma már
mind ballib pártok, a korábban különvéleményt hangoztató Jobbik és az LMP is az már.

De miért is örülök? Azért mert ez tiszta helyzetet fog teremteni 2022-re: a választás nyilvánvaló lesz,
visszatérni az 1990-2010-es liberális görénykurzushoz, ahol a f? jelszavak a "nincs pénz", a "merjünk
kicsik lenni" és a "másság szép", vagy folytatni a 2010-ben kezd?dött lassú kiugrást a zuhanó, mocsári,
nyugati liberális rendb?l. Valójában mindigis ez volt a f? kérdés, s ezen belül az apró eltérések
jelentéktelenek.

Ha jósolni kell, szerintem a ballib teljes összefogás csúnyán el fog bukni. S most már nem is lesz mire
hivatkozniuk.

De ha mégis ballib gy?zelem születne 2022-ben - erre most kb. 10 % az esély -, az se baj, hiszen ez azt
fogja jelenteni, hogy a magyarok ismét megpróbálják: hátha el?rébb lehet jutni a nagyurak seggének
nyalásával, hátha most végre sikerül ez.

Személyesen persze remélem, hogy nem ez lesz, dehát azt is jól tudom, hogy nem lehet senkire
rákényszeríteni a jót, ha az mindenáron a rosszat akarja.

_______________________________________________
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TGM álomvilága
by maxval bircaman - hétf?, január 06, 2020
http://bircahang.org/tgm-alomvilaga/

Megjelent a múlt év végén TGM-nek két hosszú cikke - itt és itt - a Mércében. Jellemz?: a ballib média
törzsolvasóinak 99 %-a képtelen volt megérteni az írást, s aki meg is értette, nem kedvelte.

A két írásban persze számtalan a marhaság, de én inkább arra összpontosítanék, ami teljesen igaz bennük.

Azt mondja a szerz?, elfogyott a nyugati középbal szavazóbázisa. TGM udvariasan le is írja a tényeket: a
szociáldemokrácia miután el?ször szakított a marxizmussal, aztán a munkásosztállyal is szakított, ez a
90-es évek közepére bekövetkezett mindenhol. Ezért is tudtak kíválóan alklamazkódni ehhez a volt
kommunista állampártok, melyek kemény magja sose volt marxista, s?t klasszikus szocdem se, de ezzel
az új nyugati álszocdemséggel - mely a valóságban semmi más nem, mint kulturálisan progresszív
klasszikus liberalizmus - már gond nélkül képesek voltak azonosulni.

A szocdem jóléti modell egyébként fenntarthatatlan volt, ebben teljesen igaza volt a kritikusoknak. A
modell ugyanis arra épült, hogy:

a t?ke nemzeti, s sorsközösséget vállal az országával,
az állam számára els?rangú szempont a dolgozó kisemberek jóléte, ezt biztosítják a bivaltyer?s
szocdem pártok, akár kormányon vannak, akár ellenzékben.
Viszont mindez megváltozott mindkét oldalon:
a t?ke globális lett, s a nemzetinek maradni akaró t?ke is kénytelen volt azzá válni, ezáltal a nép
számára elosztható profit lecsökkent,
a szocdemeknek nem maradt mit eklosztani egyre nagyobb mértékben, így átntergeltek az olcsóbb
megoldásokra: a túl drága munkásosztály támgatáásról a különféle kitalált kisebbségek védelmére,
hiszen nyilván sokkal olcsóbb homokzászlót lenegteni pár tízezer perverznek, és támgani
elkényeztett hülyegyerekek "nemváltását", mint magasabb bért kiharcolni a dolgozók millióinak.

Hozzátenném miért lett globális a t?ke, mert ez a kérdés lóg a leveg?ben. Íme a 2 f? ok:
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n?tt a verseny, márpedig manapság egyetlen dolog van, aminek az ára nem egységes globálisan,
ez a munka ára, azaz aki nem lép ki a magállamokon kívüli munkaer?piacra, az menthetetlenül
veszít, manapság gyakorlatilag csak az innovatív, agas technológiára épül? szektor életképes a
magállamokban, mert már csak ez ad olyan mérték? profitot, melyb?l megéri a helyi
foglalkoztatás is,
a magállamokon kívüli világ er?södött, s egyre nagyobb mértékben lett képes saját
érdekérvényesítésre, így képes lett a magállami t?két egyre nagyobb mértékben rákényszeríteni új
játékszabályok elfogadására, s amit itt pluszban elkölt a magállami t?ke, azt otthon igyekszik
megspórolni, hiszen nem azért megy bárhová is, hogy csökkenjen a profitja.

Szóval semmi furcsa abban, hogy a mai szocdemek szavazótábora nem a munkásság, hnem a
kultúrprogresszívizmusban érdekelt rétegek, lásd fiatal drogosok, különféle "független" értelmiségiek,
kamucivilek, azaz mindenki aki abból él, hogy "progresszív". Nyilván ezek az emberek nincsenek sokan,
plusz eleve meg kell küzdeniük másokkal is, hiszen ugyanerre a rétegre számítanak a zöldek is és az
?szinte, magukat nyíltan liberálisnak nevez?k is. A magyar politikusoknak ebben szerencséjük van:
Magyarországon nincsenek se zöldek, se szocdemek, a ballib mozgalmak csak személyi viták miatt
vannak külön, de eszmeileg nem mondanak mást.

Tehát míg a baloldal liberálissá züllött, addig a másik oldalon, az eredetileg ultraliberális jobboldalon a
növekv? nacionalista tendenciák oda vezettek, hogy egyre inkább a kisemberek felá fordultak ezek a
pártok, melyek korábban a nagyt?ke feltétlen oszlopai voltak. Hozzáteszem: ez nem igaz az egész
jobboldalra, a nyugati jobboldal zöme ma is messzemen?en liberális, de még így is a kisebbik rossz lett
nagyon sok nyugati kisember számára. Ez még az USA-ban is látható, ahol pedig mindkét f? párt
ultraliberális, de míg a "baloldal" egyértelm?en a multinacionális t?ke érdekeit képviseli, addig a
"jobboldal" sokkal inkább a nemzeti t?ke érdekeit. Mindkett? tehát t?kepárti, de az utóbbi mégis a
kisebbik rossz az átlagember számára.

TGM helyesen leírja: ezért esélytelen a baloldal Magyarországon, ezen akár a marginális marxistákat
értve (?k ellen nem csak a Fidesz, de még er?sebben a ballib megmondóemberek is harcolnak), akár a
szocdemeket, akik sose tudtak megjelenni.

Ezt már nem TGM írja, de figyelemre méltó magyar fejlemény, hogy bármilyen magyar szocdem
jelenséget annak születésekor már bedarál a ballib médiagépezet. Amikor Botka szegedi polgármester
megpróbált az MSZP-ban valamiféle bátortalan szocdem fordulatot 2017-ben, nem a Fidesz lett a f?
ellensége, hanem a ballib értelmiség, mely olyan er?vel támadta Botkát, hogy még Orbánról is hirtelen
elfeledkeztek. De ugyanez elmondható az eredeti LMP-r?l is, melyet a ballib véleményvezérek jobban
támadtak, mint a Fideszt, amikor az LMP igyekezett egyes liberális dogmákat kritizálni.
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Szóval míg a jobboldalon maradt er?, addig a baloldal végleg elliberálisodott. Ami persze igencsak
furcsa azt tekintve, hogy eredetileg éppen a jobboldal volt a messzen?pen liberális.

Ami mindenképpen nagyon vicces TGM-ben, hogy cikke felében részletezi miért nem megoldás semmire
a liberálissá züllött baloldal - ill. Magyarországon nem is volt ilyen lezüllés, mert a magyar "baloldal"
sose volt baloldali -, majd leírja miért kell mégis összefogni ezzel a rossz, értéktelen, demagóg, rasszista
álbaloldallal.

Pedig leírja: a f? probléma maga a kapitalizmus, mely a liberalizmus gazdasági rendje, a felvilágosodás
produktuma. TGM valami olyat akar, leegyszer?sítve, hogy tegyük bele a forrásban lév? vízbe a tojást,
tartsuk ott pár percig, de aztán nehogy f?tt tojás legyen bel?le, mert az szörny?ség. Neki olyan forrásban
lév? vízben tartott tojás kell, ami nem eredményez f?tt tojást. Ez persze már az abszurd álmok
birodalma.

Namérmost, értelmesre fordítva a szót, ha a f? probléma a liberalizmus, akkor nem azokat kellene
támogatni, akik a liberalizmus ellenfelei, de legalábbis kevésbé hívei?

Ami baromire tetszik viszont TGM-ben: a ballib fiatalok jelenleg legnagyobb médiájában ?z gúnyt a
ballib fiatalokból, s azok akkora barmok, hogy ezt észre se veszik. Lásd "a baloldali-fiatal-nagyvárosi-kö
zéposztály-és-értelmiség-chai-latte-teljes-ki?rlés?-rozskenyéren-guacamole-jóga-derékon-megcsomózottpulóver-filctollal-gesztikulálás jelleg? csoportozat" - ilyeneket a Pesti Srácokban szokott írni Aristo,
fideszes közíró.

_______________________________________________
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TGM és a cigányok
by maxval bircaman - vasárnap, február 02, 2020
http://bircahang.org/tgm-es-a-ciganyok/

TGM új cigány tematikájú cikke, persze ha leszedjük róla a 10 %-nyi orbánozó vörösfarkot, kifejezetten
jó.

(merce.hu)

Csak egy dolgot emelnék, ami megtör egy liberális alaptabut.

Van kétfajta nemzetfelfogás a világon, a francia eredet? "nyugati", s a német eredet? "keleti".

A nyugati azonosítja a nemzetet az országgal és az állampolgársággal. A keleti pedig azonosítja a
nemzetet a nemetiséggel, az etnikummal.

A mai magyar liberális közvélemény nem tud dönteni a kett? között, mert egyrészt a valóságot nem
tagadhatja le, azaz azt, hogy a határontúli magyarok is magyarok (most nem beszélve a ballib eszmeiség
gyurcsényista ultra vonulatáról, mely szerint pl. a székelyek románok, ez azonban marginális álláspont a
ballib áramlaton belül is), tehát itt a keleti verziót alkalmazza, viszont a magyarországi kisebbségeket
nem akarja "kirekeszteni", így ?ket meg magyarnak mondja, azaz itt meg nyugati verziót alkalmaz. Ami
tudathasadásos eszme így egyszerre.

Innen aztán a cigány tabu. Nem szabad azt állítani, hogy a cigányok nme magyarok, mert "?k is
magyarok". Pedig hát nem azok. S ahogy TGM rámutat, ugyanez a helyzet a zsidókkal is. Ezen különálló
népek, azaz magyarnak min?sítésük abszurd. Ugyanolyan abszurd, mint a kárpátaljai magyarok ukránnak
min?sítése.
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Természetesen vannak emberek akik cigány/zsidó/bármimás származásúak, s ma magukat magyarnak
tekintik, s vannak kett?s identitású emberek is. Ezzel semmi gond. De attól, hogy pl. a zsidó
származásúak nagy része Magyarországon magyarnak, vagy magyarnak is tekinti magát. még nem
következik, hogy a zsidók úgy általában magyarok. Hiszen ez olyan abszurdum mint azt állítani, hogy
mivel léteznek magyar származású amerikaiak, ezért a magyarok amerikaiak.

TGM jól írja le: magyarnak lenni nem valamiféle kitüntetés, melyet egy szerv odaítél, s melyet nem
megadni pedig rasszizmus, hanem egy nemzetiség, bármennyire is hihetetlen ez.

_______________________________________________
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Thuküdidész
by maxval bircaman - csütörtök, október 08, 2020
http://bircahang.org/thukudidesz/

Thuküdidész: A pelloponeszészi háború cím? m?véhez.

Jelölés:

01 - Athén (Athinai, Atina)
02 - Spárta (Szparté, Szparti)
03 - Potidaia (Potidea)
04 - Plataiai (Platea)
05 - Peiraieusz (Pireasz)
06 - Oinoé (Oinoi)
07 - Mütiléné (Mitilini)
08 - Korfu (Korküra, Kerkira)
09 - Délosz (Dilosz)
10 - Büzantion (Bizantion, Isztanbul)
11 - Megara
12 - Korinthosz
13 - Mendai (Kalandra)
14 - Rodosz
15 - Khiosz (Hiosz)
16 - Szamosz
17 - Pülosz (Pilosz)
18 - Küthira (Kithira)
19 - Thürea (Kasztraki Meligu)
20 - Délion (Dileszi)
21 - Argosz
21 - Mélosz (Milosz)
23 - Szphakteria (Szfaktiria)
24 - Szkióné (Nea Skioni)
25 - Amphipolész (Amfipoli)
26 - Toróné (Toroni)
27 - Teikhiussza (Kaz?kl?)
28 - Euboea (Evboia)
29 - Dekeleia
30 - Szürakuszai (Siracusa)
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31 - Gela
32 - Katané (Catania)
33 - Olümpia (Olimpia)
34 - Élisz (Ilisz)
35 - Mantineia
36 - Epidamnosz (Durrës)
37 - Hérakleia
38 - Thébai (Thiva)

sárga - a mai Görögország

_______________________________________________
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Tombolnak az elnyomók
by maxval bircaman - vasárnap, augusztus 02, 2020
http://bircahang.org/tombolnak-az-elnyomok/

Mindig jó hír, amikor az ellenség pánikolva tombol.

HaFr, megbízott blogger a nemzet totális lepolgárosítására és liberálissá züllesztésére ?szinte cikket írt:
maga is belátja, hogy tervei esélytelenek.

a cikk rövid, íme teljes egésze

A szerz? következtetései helyesek. Egyrészt a hatalom egyre gyengébb és bizonytalanabb. A brüsszeli
csúcsoligarchia képtelen akaratát rákényszeríteni saját félperifériájára, a kényszerpolgárosodás elmaradt,
hiába igáznak le minket immár 30 éve.

A kétsebességes Európa pedig csak varázsszó: a központi elnyomó hatalom tehetetlenségét jelzi. Valódi
jelentése: nem képesek immár annyi forrást elvenni a magállamok a félperifériától, azaz az eredeti EUötlet elbukott.

A kimenet két dolog lehet: ahogy a szerz? írja, kizárják a félperifériát, de ennek sok értelme nem lenne,
mert ezzel még jobban csökkenne a nyugati lopási potenciálja, tehát a valószín?bb, hogy - s ezt is írja a
szerz? - a magállami elitek utolsó próbálkozást tesznek a kelet-európai komprádor-liberális helyi elit
visszasegítésére a hatalomba.

Trump esetleges veresége valóban segítené ezt. Ezért is kell mindent megtennünk gy?zelméért, akkor is,
ha sok dologban nem értünk egyet vele. De természetesen Trump veresége se adna akkora er?t adni a
brüsszeli oligarchiának, hogy képes legyen a helyzeten radikálisan változtatni. Ez esetben egyszer?en a
harc keményebb és hosszabb lesz.

716 / 775

BircaHang - 01-13-2021
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

_______________________________________________

717 / 775

BircaHang - 01-13-2021
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Trianon kapcsán
by maxval bircaman - szerda, június 03, 2020
http://bircahang.org/trianon-kapcsan/

Írtam évekkel ezel?tt egy részletes elemzést Trianonról. Az ott leírtakat nem ismételném meg, csak
kiegészíteném.

Amikor egy ország elveszti az irányítást saját maga felett, annak következményei katasztrofálisak. Ezt
igazolja a magyar történelem.

Amikor Magyarország a török megszállással idegen uralom alá került, az országnak nem maradt saját
vezetése. Nem az a gond, hogy a király idegen volt, ez megesett korábban is, s ez nem sokat számított
abban a korban, hanem a probléma onnan származott, egy idegen állam uralkodója lett a király, aki
Magyarországot immár eredeti országa tartományaként kezelte (jogilag persze nem, de a gyakorlatban
igen).

A magyar nemzetiség aránya a török megszállás el?tt 80 % körüli volt Magyarországon (a teljes területet
számítva, azaz Horvátországgal együtt!).

300 év alatt, a XIX. sz. elejére ez az arány 38 %-ra esett.

Amikor a magyarok ismét urai lettek az országnak - 1867 -, az arány 41 % volt (a Horvátország nélküli
területen 45 %), s ezt 50 év alatt csak kicsit sikerült javítani, mégpedig 48 %-ra (a Horvátország nélküli
területet számítva 55 %-ra). Tehát éppencsak egy kis egyszer? többség lett elérve 50 év masszív
magyarosítási kampány és enyhe statisztikai trükközés után.

Egyszer?en nem létezik olyan alternatív történelmi vonal, melyben egy közepes nagyságú nemzetállam
képes megtartani a területét, miközben azon a lakosság fele idegen. A baj a gyökerekben van: nem szabad
megengedni, hogy a lakosság fele idegen legyen.
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Tudat
by maxval bircaman - szombat, április 18, 2020
http://bircahang.org/tudat/

A tudat témája a modern filozófia messze legfontosabb vitatott kérdése. Vázoltam már a témát, most
szeretném bemutatni David Chalmers ausztrál filozófus nyomán, akinek könyve - The Character of
Consciousness - talán a legvilágosabban írja le a kérdést. Érdemes az egész könyvet elolvasni - azt
hiszem, magyar fordítása nem létezik -, én csak pár gondolatot osztanék meg.

Az alapkérdés az, hogy mi is a tudat, leegyszer?sítve mi a kapcsolat az agy és a tudat között. Chalmers
alapgondolata, hogy a téma felosztható könny? és nehéz problémára. A könny? probléma az, hogy az agy
hogyan vezérli magát és a testet, mik ennek szabályosságai és módjai. Ezek alapvet?en biológiai
kérdések, s ha nincsenek is teljes kör?en megválaszolva az ide tartozó kérdések, akkor is joggal
számíthatunk arra, hogy id?vel ezek a kérdések, a biológia és az orvostudomány fejl?désével, tisztázva
lesznek. Ezzel szemben a nehéz probléma maga a tapasztalat, az érzés kérdése, mely szükségtelen az agy
m?ködéséhez, viszont meglétük kétségtelen, hiszen - ha másként nem - minden tudja saját magáról, hogy
vannak érzései.

A szerz? felsorolja a probléna egtes megoldási kísérleteit:

materialista tanok:
er?sebb alakban eliminatívizmus, gyengébb alakban funkcionalizmus: azaz a tudat eleve
nem létezik mint önálló entitás, vagy csupán mellékterméke az agy funkcionális
m?ködésének, azaz nincs olyan állapot, mely ne lenne leírható kizárólag fizikai alapon,
agy-tudat egyezés elmélet: azaz az agy m?ködése és a tudat ugyanaz, másképp
megfogalmazva, tehát különböz? megfogalmazások ugyan, de alapjuk azonos, nem
különböznek lényegileg,
tudáshiányra, azaz jöv?beli fejl?désre hivatkozás: egyszer?en ma még nem vagyunk
képesek ismerethiány miatt magyarázni a tudat pontos származását az agyból, de a
tudomány fejl?dése erre megoldást fog hozni, hiszen elvi ellentmondás nincs a kett?
között;
dualista tanok:
interakcionizmus: az agy és a tudat között kölcsönös hatás van,
epifenomenalizmus: létezik tudat, de az az agy hatása alatt áll, s fordított hatás nincs;
idealizmus:
pánpszichizmus: azaz míg az anyag a struktúra, addig a szellem a bels? jelleg, ez minden
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szinten igaz, a tudat csupán a szellem magas fokú formája,
teizmus: küls? szellem formálta meg az anyagot, ennek eredménye/része a tudat.

A szerz? alapvet?en a pánpszichizmus mellett érvel leginkább, de err?l majd másik cikkben. Éppen az az
érdekes Chalmersszel, hogy - bár ateista ugyan - határozottan szakít a többségi materialista
álláspontokkal.
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Távolságok
by maxval bircaman - kedd, november 03, 2020
http://bircahang.org/tavolsagok/

Az ember haladásának sebessége hosszú távon mérve 5 km/h. Amikor meg lettek szelídítve az els?
hordásra alkalmas állatok - tehén, ló, teve -, majd a kerék fel lett találva kb. 5000 éve, ez a sebesség
felment 15-30 km/h-ra. Természetesen mindez csak sík, akadálymentes területen.

A kedvenc példám Budapest és Szófia távolsága. Ez légvonalban kb. 630 km, de a lehet? legegyenesebb
közúton 780 km. Ez egyébként egy ?si útvonal: Szófiától egyenesen nyugatra Nišig, majd onnan északra
Belgrádig, majd onnan tovább az ókori Via Militaris része (mai nevén E80-as út), majd onnan bb
Szávaszentdemeterig, majd a mai szerb-horvát és horvát-magyar határon át Budapestig (mai nevén
E75-ös út) - ez utóbbi a Vajdaságban átment a Duna jobb oldalára, míg ma a f?út a Duna bal oldalán
halad végig szerb, majd magyar területen, kihagyva Horvátországot (ennek oka, hogy a római id?kben a
Duna-Tisza köze nem volt a Birodalom része).

A legolcsóbb közlekedési módon, azaz gyalog ennek az útnak a megtétele 3 hétbe telik. Az iparosítás
el?tti korban a leggyorsabb lovas futároknak kb. 2 napba tellett, egy átlagembernek pedig ez 10 nap volt.
Ma az út megtétele - levonva a határokon való várakozásokat - busszal kb. 8 óra, kocsival 6 óra, azóta
hogy az út 90+ %-a autópálya, jelenleg 50 km-es szakasz nem autópálya csak, ez is épül?ben van,
2023-ra várható a teljes befejezése. Persze a leggyorsabb a repül?, ezzel 55-60 perc az út jellemz?en. Az
arány a sebességben az ?skor, a középkor, s a mai kor között kb. 500-250-1.

Ma az egész Naprendszer átszeléséhez a jelenleg létez? leggyorsabb ?rhajóval 19 év szükséges

Na most, ha ezt vesszük "?skornak", akkor a hozzá képest "mai kor" sebessége azt jelentené, hogy a
Naprendszer átszelhet? lenne 2 hét alatt. Hatalmas sebességnek t?nik, de a valóságban ez azt jelentené,
hogy a legközelebbi csillag eléréséhez 33 év kellene.

Azt hiszem, ezzel sikerült érzékeltetnem hogy a távolságban elért hatalmas, 500-szoros
sebességnövekedés nulla közeli eredményt jelentene a csillagok közti utazásban, hiszen nem valószín?,
hogy bárki is akarna 33 évig utazni a legközelebbi csillagig.
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Az ?r mérete egyszer?en olyan nagy, hogy az emberiség utóbbi 10 ezer év alatt elért m?szaki
fejl?déséhez hasonló szint megismétlése se hozna minket közelebb a célhoz. Egyszer?en nem lenne
elegend? egy olyan forradalmian új eszköz kitalálása, mint ami a repül?gép volt a gyalogláshoz képest.
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Téli Háború a tankönyvben
by maxval bircaman - hétf?, december 28, 2020
http://bircahang.org/teli-haboru-a-tankonyvben/

Írtam már a "téli háborúról", azaz az 1939-es finn-szovjet háborúról. lásd korábbi cikkemet. De most azt
szeretném bemutatni, a hivatalos állami tankönyvek hogyan mutatják be ezt az eseményt.

Ugyanis a mindenkori állami iskolai tankönyvek mutatják be mindig a legjobban mi az éppen "hivatalos"
álláspont egy adott országban, akkor is, ha hivatalosan nem is létezik hivatalos álláspont.

El?vettem két orosz tankönyvet: az 1983-ban kiadott Szovjetúnió történelme cím?, 10. osztálynak szánt
tankönyvet és a 2000-ben kiadott, 9. osztálynak szánt Oroszország történelme cím?t. Az el?bbib?l
sajnos személyesen is tanulnom kellett annak idején.

Direkt a téli háborút választottam, mert maximálisan megosztó téma, nemigen lehet semlegesen
elemezni, mert vagy az egyik oldalon áll az elemz? vagy a másikon.

A szovjet korban a téma teljesen háttérbe volt szorítva, nem is volt róla szó, ezt jelzi a tankönyv is. A
tankönyvben a téma még csak nem is önálló lecke, hanem a "Szovjet népek testvéri családjának
kiszélesítése" cím? lecke része, ami persze vicces megoldás, de ez a tényhelyzet. A lecke KeletLengyelország, a Baltikum és Moldávia Szovjetúnió általi 1939-es bekebelezésér?l szól, amit a MolotovRibbentrop megállapodás tett lehet?vé (err?l a paktumról kicsit részletesebb anyag van a tankönyvben
egyébként, a szóban forgó leckét megel?z? leckében). A lecke részletesen leírja az eseményeket,
természetesen kizárólag a szovjet néz?pontot említve:

a szovjet csapatok felszabadították a lengyelországi ukrán és belarusz kisebbséget a lengyel
burzsoá elnyomás alól,
majd bevonultak a három balti köztársaságba megel?z? céllal, mivel az ottani nácibarát
kormányzatok provokálták a Szovjetúniót, s fennállt a veszélye, hogy a Baltikumból náci
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hadszíntér lesz a szovjet nép ellen, továbbá ez a bevatkozás teljesen legitím is volt, mivel az észt,
lett és litván progresszív er?k kifejezették kérték a szovjet segítséget,
majd a németbarát fasiszta Románia is kénytelen volt visszadni az 1918-ben jogtalanul elvett
Moldáviát, ahol a moldáv munkásság és parasztság kemény román kizsákmányolás áldozata volt.

Ezután a fejezet annak leírásával folytatódik hogyan zajlott az újonnan szovjetté lett területeken a
szocializmus építésének kezdete.

Ebben az leckében van aztán két darab rövid bekezdés a téli háborúról. Ennek lényege:

a Szovjetúnió északnyugati határán feszültség alakult ki (nem derül ki hogyan és miért, se az,
miben rejlett),
az angol, a francia, s az amerikai kormányzat remélte, hogy Hitler Lengyelország megtámadása
után a Szovjetúnió ellen fordult, ezért a reakciós finn kormányt szerették volna rávenni
szovjetellenes provokációra (nem magyarázza meg a könyv a logikai kapcsolatot, valószín?leg
azért, mert nincs is, de a provokáció mivolta se derül ki),
szerencsére az angolok, franciák, amerikaiak pokoli tervei sikertelennek bizonyultak (err?l se ír
semmi konkrétat a tankönyv),
1940 márciusában alá lett írva a finn-szovjet békekötés (nem vicc, magáról a háborúl egy szó
nincs leírva!).

Magyarul: lapos propagandaszöveg. Mi is a lapos, buta propaganda? Az, ha a tények be sincsenek
mutatva, csak az értelmezés van megadva. Ahogy a korabeli orosz vicc mondta:

Honnan értesül a szovjet nép az ország eseményeirr?l?
A TASSZ cáfolataiból.

Nézzük most a új, posztkommunista orosz tankönyvet! Itt a leckék jóval részletesebbek. A téli háború az
"A II. világháború kezdete - német-szovjet kapcsolatok" cím? leckében szerepel.
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Le van írva a korabeli történelmi helyzet abszolút korrekt módon:

Anglia és Franciaország arra számított, Hitler megbékél, miután megszerezte a német többség?
területeket, Ausztriát és a Szudéta-vidéket, de ez a várakozás tévesnek bizonyult,
Hitler megállapodást javasolt Sztálinnak, ezzel akarta biztosítani a keleti határait, amíg
Lengyelországra és nyugatra támad,
Sztálin el?tt csak rossz lehet?ségek álltak, ? a Hitlerrel való megállapodást választotta, mert ezzel
elodázta az elkerülhetetlen német támadást a Szovjetúnió ellen, valamint ezzel ki tudni tolni a
szovjet nyugati határt, ezzel jobban biztosítva az osrzág védelmét,
Sztálin döntését a mongóliai helyzet is befolyásolta, ahol a japán er?k megtámadták a szovjet
er?ket, így a Hitlerrel kötött paktum felszabította a szovjet er?ket nyugaton,
a paktum több országot a szovjet érdekszférába sorolt,
a paktum pozitív szerepet játszott, egyrészt Sztálin vissza tudta szerezni az I. vh. után elvesztett
orosz területek egy részét, másrészt áthúzta a nyugati várakozásokat, hogy azonnal kirobban a
szovjet-német háború,
a paktum titkos megállapodásait Sztálin azonnal ki is használta, az országhoz csatolta a
Baltikumot, Lengyelország kleti részét, Moldáviát.

Ebben a kontextusban jön a téli háború leírása. A tankönyv leírja, Sztálin terjeszkedési tervei egyetlen
egy esetben ütköztek akdadályba: ez Finnország. A finn kormány elutasította a barátsági szerz?dés
megkötését, majd a határterületek cseréjének javaslatát is. Végül Finnország mobilizált.

Sztálin ezután, mivel a finn hadsereget könny? ellenségnek hitte, egy apró, finnek által végrehajtott
határsértésre hivatkozva megindította a háborút. Azonban kiderült egyrészt a szovjet hader?
felkészületlensége, másrészt a finn védelem hatásossága. 5 hónap harcba és hatalms veszteségekbe került,
hogy a szovjet hadsereg képes legyen áthatolni a finn védelmi vonalakon. Ekkor Finnország tárgyalást
javasolt. A békeszerz?dés értelmében a Szovjetúnió jelent?s finn területeket kapott meg, további jogot
kapott egy katonai támaszpont létesítésére finn területen.

A téli háború tehát - ez a tankönyv következtetése - fordított hatást ért el, hiszen megmutatta Hitlernek,
hogy a szovjet hadsereg rendkívül gyenge, s ezzel meger?sítette a német terveket a Szovjetúnió elleni
támadásra. Viszont a pozitív hatás pedig az lett, hogy Sztálin lefolytatta a fegveres er?k átépítését, sok
változtatást bevezetve, így végülis meger?sítve a hadsereget.

Azt hiszem, a különbség óriási. A mai tankönyv tényeket közöl, majd csak aztán értelmez. Persze van
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amit elhallgat: miért utasították el a finnek a békét, s mi volt az eredeti sztálini cél Finnország felé, de ez
csak résztények elhallgatása. Az adatokból végülis a finn pozíció is érthet?.

A kommunista rendszer egyik alapvet? hibája a tények tagadása volt, ez 2 bajt is okozott:

az emberek már azt se hitték el a hivatalos propagandának, ami történetesen igaz volt,
egy id? után már a vezetés se tudta mi az igaz adat és mi a kitaláció.

Lassan a modern liberalizmus is eljut ida, ahol a szovjet iskolai tankönyv. A tényeket immár nem
magyarázzák, nem is átértelmezik, hanem egyenesen tagadják. Ez pedig nekünk jó.

_______________________________________________
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Több cenzúrát!
by maxval bircaman - szombat, február 08, 2020
http://bircahang.org/tobb-cenzurat/

Soros gazda fel van háborodva a túl kevés cenzúra miatt.

(politico.eu)

Több kellene szerinte.

Egyre nehezebben bírják a filantrógerek, hogy az internet rést nyitott a liberális cenzúrán.

_______________________________________________
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Törzsszavazók
by maxval bircaman - kedd, szeptember 08, 2020
http://bircahang.org/torzsszavazok/

Magyarországon - ellentétben az USA-val vagy Nyugat-Európával - kevés a törzsszavazó, nincs olyan
jelenség, mint számos nyugati országban, hogy egyes körzetek tartósan ilyen vagy olyan irányúak, s hogy
egész családok ide vagy oda szavaznak.

Nyilván van persze 20 %-nyi törzszavazó, akik mindig elvi alapon szavaznak, a fele ballib, s fele
nemzeti, de ez a 10-10 % nem oszt, nem szoroz, nem ?k döntik el a választások eredményét.

A nagy többség arra szavaz, akir?l éppen elhiszi, hogy közelebb áll hozzá, s aki képes eredményes lenni.

_______________________________________________
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Tüntetnek a n?k és a gyerekek
by maxval bircaman - hétf?, november 23, 2020
http://bircahang.org/tuntetnek-a-nok-es-a-gyerekek/

Van egy vicces jelenség a liberális médiákban. Amikor valamilyen, liberális szemszögbúl pozitív ügyért
tüntetnek bárhol a világban, mindig el?jön, hogy a férfiakból álló rend?rség/csend?rség/katonaság
er?szakos a n?kb?l - s?t gyerekekb?l - álló békes tüntet?kkel szemben. Lám, micsoda emberek ezek, a
legelemibb tisztesség is hiányzik ebb?l a hatalomból és fogdmegjeib?l: er?s férfiak vernek gyenge n?ket.

Persze, egyrészt nem igaz, pl. manapság egyre több a n?nem? rend?r. Másrészt nem minden n? 154 cm
magas és 46 kg súlyú (ezek a feleségem adatai).

De nem is ez a lényeg. A lényeg itt a súlyos inkoherencia. Hiszen ugyanezek az emberek beszélnek a
nemek egyenl?ségér?l, s?t egyenesen a több tucatnyi genderr?l, a dualitásfasizmusról, s más hasonló
marhaságokról, de mindenekel?tt a bármiféle diszkrimináció tilalmáról.

Szóval miféle igaz progresszív liberális az, aki amikor lát egy alacsony, sovány, els? látásra n?nek kinéz?
tüntet?t, s vele szemben egy százkilós, magas, férfinek t?n? rend?rt, rögtön el is dönti - diszkriminatív
fasiszta módon -, hogy az el?bbi egy n?, míg az utóbbi egy férfi? Hiszen teljesen elképzelhet?, hogy az
el?bbi egy férfi, míg az utóbbi egy n?, s?t mindketten lehetnek akár ciszpedofil transzkrokodil
gyíkemberidentitású huszonhatodik nem?ek, legalábbis a genderológiai áltudomány szerint, melynek híve
minden igaz demokrata...

_______________________________________________
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Tüntetések Bulgáriában
by maxval bircaman - csütörtök, július 16, 2020
http://bircahang.org/tuntetesek-bulgariaban/

Két hete folyamatosak a tüntetések Bulgáriában, els?sorban a f?városban. Jellemz?en 2-5 ezer ember
vesz részt rajtuk.

A háttér: mára szinte polgárháborússá vált viszony a köztársasági elnök és a miniszterelnök között.

A bolgár köztársasági elnök szerepe a magyaréhoz hasonló, azaz nem ? az ország vezet?je, hanem a
miniszterelnök.

A magyar köztársasági elnök szerepe persze extra gyenge, hozzá képest a bolgár kollégájának valamivel
több jogosítváya van, pl. állampolgárságot ad, attól megfoszt, kegyelmet gyakorol, kitüntetéseket ad,
ezekhez Magyarországon kormánydöntés kell, míg Bulgáriában az elnök önmaga is jogosult rá.

Ami viszont a magyar köztársasági elnökhöz képest jelent?s többlet hatalom az egyes kinevezések terén
van, így pl. alkotmánybíróság tagjainak harmadát az elnök nevezi ki, saját hatáskörben, nem kell hozzá se
a parlament, se a kormány hozzájárulása. Szintén a magyar TEK-nek nagyjából megfelel? bolgár szerv
vezetése is a köztársasági elnök hatásköre (a magyar TEK a kormány alatt áll).

Ennél is fontosabb azonban az úgynevezett "ügyviv? kormány" intézmény. Ez a bolgár alkotmányjog
egyik kiemelten bizarr intézménye, melyet valami beteg elme talált ki még a 90-es évek elején, s azóta is
megmaradt, mert most már nehéz lenne változtatni rajta. Elmagyarázom. Magyarországon ha egy
kormány lemond, s nem sikerül új kormányt választania a parlamentnek - ilyen még sose volt 1990 óta -,
akkor új választás következik, s az új választási eredmény utáni kormányalakításig egyszer?en marad a
lemondott kormány hatalmon. Ezzel szemben Bulgáriában ilyen esetben a kormány mandátuma azonnal
megsz?nik, s helyére a köztársasági elnök saját hatáskörben, parlamenti döntés szükségessége nélkül
ügyviv? kormányt nevez ki, mely hatalmon van 3-4 hónapig, míg megszervezésre kerül az új választás,
majd azután nem kerül megválasztásra a parlament által új kormány.
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A bolgár elnök hatalmának f? oka persze az, hogy a nép választja meg közvetlenül. De ez az ügyviv?
kormány intézmény azt is jelenti, hogy az elnök komoly hatalomhoz képes jutni, amikor egy kormány
megbukik. Tulajdonképpen az elnök csak ebben az esetben tud tényleges hatalomhoz jutni, ezért érdeke,
hogy a kormány bukjon, különösen ha az politikailag nem az ? ízlése szerinti. Ráadásul ügyvív? kormány
m?ködése során nincs parlamenti kontroll a kormány felett! A kormány ilyenkor csak az elnök el?tt
felel?s, ? pedig immunitással rendelkezik.

Persze ez az egész egy hatalmas marhaság, mert "fékek és ellensúlyok" címszó alatt beépít a rendszerbe
egy jelent?s instabilitást. Hogy ez kinek jó, nem világos, az országnak biztosan nem jó.

Az els? szabad választás óta öt alkalommal volt ügyvív? kormány (1994-1995, 1997, 2013, 2014,
2017).

magyar cikk a bolgár elnökr?l, er?sen leegyszer?sít? elemzéssel

A helyzet kiinduló pontja 2016 vége, amikor az elnökválasztáson a kormánypárt jelöltje vereséget
szenvedett a f? ellenzéki párt, a szocialisták pártonkívüli jelöltjével szemben. Így ellenzéki lett a
köztársasági elnök.

Azonban ez az elnök nem csupán ellenzéki (ez eddig is megesett), hanem pártfüggetlen is, magyar
szóval "civil", azaz szemben minden eddigi köztársasági elnökkel nem politizált aktívan megválasztása
el?tt. (Minden más eddigi köztársasági elnök volt pártvezér, de legalábbi volt pártvezet?ségi tag volt.)

A politikában teljesen tapasztalatlan Radev azonban er?s személyiség. Nem is csoda ez, hiszen az egyik
bolgár sztárpilóta volt aktív korában, szakmája katona.

Úgy t?nik, lekapcsolta magáról az ?t elnökké kampányoló szocialistákat, s nagyjából 1 éve teljesen
autonóm személyiség, aki immár senkire se hallgat. Egyre futcsább nyilatkozatokat kezdett tenni, kezdve
azzal, hogy megvonja a bizalmat a kormánytól (ezzel a gond az, hogy a bolgár alkotmány szerint a
kormány teljesen független az államelnökt?l, s nem kell, hogy bírja a bizalmát), majd a f?ügyészt?l is
megvonta a bizalmat (akit ? maga nevezett ki, de a kinevezésre köteles az alkotmány szerint), most már
személyes sértéseket is hangoztatva a kormánygf? ellen ("maffiózó").
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A kormánypárt természetesen a szocialistákat hibáztatja. A valóságban ez kizárt, azaz nem a szocialisták
utasítják az elnököt, s?t inkább fordítva: a szocialisták szinte kényszerb?l támogatják az elnököt, hiszen
az ? jelöltjük volt, így nem hátralhatnak ki mögüle, de érezhet?, hogy az elnök céljai pont nem egyeznek
a szocialista párt belviszályban lév? 2 f? frakciójának egyikével se.

A tüntetések szervez?i tipikusan nem szocialisták, hanem a bolgár jobboldal parlamenten kívüli része,
mely most ürügyet látott az eseményekben. A bolgár jobboldal most éppen 3 f? részb?l áll:

a jelenlegi kormánypártból, mely egy névleg kereszténydemokrata párt, a valóságban egyetlen
ember, a miniszterelnök személyes klubja, heterogén nézetekkel, azt mondanám, valahol
középúton a magyar Fidesz és a német CDU között, azaz a nyugati középjobb pártokhoz képest
nyugatszkeptikus, de messze nem olyan mértékben, mint a cseh, a lengyel, vagy a magyar
kormánypárt,
a nacionalistákból, ez most 3 parlamenti párt, közülük 2 a kormánykoalíció része,
a leginkább nyugatpárti középjobb, ezek most parlamenten kívüli törpepártok.

A tüntetések aktív magja ezen utóbbi típusú jobboldalról jön. Látványosan így van, magam voltam
tanúja, hogy a tüntet?höz odamen? újságírónak nem hajlandó nyilatkozni a tüntet?, mivel az újságíró a
szocialista tv-csatornának dolgozik! (Ez is bolgár sajátosság, vannak pártirányítású tv-csatornák: 1
szocialista, s 3 nacionalista.)

Szóval igencsak furcsa szervez?dés van az egész mögött: a szocialisták színében megválasztott
köztársasági elnök, mögötte kullogva a szocialisták, a szocialistákat mélyen gy?löl? középjobb, s
kiábrándult nacionalisták, els?sorban tipikus focihulligánok személyében, több Soros által aktívan pénzelt
civil szervezettel együtt, s még egy éppen az Egyesült Arab Emirátusokba menekült bolgár oligarcha is.

Alapvet? hozzállásom ilyen esetekben: a kormány oldalára állni. Ugyanis abszurdnak tartom, hogy egy
demokratikusan megválasztott kormánynak le kellene mondania, csak mert valaki képes összeszedni pár
ezer tüntet?t napokon keresztül. S ezt Budapesten is így láttam 2006-ban. Mint ahogy most se szavaztam
erre a kormányf?re, szóval nem emiatt védem ?t.

Amit látok: egy sért?dött oligarcha, akinek az állam elvette az üzletét, egy alkalmatlan köztársasági elnök
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(akire sajnos én is szavaztam), akit személyes bosszúvágy vezérel, plusz pár jobboldali törpepárt, akik
reményekednek, most majd valahogy bekerülnek a parlamentbe.

Itt a konkrét esetben ráadásul az is látszik: a tünbtetések mögött állók nem rendelkeznek semmilyen
akarattal, leszámítva a rombolási szándékot. A tüntetések jelszavai mind ezt jelzik, lásd "rendszerváltást",
"korupciómentes államot", "nem a pártokra", "új alkotmányt", ezek semmitmondó szavak. Plusz abszurd
törökellenes jelszavak, pedig a jelen helyzetnek semmi köze ehhez.

Kifejezetten jónak tartom, hogy ezúttal a kormányzat nem reagált, nem mondott le, a tüntetések
kifáradására játszik. Pedig Boriszov miniszterelnök módszere nem ez: hasonló esetben 2013-ben és
2017-ben simán lemondott, majd a következ? választást megnyerve visszaszerezte a hatalmat, szóval
sajátos módszere éppen ez. Most viszont megmakacsolta magát, eleve értelmetlenség lenne a lemondás, a
parlament mandátuma úgy is lejár jöv? tavasszal.

S az a menete az eseményeknek, hogy a két oldal egymást "kompromátokkal" bombázza. Magyar
szemmel nagyon szokatlan, de Bulgáriában simán nyilvánosságra hoznak titkosszolgálati eszközökkel
szerzett adatokat is, ha ezt a politika éppen megkívánja.

Bulgáriában van 2 nagyon rossz hagyomány:

tüntetés címszó alatt bármit lehet tenni, pl. 20 ember lezárhatja bejelentés nélkül a forgalmat több
ezer közleked? el?tt, a rend?rség meg kimegy "biztosítani", azaz védi a 20 embert, nehogy valaki
csúnyán reagálhasson rájuk,
egy rakás idegen álcivil alapítvány (nem csak Sorosé) minden kontroll nélkül garazdálkodhat,
nagyon kevesen mernek ez ellen felszólalni.

Drukkolok a kormánynak. Nem mert annyira jó. Hanem mert az ellenfél annyira rossz. Meg a
legfontosabb: nem szeretem a tisztességtelenséget. Viszont sajnos a jelek arra mutatnak, hogy a kormány
le fog mondani, úgy t?nik, a Török Áramlat gázvezeték miatt Washingtonban megharagudtak a
kormányf?re. A kormányf? pedig olyan ember, hogy hajlamos megadni magát, ha túl er?s ellenféllel
találja magát szemben.

_______________________________________________
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Utazási sajátosságok a volt Szovjetúnióban
by maxval bircaman - kedd, június 02, 2020
http://bircahang.org/utazasi-sajatossagok-a-volt-szovjetunioban/

Az egykor egységes állam ma bonyolult rendszert tart fenn az utazásokat illet?en. A széls?ségek: a teljes
szabadságtól a teljes tiltásig mindenre van példa.

Két teljesen szabad övezet van jelenleg:

a 3 balti állam mint Schengen-tagok természetesen teljes mozgási és telepedési szabadságot
biztosítanak egymásnak, határ?rizet sincs köztük,
Oroszország-Belarusz esetében hasonló, a szárazföldi határon egyáltalán nincs határ?rizet, más
úton pedig személyi igazolvánnyal lehet utazni, korlátlanul, viszont a letelepedéshez engedély
kell.

Ellentétben a híresztelésekkel a Független Államok Közössége nev? államközi szervezet (tagja minden
nemzetközileg elismert ex-szovjet állam, kivéve a balti államokat, Grúziát, Türkmenisztánt, s Ukrajnát)
nem biztosít szabad mozgást tagállamai között, ezek kétoldalú megállapodásoktól függenek, s csak
Oroszország és Belarusz között van jelenleg ilyen megállapodás.

Ahol a helyzet különösen érdekes az a nemzetközileg el nem ismert ex-szovjet államok esete: Abházia,
Dél-Oszétia, Karabah, Transznisztria. Mindegyik esetben más-más a megoldás.

Abháziát Grúzia saját részének tekinti, viszont sose volt a terület tényleges grúz kontroll alatt. A helyzet
itt sajátos:

mivel Grúzia Abháziát saját területének tekinti, ezért nem tiltja az átkelést Grúziából Abháziába,
viszont az ellenkez? irányba való mozgást csak akkor engedi, ha el?tte az utazó Grúziából ment át
Abháziába, kivéve a grúz állampolgárokat (ezek olyan abház állampolgárok, akiknek vannak grúz
okmányaik is),
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mivel Abházia magát függetlennek tekinti (s ténylegesen is az), kienged bárkit Grúzia felé, s
onnan beenged bárkit, kivéve ha az llet? grúz állampolgár.

Az orosz-abház határon normál határ?rizet van, vízum szükséges, ill. pl. az orosz állampolgárok részére
vízummentes a belépés, ez fordítva is így van, bár ennek kevés jelent?sége van a gyakorlatban, mivel az
abház állampolgárok 90+ %-a rendelkezik orosz állampolgársággal is.

Dél-Oszétia esetében a helyzet egyszer?: Dél-Oszétia lezárva tartja Grúzia felé a határt, nem lehet
átmenni rajta.

Karabah esete az azeri-örmény viszony része. Eleve a teljes határ le van zárva 30 éve Azerbajdzsán és
Örményország között, s az Örményország és Karabah közti határ pedig jelképes, a gyakorlatban szabad
mozgás van. Azerbajdzsán külön intézkedésként nem enged be senkit sehonnan örmény útlevéllel. Szóval
Karabahba egyedül Örményországból lehet belépni,

Transznisztria esete a legszabadabb. Itt ugyan határ?rizet m?ködik Moldova és Transznisztria között, de
azon bárki átmehet mindkét irányban.

Egyébként érdekes, hogy mind az azeri-örmény, mind az orosz-ukrán, mind a moldáv-transznisztriai,
mint a grúz-abház és grúz-oszétiai viszály esetét minden közvetve nem érintett fél semlegesen kezeli.
Azaz pl. Azerbajdzsán és Örményország a közöttük lév? háborús állapot ellenére egyszerre és egyformán
barátok Oroszországgal. Vagy pl. Grúzia egyszerre tart fent baráti viszonyt Azerbajdzsánnal és
Örményországgal, hivatalosan tudomást se véve a köztük lév? "helyzetr?l".

Ugyanez igaz az egyes el nem ismert államok politikájára. Pl. Karabah szolidáris Abháziával, DélOszétiával, s Transznisztriával, de ezzel párhuzamosan egyoldalú vízummentességet biztosít minden
moldáv és grúz állampolgár számára.

A Független Államok Közössége tagállamai - ez jelenleg 9 állam - között egyébként minden esetben van
valamilyen utazási könnyebbség, természetesen a már említett Azerbajdzsán-Örményorszég viszonylatot,
de ez a könnyítés nem egységes:
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legalább 30-napos vízummentesség (esetenként ez 90-napos, van eset, ahol 180-napos, s?t teljesen
id?korlát nélküliség is van pár esetben),
egyes esetekben az utazáshoz nem kell útlevél se, elég az igazolvány.

Ami Ukrajnát illeti, a többi fél úgy kezeli, mintha ma is FÁK-tagállam lenne, azaz legalább 30-napos
vízummentesség. S ezt Ukrajna is viszonozza, még az orosz állampolgárokkal szemben is (jelenleg
hatályos ideiglenes rendelkezés a katonakorú férfi orosz állampolgárok belépési tilalma).

Az orosz-ukrán viszály vicces oldala itt is jelentkezik:

az orosz hatóságok beengednek minden ukrán állampolgárt Oroszországba útlevél nélkül, csak
személyi igazolvánnyal,
viszont az ukrán hatóságok tiltják, hogy ukrán állampolgár kilépjen Ukrajnából Oroszország felé
útlevél nélkül, ezzel is akarván érzékeltetni, hogy külföld=útlevél,
viszont az ukrán állampolgárok szabadon mehetnek Belaruszba csak személyivel, onnan meg
tovább Oroszországba,
mivel Ukrajna nem ismeri el a Krím Oroszországhoz csatlakozását, így a Krímben lév? oroszukrán határon is átmehet ukrán állampolgár csak személyivel, s onnan is tovább mehet
Oroszország azon részébe, melyet Ukrajna is orosznak ismer el.

Ami Grúziát illeti, a helyzet hasonló: FÁK-országként van kezelve. Kivéve: Oroszország
vízumkényszert tart fenn a grúz állampolgárokkal szemben, de Grúzia egyoldalúan vízummentességet
biztosít az orosz állampolgároknak.

A volt szovjet térség lezárkózottabb országa Türkemenisztán: abszolút mindenkit?l el?zetes vízumot
kér, s nem engedélyezi az egyéni idegenforgalmat se, azaz csak hivatalos vagy szervezett turistacsoport
tagjaként szerezhet? be vízum. Kölcsönösen is fennáll ez: azaz minden ex-szovjet állam is vízumot
követel meg a türkmén állampolgároktól.

_______________________________________________
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Veszélyes út
by maxval bircaman - kedd, január 14, 2020
http://bircahang.org/veszelyes-ut/

Orbán veszélyesen vezet. Nem találtam éppen magyar beszámolót róla, az izraeli angolnyelv? sajtóból
hozok rá forrást.

Érthet?, hogy a f? ellenség ellenében igyekszik er?t gy?jteni, szövetségeseket szerezni, mind aktív, mind
passzív szövetségeseket.

Azonban súlyos hiba eközben kritikátlanul beleállni az egyik oldalon egy olyan konfliktusba, melyben
ráadásul ennnek az oldalnak - bár a másiknak se - nincs igaza.

_______________________________________________
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Viccdélután a Partizánon
by maxval bircaman - péntek, július 10, 2020
http://bircahang.org/viccdelutan-a-partizanon/

Gondolom Gulyás évadzáró humoros számnak szánta ezt a beszélgetést, engem egy Monty Python
számra emlékeztetett. Párszor úgy t?nt, Gulyás nehezen fogja vissza a röhögési ingerét.

Szóval adott pár széls?balos ember, akik szeretnék megismételni kb. Lenint, azért csak "kb.", mert
láthatólag abban sincs egyetértés, hogy akkor Bakunyint kellene követni, Lenint, vagy Lenint ugyan, de
annak trockista továbbgondolásában, esetleg valami mást, lásd Rosa Luxemburgot (ti. ? elvetette az
anarchizmust, de a leninizmust is, csak id?ben ölték meg, nem volt ideje sokat beszélni Leninék elen, így
aztán a leninisták ki tudták kiáltani saját h?süknek, leplezve az ellentéteket). Amiben egyetértés van:
Amerikában kommunista forradalmi hangulat van, s ez majd kiterjed Magyarországra is, ennek
el?segítése a "harcosok" feladata. Aztán majd lesz valami, ami egyszerre zöld, közösségi, forradalmi,
anarchista és nem-anarchista, szóval nagyszer? lesz. A részletek nem számítanak, de ez nem furcsa: már
Marx is azt vallotta, majd lesz valahogy, s minden önmagától rendbe jön (szó szerint "elégtelen és
tarthatatlan rendszabályok, melyek azonban a mozgalom folyamán túlhajtanak önmagukon").

Egy pozitív dolgot azért el kell mondani a srácokról: teljesen ?szinték. Pl. elmondják, hogy teljes
támogatói táboruk százas nagyságrend?, aktív hívük "pár tucat" van, s még ezek is harcolnak egymás
ellen id?nként, gyakori emiatt a döntésképtelenség és viszály. Továbbá az "akciócsoport" f?
tevékenysége, hogy egymás cikkeit elolvassák, majd megvitatják szobákban ki az igazibb baloldali.

Direkt el is olvastam pluszban az egyik interjúalany aktivista egyik, a m?sor által ajánlott cikkét. Jókat
lehet rajta nevetni, amolyan bizseregtet?, de jóhiszem? butaság lengi be az egészet. A valósággal való
kapcsolat kb. nulla szint?, pl. a szerz? er?s gyári munkásságot hallucinál. De majd lemennek az aktivisták
a munkásság közé, s fellobban valami, majd jön a proletárdiktatúra.

Egy pillanatra azért elképzeltem, mi lenne ha a könyvesbolti eladó kinézet? "akciócsoport"-tagok tényleg
találkoznának pár valódi munkással. Valószín?leg csak azért nem lenne verés a vége, mert a munkások
akkorát röhögnének, hogy nem maradna erejük ütni.
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Meg is ismételném, itt is a teljes ?szinteség a f? jellemz?, ami mégiscsak valami. Pl. az aktivista maga is
elismeri, mindannyian középosztálybeliek, egy szál munkás nincs köztük, s se vezet?ik, s támogatóik
nincsenek.

Egyébként semmi gond mindezzel, legalább addig se drogoznak a srácok, míg "akcióznak".

Egy pozitívum: a szerz? elhatárolódik a liberalizmustól, a ballib eszmeiségt?l, bár odáig nem jut el, hogy
nem szabadna egy baloldalinak a ballibekkel szövetkeznie, de mindenesetre határvonalat von a kett?
közé.
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Vicces gágogás
by maxval bircaman - szombat, június 20, 2020
http://bircahang.org/vicces-gagogas/

Röhejes kifejezetten, amikor azok nyavajognak a humor miatt, akik szerint a szólásszabadság szent része
akár a gyilkos gúny is. Emlékezzünk csak a liberális "törvényre", mely szerint a Charlie Hebdo nev?
francia gusztustalan bulvárlapnak mindenben igaza volt, s mindenki hülye, aki szerint ez nem így van.
Még fel is vonultak tömegesen Párizsban ezt kifejezend?.

Persze a mérce kett?s. A ballib álláspont szerint pl. Bayer Zsoltot szigorúan meg kell büntetni, mert
trágár, vele szemben viszont a szent szabadság jele trágárkodni.

Ami a mostani esetet, a budapesti f?polgármester KariGeri(nctelen)t illeti, senki se trágárkodott vele. A
mém kifejezetten vicces.

A történetben egyetlen gusztustalanságot látok: hogy a kép közzétev?je, a Fidesz budapesti szervezete
utólag magyarázkodni kezdett. Miközben nem volt miért magyarázkodni. Sajnos még komoly liberális
reflexek élnek a Fideszben.

KariGeri(nctelen) egyébként láthatóan kifejezetten örül a képnek, ezért is tette ismét közzé saját FBprofilján.

_______________________________________________
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Vihara Tomi
by maxval bircaman - hétf?, január 13, 2020
http://bircahang.org/vihara-tomi/

Szele Tamás, közismert fanatikus ballib megélhetési bérblogger panaszkodik, hogy milyen borzasztó a
fideszes Minden Szó nev? honlap.

Igen, valóban az, ez egy bevallottan bulvár média. S két ballib hasonló termékre lett kitalálva válasznak:
a Hír Hugó és a Balra Magyar ellenében.

Ezt "elfelejtette" hozzátenni Tomika... furcsa...

már a felugró ablak is hazudik

_______________________________________________
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Véletlenül igaza van Ferikének
by maxval bircaman - kedd, december 01, 2020
http://bircahang.org/veletlenul-igaza-van-ferikenek/

Azt mondja a római pápa: a migráció nem jelent fenyegetést a kereszténységre.

S ez teljesen igaz is. Az emberi történelemben eddig a migráció inkább segítette, mintsem veszélyeztette
a kereszténységet.

Ahol a kereszténység jelent?s civilizációs veszteséget szenvedett (Észak-Afrika és Nyugat-Ázsia), ott
nem a bevándorlás miatt történt ez, hanem idegen hódítás miatt.

A kereszténységre ma a legnagyobb veszélyt a keresztény világ fejlett része jelenti, annak ateizmusa,
hitehagyása. A keresztény világ szegényebb része ma sincs veszélyben, a keresztény Afrika, KeletEurópa, a Fülöp-szk., Latin-Amerika nincs veszélyhelyzetben.

Persze, a római pápa hozzátehetné: ? maga a veszély része, s lám, ? se migráns.

_______________________________________________
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YouTube cenzúra
by maxval bircaman - kedd, június 30, 2020
http://bircahang.org/youtube-cenzura/

Néhány közérdek? infó, amit a nem tapasztalt felhasználók nem tudhatnak.

A három legnagyobb liberális internet cégcsoport cenzúrázási technikája más és más.

Azért kell így írni, hogy "legnagyobb liberális", mert ma már - hála Istennek - a kínai cégek is bekerültek
a legnagyobb netes cégek közé.

A valóságban a három legnagyobb ilyen cég az Amazon, a Google és a Facebook.

Az Amazon érdektelen a mi szempontunkból, ?k csak az egyes termékekhez adott véleményeket
cenzúrázzák, aminek a közéleti jelent?sége kb. nulla. Marad hát a Google és a Facebook.

A Facebook nyílt sisakkal cenzúráz, egyszer?en jön a tiltás és kész, üzenetet is küldenek err?l, s van
lehet?ség fellebezésre, ami azt jelenti, egy él? ember megnézi újra az esetet. A Facebook gyakorlatilag
fenntartja a jogot bárminek a törlésére, ami nem tetszik nekik.

A Google sokkal rafináltabb. Igazi tiltást kapni t?lük nehéz, gyakorlatilag csak szerz?i jogsértéssel, nyílt
gy?löletkeltéssel, tiltott pornóval lehet ezt elérni, s akkor is csak egy adott platformra vonatkozik a tiltás,
lásd ha pl. letiltják valakinek a YT-profilját, attól még marad pl. a Blogger vagy a Gmail profilja.

Viszont a kommenteknél a Google nagyon érdekes. Egyrészt robotok törölnek kommenteket kulcsszavak
alapján, pl. a magyar "zsidó", "holokauszt", "néger" szavak leírása szinte mindig törlést eredményez,
fellebezni nem lehet, s nem küldenek üzenetet a törlésr?l. Másrészt az egyes YT-csatornák tulajai által
letiltott kommentel?k továbbra is kommentelhetnek az adott csatornán, de kommentjük csak a csatorna
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tulajdonosa és a kommentel? számára látható. A tapasztalatlan kommentel? nem is veszi tehát észre, hogy
kommentje nem látható senki más számára. A módszer neve angolul "shadow ban". Szerintem a lehet?
legszemetebb megoldás: úgy tiltanak valakit, hogy arról nem is szólnak neki.

így kell csinálni (természetesen én ilyet sose alkalmaztam senki ellen)

Mivel a nyugati, modern világban élek, én is a nagy nyugati cégek szolgáltatásait használom. Pl. a
Google keres?jében keresek, s csak akkor keresek valamit a cenzúramentes Yandex keres?ben, ha a
keresett téma érzékeny és feltételezhet?, hogy a Google cenzúrázza a találati listát.

_______________________________________________
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Zorbán ingyenes netet ad
by maxval bircaman - szerda, november 18, 2020
http://bircahang.org/zorban-ingyenes-netet-ad/

Zorbán ingyenes netet ad a távoktatásban résztvev?knek.

Persze a ballib kommentel?k gyorsan átláttak a trükkön. Íme a legelmésebb leleplezések:

le lesz butítva a net sebessége 1 KB/s-re,
ez diktatúra, Zorbán nem parancsolhat a szabad piac láthatatlan kezének, mert nincs ingyen ebéd,
segítség, cs?dbe mennek a szolgáltatók!,
na és nem diákoknak miért nem lesz ingyenes?,
Zorbán így kezdi kiépíteni a net feletti cenzúrát,
ez megint a gazdagokat segíti, miért nem csak a rászorultaknak ingyenes?,
Zorbán már megint lop, mert már megint máséval veri,
ezt a többi rendes el?fizet? fogja megszívni, mert velük lesz megfizettetve,
s akinek nincs netje, azzal mi lesz?,
bezzeg csak a rendkívüli állapot végéig!,
most a kisdiákoknak ingyenes lesz a pornó,
na és az egészségügy?

Egy biztos: ez lesz az utolsó csepp a pohárban, Zorbán bukik, legkés?bb a tavalyi év végéig!

_______________________________________________
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Zöld és liberális
by maxval bircaman - szombat, január 25, 2020
http://bircahang.org/zold-es-liberalis/

A zöld eszme lényege a környezetvédelem. A leginkább környezetszennyez? gazdaság a liberális.

Így a környezeti problémákra a legjobb megoldás a liberalizmus elleni harc. Minden más csak tüneti
kezelés.

Ezért is értelmezhetetlen a "zöld liberális" szóösszetétel, ez olyan, mint a "homoklobbista keresztény"
vagy a "zsidó antiszemita" vagy a "fából vaskarika".

_______________________________________________
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Álkeresztény demagógia
by maxval bircaman - hétf?, július 13, 2020
http://bircahang.org/alkereszteny-demagogia/

A neves magyar keresztényellenes aktivista újabb cikket adott közzé.

Érzelemmentes elemzés következik, a nevezett cikk csak ürügy a témához. A cikk lényege egyébként a
CitizenGo nev? keresztény lobbista szervezet elleni támadás. A CitizenGo azon kevés civil szervezetek
egyike, melyet én is támogatok.

tipikus homoklobbista álkeresztény demagógia

A hamis logika több részb?l áll.

Hamis dilemma érvelési hiba alkalmazása, lásd a gyerekét elhagyó heteroszexuális ember szemben a
gyereket örökbefogadó, jó szül? homoszexuális emberrel. A gond az, mint minden hamis dilemmával,
hogy teljesen irreleváns, a "vagy-vagy" kapcsolat nem létezik a valóságban.

A másik érvelési hiba a szalmabáb érv. Lásd a hazáját szeret? homoszexuális esete. Na most, senki se
állítja, hogy a homoszexualitás ellentétes lenne a hazaszerettel. Azonban ebb?l sehogy se következik,
hogy a haza jelképe összemosható lenne a homoszexualitással. Attól, hogy én pl. vegetáriánus vagyok és
kommunista (nem vagyok egyik se, ez csak egy abszurd példa), még nem következik sehogy se, hogy a
vörös csillagot jogom lenne a vegetarianizmus jelképeként használni. Ahogy a magyar Szent Korona se
használható homoklobbista jelképként, még akkor se, ha esetleg van olyan ember, aki egyszerre magyar
hazafi és büszke homokos.

S persze a legnagyobb gond a "meleg és keresztény" érv. Na, ezt válasszuk alaposan ketté.
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Nyilván lehet olyan, hogy valaki homoszexuális, gyilkos, pedofil, szadista, tolvaj, szexuális er?szaktev?,
rabló, sikkasztó, pornókedvel?, stb. és ezzel együtt keresztény. Hiszen a keresztény nem egy tökéletes
ember, hanem olyan ember, aki elfogadta Jézust, a kereszténység üzenetét,azzal egyetért, s tisztában van
saját tökéletlenségével, igyekszik azt meghaladni, úgy hogy jól tudja, sose lesz ebben teljesen sikeres.
Szóval lehet valaki olyan ember, akinek nemi orientációja az, hogy az azonos nem?eket kedveli, s ezzel
együtt keresztény. Az ilyen ember egyszer?en nem éli ki azon vágyait, melyek ellentétesek a keresztény
tanítással.

De az ember gyenge. Az is lehet, hogy valaki keresztény, s id?nként kiéli kereszténységgel össze nem
egyeztethet? vágyait. Ez olyan, mint bármely más b?n. Amíg azonban az ember úgy b?nözik, hogy ezt
rossz lelkiismerettel teszi, addig semmi gond.

A gond akkor van, ha a keresztény ember bebeszéli magának, hogy semmi baj azzal, amit tesz, s?t Isten
egyenesen tapsol neki. Ilyenkor Isten helyett a mérce az ember fantáziája lesz, s az ilyen ember nem
keresztény.

Fokozott b?n, ha az ilyen álkeresztény még el si várja, mindenki más értsen vele egyet, s?t
fenyeget mindenkit. Lásd: "Fogunk találkozni. Mert én és mi nem maradunk láthatatlanok, és csöndben.
Ott leszünk a templomban melletted, a hittanos szül?in, a gyereked lehet, hogy az én gyerekemmel fog egy
közösségbe, hittanra járni, és nem fogom szó nélkül hagyni, hogy neki olyat mondjon (mert otthon azt
hallja), ami aláássa a biztonságát. Szemünkbe kell néznetek! A számotokra idegeneknek. Vajon hogyan
fogtok tudni majd ennek a helyzetnek keresztény (=krisztusi) módon megfelelni?". Gusztustalan
sátánizmus ez.

Én csak egy dolgot mondhatok. A szemetekbe nézve mondjuk: nem fogjuk t?rni, hogy gyerekek háta
mögé bújva gyalázzátok Istent és romboljátok a normalitást. Pont.
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Én és a jehovák
by maxval bircaman - szombat, július 25, 2020
http://bircahang.org/en-es-a-jehovak/

Amikor keresni kezdtem Istent, természetesen nem tudtam nem találkozni Jehova Tanúival.

Magyarországon a 3 legaktívabb misszoniáriusi tevékenységet folytató csoport a 80-as évek végén és a
90-es évek elején két amerikai felekezet, a jevisták és a mormonok, valamint egy magyar felekezet, a Hit
Gyülekezete volt.

A mormonok elbukták magyar missziójukat. 30 év aktív missziós tevékenység után is alig 5 ezer tagjuk
van, ezek nagyobb része is inaktív. Egyszer?en a mormonság nagyon nem illeszkedik a magyar
mentalitáshoz, a mormonok a szektát keres?k számára túl egyháziasak, míg az igaz egyházat keres?k
számára túl szektásak.

Tegyük hozzá: a mormonizmus nagyon naív, nagyon amerikai íz?, Európában gyakorlatilag sehol se
tudtak a "kis amerikai bizarr szekta" képb?l kilépni, az egyetlen kivétel Portugália, ahol - számomra
megmagyarázhatatlan okokból - a mormonok relatív sikert értek el, ma a lakosság kb. fél százaléka
mormon.

A Hit Gyülekezete és jehovisták viszont máig rendkívül sikeresek Magyarországon. A Hit
Gyülekezetének a titka, hogy az egyébként szintén amerikai eredet? pünkösdizmust megtisztítva annak
amerikai stílusától, magyarra lokalizálva adja el?. Taglétszámuk 80 ezer körül van, s ha még ehhez hozzá
is tesszük, hogy valószín?leg csak 40 ezer az aktív tag, ez is nagyságrenddel a mormonok felett van.

Engem személyesen a pünkösdizmus mindig taszított, így eleve sose kerültem közeli kapcsolatba a Hit
Gyülekez

A jehovisták viszont régi, harcedzett szekta Magyarországon. Nagyon kemények, nagyon radikálisak, s
erre mindig van kereslet. Magyarországon a XIX. sz. 90-es éveiben jelentek meg, s azóta folyamatos a
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jelenlétük, pedig a rendszerváltozás el?tt minden létez? rendszerben tiltották ?ket (a Monarchia alatt,
Horthy alatt, a köztársaság alatt, Rákos alatt, Kádár alatt is). Jelenleg létszámuk kb. 50 ezer f?, amivel a
katolikusok, reformátusok, evengélikusok, zsidók, ortodoxok, Hit Gyülekezete után a 7. helyen állnak, de
valószín?leg megel?zik a hitgyüliseket, s?t az ortodoxokat is, ha csak az aktív tagságot nézzük.

Szóval 1987 elején tartós kapcsolatba kerültem a Jehova Tanúival. Persze már korábban, 1984-ben is
találkoztam velük, de az egyszeri alkalom volt. Szóval 1987-ben eljártam hozzájuk tanfolyamra. A
jehovistáknál ugyanis nem úgy van, hogy az ember hirtelen belép, hanem több hónapos tanfolytam van,
majd gondolkodási id?, "vizsgáztatás" a vezet?ség részér?l, s csak akkor lehet az ember tag. (S
ugyanennek az ellenkez?je kilépéskor: napok alatt kirúgják azt, aki "eretnek", hiába tag esetleg évek óta.)

tipikus jehovista képi világ (az Örökké élhetsz paradicsomban a földönb?l)

Szóval az oktató kezdte velem végig venni az új tagjelöltek tankönyvét, akkor ez az Örökké élhetsz
paradicsomban a földön cím? kiadvány volt. De ez nem úgy ment, hogy átvettük, majd mentünk tovább,
hanem minden fejezet végén el kellett mondani, egyetértek-e vele, meg alkalmazom-e ill. tervezem-e
alkalmazni ezentúl az elmondottakat. Amíg nem jutottunk egyezségre, nem mentünk tovább. Szóval
lassan ment.

Nagyjából a kör harmadánál abba is maradt okításom. Akkora derült ki alkalmatlanságom. Már el?tte is
voltak problémák velem, lásd Jézus nem Isten, meg miért nem kereszt, hanem cölöp, de erre mindig
olyan választ kaptam, hogy ez a helyes fordítás, mert minden más félrefordítás, amire nemigen tudtam
mit reagálni, lévén egy szót se tudtam akkoriban görögül. Aztán az se nagyon tetszett, hogy amikor nehéz
kérdést tettem fel, a válasz kb. az volt, hogy ez nem fontos, ezt elég a vezet?ségnek tudnia. Egyre
gyakrabban jött a hivatkozás a brooklyni mindentudó vezet?ségre (akkoriban ott volt a világközpont).

De végülis a szakítás ott jött el, hogy én nem tartom be a "tiszteld szüleidet" parancsolatot, mivel
szüleim akarata ellenére házasodtam (akkor épp 5-hónapos házas voltam), ezért most bocsánatot kell
t?lük kérnem. Megkérdeztem, vajon ha valaki Jehova Tanúja akar lenne, s szülei ellenzik, akkor lehet-e
tag? Az oktató erre hebegett-habogott, hiszen volt annyira intelligens, hogy felismerje a csapdát, s tudta
azt mégse mondhatja "az más". Szóval mérges lett az oktató. Aztán lenyugodva azt mondta, majd szóljak,
ha elfogadom aszül?i tiszteletr?l szóló tanítást, mert addig nem tudunk tovább lépni.
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Ebben maradtunk. Ez 33 éve volt.

Persze aztán még sokat elmélkedtem a jehovizmuson, mert - nem akarom tagadni - hatott rám bizonyos
szempontból. Kellett még fél év, hogy rájöjjek, életem egyik helyes döntése volt a velük való szakítás.
Aztán még 1993-ig kutattam ?ket, szükségem volt arra, hogy képes legyen cáfolni alapvet? tanaikat.

_______________________________________________
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Óceánia
by maxval bircaman - csütörtök, január 23, 2020
http://bircahang.org/oceania/

Az átlagos m?velt magyar ember kiválóan ismeri Európa térképét, de jó er?s alapismeretei vannak
Amerikáról és Ázsiáról is. Afrika már csak nagy vonalakban ismert. S van egy kontinens, Óceánia - más
néven Ausztrália -, mely jellemz?en még a m?velt emberek számára is fehér folt.

Róla tehát részletesebben.

Mint minden más kontinensnél, itt is vitatott mi tartozik a kontinenshez és mi nem?

A legszélesebb meghatározásban Óceániához vesznek minden, az ázsiai és az amerikai partoktól kissé
távolabb es? csendes-óceáni szigetet:

Ecuador Galapagos-szigetcsoportját: 8 ezer km2, 23 ezer lakos,
Chile 3 Dél-Amerika partjaitól 600-800 km-re esú szigetcsoportját: 100 km2, 1 ezer lakos (ezek
egyike arról híres, hogy itt élt az igazi Robinson Crusoe, aki alapján a regény született),
Japán pár szigete: 70 km2, 3 ezer lakos,
Franciaország egy szigete, Mexikó partjaitól 1300 km-re: 6 km2, lakatlan,
Indonézia teljes keleti része, délen egészen Baliig, s így a független állam Kelet-Timor is:
összesen 710 ezer km2, 26 millió lakos.

Ezek a fenti területek azoonban sokkal inkább tartoznak Ázsiához vagy Amerikához - kulturálisan
mindenképpen -, így kihagynám a cikkb?l.

Tehát magán Ausztrálián kívül csak a három óceániai régió - Melanézia, Mikronézia, Polinézia hagyományos alakotórészeit veszem figyelembe. Ez összesen kb. 9 millió km2, 47 millió lakossal.
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A hatalmas aránytalanságot érzékelteti, hogy ennek területileg a 98 %-a, lakosságilag pedig a 94 %-a a
következ?kre esik:

Ausztrália: 7,7 millió km2, 24,9 millió lakos,
Új-Zéland: 270 ezer km2, 4,8 millió lakos,
Pápua Új-Guinea: 460 ezer km2, 8,6 millió lakos,
Indonézia óceániai része (Pápua-sziget nyugati fele): 460 ezer km2, 4,2 millió lakos,
az USA óceániai része (ebb?l szerves országrész: Hawaii, Palmyra, a többi pár kis sziget, fele
lakatlan): 18 ezer km2, 1,7 millió lakos.

Indonézia régiói:
mindenképpen Ázsia. Jáva (sárga(, Szumátra (kék), Borneó (piros)
mindenképpen Óceánia: Pápia (világoszöld)
vitatott: Kis-Szunda-szigetek (sötétzöld), Celebesz (rózsaszín), Maluku-szk. (lila)

A többi területen a következ? független országok vannak:

Fidzsi - 18 ezer km2, 890 ezer lakos,
Kiribati - 810 km2, 120 ezer lakos,
Marshall-szk. - 180 km2, 60 ezer lakos,
Mikronézia - 700 km2, 120 ezer lakos,
Nauru - 20 km2, 10 ezer lakos,
Palau - 460 km2, 18 ezer lakos,
Salamon-szk. - 28 ezet km2, 650 ezer lakos,
Szamoa - 3 ezer km2, 200 ezer lakos,
Tonga - 750 km2, 100 ezer lakos,
Tuvalu - 30 km2, 12 ezer lakos,
Vanuatu - 12 ezer km2, 300 ezer lakos.

a 14 független óceániai állam rözsaszínnel jelölve, soronként felülr?l, nyugatról keletre:
Palau. Mikronézia, Marshall-szk.
Pápua Új-Guinea, Nauru, Kiribati
Salamon-szk., Tuvalu, Szamoa
Ausztrália, Vanuatu, Fidzsi, Tonga
Új-Zéland
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Mir?l híresek ezek? Csak olyasmit írok le, ami kevéssé ismert. Ausztráliáról, Új-Zélandról, Indonéziáról,s
Pápua Új-Guineáról nem írok semmit, ezek közismertek.

Nauru zaszlaja

Nauru volt brit gyarmat, a világ 3. legkisebb országa (Vatikán és Monaco után). A sziget sajátossága,
hogy közepén hatalmas lyuk van, ugyanis a naurui foszfátbánya terült el ott, mely elfoglalta az ország
területének több mint felét. tehát az ország egy hatalmas gödör, peremmel, s az emberek a peremen
élnek.

Nagyon viccesen néz ki, különösen 20 éve nézett ki így, amikor még semmilyen helyreállítási munkálat
nem zajlott. Érdemes megnézni régebbi m?holdképen az országot.

Mára kifogyott a foszfát, maradt a lyuk, éppen azon elmélkednek hogy kellene betemetni. Amíg ment a
foszfátbányászat, addig abból jutalékot kapott minden lakos, így a skandináv életszínvonalnál magasabb
volt a szigeten. Mára a pénz elfogyott, a mostani életszínvonal a magyarnak kb- a fele, de ez is jóval több,
mint a környéken a szokásos, szóval nem panaszkodik a lakosság. Jelenleg a negyedik leggazdagabb
óceániai ország így is.

Amikor Nauru szupergazdag lett pár évtizedre, a hirtelen jött pénz mellékhatásaként az ország világels?
lett a cukorbetegek arányát illet?en.

A foszfáthiány miatt immár beállt elszegényedést ofsór bankolással próbálják pótolni. A másik bevételi
forrás: az Ausztráliába nem beengedett illegális migránsok számára börtön fenntartása, ausztrál pénzb?l.

Fidzsi zászlaja
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Fidzsi a térségben a katonai puccsok országa, többször is el?fordult ilyesmi.

Az ok mindig etnikai. Amikor az ország brit gyarmat volt, a gyarmattartók tömegesen telepítettek be
indiaiakat, akik lassan többen lettek, mint az ?slakosok. Amióta az ország független - 1970 - folyamatos
problémák voltak a 2 f? etnikum: az ?shonosok leszármazottai és a bevándorlók leszármazottai között.
Ma a helyzet stabilabb, az ?slakosok immár többen vannak az indiai származásúaknál, de sokáig speciális
választási rendszer m?ködött az országban: minden fidzsi állampolgár fajilag is regisztrálva volt, s a
választáson való részvétel is faji alapon történt, mind aktív, mind passzív oldalon. A cél az volt: mind a
megválasztott képvisel?k közti arány, mind a választói akaratban lév? arány tükrözze az etnikai
arányokat.

Mikronézia, Marshall-szk., Palau

Több térségbeli ország is furcsán néz ki a térképen: hatalmas vízterület, benne apró szigetekkel. Jó példa
Mikronézia - a Mikronéziai Szövetségi Államok -, mely többszáz sziget, a legnyugatibb és a legkeletibb
rész egymástól 2700 km-re van, viszont a teljes földterület alig 700 km2.

A terület északnyugati részének története a következ?. Az USA megszerezte a Mariana-szk. legdélibb
szigetét, Guamot a XIX. sz. végén Spanyolországtól. A szigetek többi részét Németország megvette
ugyanekkor szintén Spanyolországtól, majd az I. vh. után, amikor a Népszövetség elkobozta az összes
német gyarmatot, Japán gyámsági területe lett, együtt a szintén volt német Marshall-szigetekkel, Palauszigetekkel, s Karolina-szigetekkel.

A teljes terület aztán az USA gyámsága lett a II.vh. után.

Guam maradt az USA korlátozott autonómiával rendelkez? területe, az Északi-Mariana-szk. pedig az
USA társult állama lett.
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Az amerikai jog szerint a társult államiság amolyan majdnem államiság. A társult államok nem szerves
részei az USA-nak, nem hatályosak ott automatikusan az amerikai törvények (a gyakorlatban persze igen,
mert szinte mindig kiterjesztik hatályukat), nagyobb az autonómia (de a hadügy és a külügy szövetségi
hatáskör), mint egy normál állam esetében, viszont lakói amerikai állampolgárok (akik nem szavazhatnak
a szövetségi választásokon, kivéve ha átköltöznek az USA-ba). A gyakorlatban ez olyasmi, hogy az illet?
terület saját, az amerikaitól különböz? nemzeti identitást tart fenn (pl. sportversenyeken önállóan, saját
zászló alatt vesz rész), s jellemz?en adószempontból kedvezményeket élvez a normál amerikai
államokhoz képest, viszont minden másban mintha az USA része lenne.

A többi részekb?l független országok lettek. 1986-ban független állam lett a Marshall-szigetek és a
Karolina-szigetek (ez utóbbi Mikronézia név alatt), 1994-ben pedig Palau. E három ország máig olyan
szoros kapcsolatban van az USA-val, hogy az minden szempontból - kivéve a formális jogit -, a gyámság
folytatásának tekinthet?: az amerikai fegyveres er?k látják el a védelmet, a külpolitika maximálisan
egyeztetve van az amerikaival, s teljesen szabad a mozgás az USA és a 3 ország között, azaz olyan
vízummentesség van, melyet az USA-ban egyedül még egyetlen más ország, Kanada állampolgárai
élveznek (tehát el?zetes internetes bejelentkezésre sincs szükség a beutazáshoz, ahogy ez a magyar
állampolgároknak kell), valamint ez a 3 ország az egyetlen, melynek állampolgárai zöld kártya nélkül,
korlátlanul élhetnek, dolgozhatnak az USA területén.

Palau a térség harmadik leggazdagabb független országa, Ausztrália és Új-Zéland után, a szint a magyar
65 %-a.

Mikronézia jelenleg 4 állam szövetsége, az egyik államban - Chuuk - jelent?s függetlenségpárti
mozgalom van, melynek célja Chuuk elszakadása Mironéziától. A népszavazás idén lesz err?l.

Jelenleg Guam is törekszik hasonló státuszra, azaz függetlenségre, majd ugyanilyen megállapodás
kötésre az USA-val, vagy társult államiságra, de pénzügyi okokból a jelenlegi korlátozott autonóm
státusznak van a legtöbb híve (a terület gyakorlatilag az amerikai hadsereg által fizetett pénzekb?l él,
valamint a helyben szolgáló amerikai katonák költéséb?l, a terület harmadán amerikai katonai
támaszpontok vannak).

Szamoa zászlaja
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Jóval délebbre, a Csendes-óceán déli részén hasonló eset a Szamoa-szigeteké. A terület a XIX. sz. végén
lett gyarmatosítva, a nagyobbik nyugati rész német gyarmat lett, a kisebbik keleti rész amerikai.

Az I. vh. után a német rész brit lett, azt a britek Új-Zélandon keresztül igazgatták. Ez a rész 1962 óta
független állam. A másik rész máig amerikai, státusza hasonló Guaméhoz, de annál valamivel nagyobb
önállósággal.

Amerikai Szamoa kb. 3-szor gazdagabb a független Szamoánál.

Szamoa érdekessége, hogy választott parlamentáris monarchia van, 5-évenként valamelyik hagyományos
szamoi törzs f?nökét választják meg erre a teljesen jelképes tisztségre.

Kiribati

Kiribati volt brit gyarmat. Hatalmas vízterület, egym?stól távoli szigetekkel. A legnyugatibb a Banabasz. - ez egy foszfátsziget, lásd Naurut -, a legkeletibb a Sor-szk., köztük a Gilbert-szk. és a Phoenix-szk.

Kribati a legszegényebb Óceániában. A magyar szint 8 %.án áll,

A Sor-szk. közül 3 sziget az USA-é (Jarvis-sz., Kingman-sz., Palmyra-sz.), ugyanez a helyzet a Phoenixszk. 2 szigetével (Baker-sz. és Howland-sz.). Ezek az amerikai szigetek mind lakatlanok, az USA a XIX.
sz. közepén foglalta el ?ket, kivéve Palmyrát mely Hawaii része volt, majd annak az USA általi
belebelzézével lett amerikai.

Ugyanakkor lett az USA-é a Hawaiitól délnyugatra fekv? Johnston-sz. Szintén lakatlan. Hosszú ideig
katonai cálokra volt használva.
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Amikor Hawaii amerikai állam lett 1959-ben, két része ki lett véve az állam területéb?l: a már említett
Palmyra-sz. és Midway-sz. Mindkett? lakatlan, Midway sokáig katonai támaszpont volt.

Palmyra arról is híres, hogy az USA egyetlen szerves területe, mely nem része se az 50 sz9vetségi
államnak, se a f?városnak. A valóságban persze ennek semmi jelent?sége, hiszen nincs lakossága, szóval
kizárhat?, hogy pl. valaki a szigeten születik, s ezzel amerikai állampolgár lesz.

Még egy amerikai sziget van a térségben: a máig katonai támaszpontként üzemel? Wake-sz., félúton van
Japán és Hawaii között.

Salamon-szk.

A Salamon-szk. hatalmas ország, mármint az eddig említettekhez képest. Volt brit gyarmat. Aktualitása,
hogy a földrajzi értelemben vett Salamon-szk. északi része nem hozzá, hanem Pápua Új-Guineához
tartozik, itt szeparatista mozgalom m?ködik, a terület központjába, Bougainville szigeten, itt tavaly volt
egy nemkötelez? érvény? népszavazás a függetlenségr?l, melyen 98 % a függetlenségre szavazott.

Tonga

Tonga volt brit gyarmat. Az egyetlen ország a régióban, ahol örökletes monarchia van, s a monarcha
nem egy idegen állam államf?jeként tölti be az államf?i tisztséget.

A térség egyik sajátossága, hogy a mormonok sikerterülete. A mormon misszionáriusok tevékenysége
nyomán itt szinte midenhol nagyobb a mormonok aránya, mint az USA-ban (ahol a lakosség kb. 3 %-a
mormon). A rekorderek a két Szamoa és Tonga, ahol a lakosság ötöde mormon. De a legtöbb további
területen is jellemz? a 10 % körüli mormon arány.

Tuvalu
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Tuvalu szintén volt brit gyarmat, a világ negyedik legkisebb országa.

Vanuatu

Végül Vanuatu, imét egy helyi mércével hatalmas ország. Érdekessége, hogy közös brit-francia gyarmat
volt.

Nem független területek:

az USA irányítása alatt:
szövetségi állam: Hawaii - 28 ezer km2, 1,4 millió lakos,
egyéb szerves terület: Palmyra-sz. - 12 km2, lakatlan,
társult állam: Északi-Mariana-szk. - 460 km2, 52 ezer lakos,
korlátozott autonómia:
Amerikai Szamoa - 200 km2, 51 ezet lakos,
Guam - 540 km2, 170 ezer lakos,
autonómia nélküli terület:
Baker-sz. - 2 km2, lakatlan,
Howland-sz. - 2 km2, lakatlan,
Jarvis-sz. - 5 km2, lakatlan,
Johnston-sz. - 3 km2, lakatlan,
Kingman-sz. - 1 km2, lakatlan,
Midway-sz. - 6 km2, lakatlan,
Wake-sz. - 7 km2, lakatlan;
Új-Zéland irányítása alatt:
társult állam:
Cook-szk. - 240 km2, 11 ezer lakos,
Niue - 260 km2, 1 ezer lakos,
autonómia nélküli terület: Tokelau - 12 km2, 1 ezer lakos;
Chile szerves része: Húsvét-sz. - 160 km2, 6 ezer lakos;
Franciaország szerves része:
Francia Polinézia - 4200 km2, 290 ezer lakos ,
Új-Kaledónia - 19 ezer km2, 260 ezer lakos,
Wallis-Futuna - 140 km2, 15 ezer lakos ;
az Egyesült Királyság irányítása alatt: Pitcairn-szk. -
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50 km2, 50 lakos.

Új-Zélandnak 3 terüete van, Ezek közül a Cook-szk. és a Niue társult államok, de az új-zélandi társult
államiság státusza egészen más, mint az amerikaié. Ez ugyanis Új-Zélandon a formális függetlenséget
leszámítva teljes autonómiát jelent, az új-zélandi hatóságoknak semmibe sincs beleszólásuk, ezek a
területek a külügyeiket is önállóan irányítják, nem beszélve a bels? jogrendr?l, pl. míg Új-Zélandon
létezik egynem? házasság, addig a Cook-szigeteken nemhogy nincs ilyesmi, de maga az aktív
homoszexualitás is b?ncselekmény.

A harmadik új-zélandi terület, Tokelau vicces eset. Új-Zéland évizedek óta igyekszk a területnek
legalább autonómiát adni, de ez minden népszavazáson elbukik: a tokelaui lakosok ugyanis ragaszkodnak
a gyarmati státuszhoz, attól félve, hogy ha ezt elvesztik, le fog csökkenni az Új-Zélandról kapott segélyek
összege. A lakosság számát tekintve - alig több ezer f?nél - ez valós félelem, nem lenne képes a terület
önellátásra.

A 3 francia terület mind Franciaország szerves része, a francia jog nem simeri a "gyarmat" fogalmát, azaz
teljesen ugyanazok a jogok hatályosak, mint az európai Franciaországban, pl. Európai Parlamentbe való
választások is zajlanak itt. Vannak persze eltérések, a legf?bb, hogy ez a 3 terület az egyetlen
Franciaországban, ahol nem az euró a hivatalos pénznem. Egyedül Új-Kaledóniában van komoly
szeparatista mozgalom, a legutóbbi függetlenségi népszavazáson 43 % szavazott a függetlenségre. Idén
meg lesz ismételve a népszavazás vitás kérdések miatt, a f? vitapont, hogy szavazhassanak-e a
betelepültek. Az elért kompromisszum szerint az idei népszavazáson nem lesz minden lakosnak szavazati
joga, csak azoknak, akik vagy maguk a területen születtek, vagy bevándorlók ugyan, de legalább egyik
szül?jük helyben született. Ezzel akarja a hatóság elejét venni annak az ?slakos érvnek, hogy az európai
fehér és a más idegen betelepül?k döntenek az ?slakosok helyett. Jelenleg az ?slakos arány 40 %, az
francia európai arány 30 %, a többi pedig külföldi (egyharmaduk a régióból).

A Húsvét-szigetekr?l nem igazán írnék, mindenki jól ismeri. Ami kevéssé ismert, egy dél-amerikai
ország - Chile - része, pedig 2600 km-re van Dél-Amerika partjaitól.

Végül a Pitcairn-szk., az egykor hatalmas csendes-óceáni brit gyarmatbirodalom utolsó maradványa.
Története azonban közismert: a Bounty-hajó lázadásának eredménye.
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Összeesküvés az alternatív történelem ellen
by maxval bircaman - csütörtök, április 23, 2020
http://bircahang.org/osszeeskuves-az-alternativ-tortenelem-ellen/

A The Plot Against America cím? sorozat elvileg alternatív történelem. Állítólag azért készült, hogy a
The Man in the High Castle sorozat locsogó stílusát helyre tegye.

A történet persze más: itt nem gy?z Hitler a háborúban - de nem is veszít, a film a háború alatt zajlik, nem
derül ki a vége, csak annyi tudható: Oroszország harcban áll Németországgal, viszont Amerika semleges
marad. S ez a semleges Amerika igyekszik jó viszonyt kialakítani a németekkel. Ez annak a
köbetkezménye, hogy az 1940-es választáson veszít a náciellenes háborúpárti Roosevelt, helyette a
semlegességpárti, de részben németszimpatizáns Lindbergh lesz az elnök.

A lényeg: ezek után valahogy üldözni kezdik a zsidókat Amerikában, bár sose derül ki a cselekményb?l,
ennek mi is a pontos oka, mivel hiányzik a történet fonalából bármilyen logikus lánc.

Egyszóval: egy dögunalmas holokausztfilm. A színészeket sajnálom, mert több színész is kiválóan
játszik.

Hát, a The Man in the High Castle jobb volt, minden baja ellenére.

_______________________________________________
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Összefogdosás
by maxval bircaman - kedd, augusztus 18, 2020
http://bircahang.org/osszefogdosas/

Megszületett a teljes ballib összefogás elvi terve. Lássuk a résztvev?ket.

A részt vev? pártok közül ez az LMP és a Jobbik számára a teljes megsemmisülés önként vállalását
jelenti.

A Jobbik kifejezetten azért jött létre annak idején, mert alapítói a Fidesznél határozottabb ballibellenes
alternatívát akartak felmutatni. Ehbez képest most betagozódtak a ballib vezetés alá. Vicces dolog.

Persze az egyes pártok változnak az id?k során, minden magyar párt változott, de ehhez jellemz?en
tartozik valamilyen, legalábbis részben hihet?, magyarázó narratíva. A Jobbik esetében viszont a változás
olyan, mint egy latin-amerikai szappanoperában: a jó h?s hirtelen gonosz lesz, a rossz ember meg
pillanatok alatt a jóakarat megtestesülésévé válik.

Én személyesen a Jobbikot minden egyes pillanatában utáltam. Korai, újnyilas szakaszukban szimplán
marhaságokat halandzsáztak. Gyalázták a kereszténységet, zsidóztak, cigányoztak, magyar sovinizmust
hirdettek. Aztán középs? szakaszukban ugyanazt kezdték mondani, mint a Fidesz, dehát minek ugyanarra
még egy párt? Majd mostani, utolsó szakaszukban pedig ugyanazt mondják, mint Gyurcsány, dehát ismét:
minek egy második pót-Gyurcsány, ha már van egy igazi is?

Ami az LMP-t illeti - az egyetlen párt az összefogdosásból, melyre szavaztam valaha - Schiffer távozása
után elvesztette minden mértékét és perspektíváját. S lassan ment tovább a semmi útján. Az LMP eredeti
célja az volt, hogy nem a ballib értelemben vett baloldali alternatívát mutasson. Kb. azt akarta az LMP a
ballibekhez képest amit a Jobbik a Fideszhez képest.
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Persze az LMP ma már nem létezik a valóságban, szóval végülis mindegy mit tesz. Az összefogás, a
betagozódás a ballibekhez majd pozíciót tud esetleg adni pár LMP-snek, bár ma már az ex-LMP-s
Hadházy és Széll jobb pozíciókkal rendelkeznek a ballib döntéshozó körökben, mint az egész LMP.

Az MSZP határeset. Valószín?leg még képes lenne egymagában megugrani az 5 %-ot, de az egész párt
szét van esve, nincs semmilyen programja. S mára kapituláltak a DK el?tt. Ultraliberális hatalmi párt volt
mindig az MSZP, mely ellenzékben m?ködésképtelen. Az utolsó esélyüket, a 2017-es nyitási kísérletüket
balra is sikeresen elrontották.

A DK viszont sikertörténet. Gyurcsány az egyetlen ballib politikus, aki képes messzebb látni saját
orránál. ? régóta tudja, a magyar urbánus - mely határozottan nem baloldali - szavazótábornak nem kell se
harmadikutas antikapitalizmus LMP módra, se szociáldemokrácia MSZP-s próbálkozásként (lásd Botka
esetét 2017-ben), hanem egyedül a liberális-progresszív SZDSZ-es vonalra vev?. Gyurcsány ezt meg is
építette: megcsinálta az SZDSZ-t, csak immár "idegesít?" mindentudó, mindenbe belepofázó SZDSZ-es
bölcsészek és más "szakért?k" nélkül. Az új SZDSZ-ben a képlet rém egyszer?: az van, amit Gyurcsány
mond, s aki mégis mást mond, az Zorbán alvó ügynöke, a szakért?k szerepe pedig immár Gyurcsány
mindenkori ötleteinek igazolása.

A Momentum érdekes eset. Bár szembemegy eredeti tervével, hogy ?k egyszerre vannak Orbán és
Gyurcsány ellen, mégis ?k vesztették el legkevésbé hitelességüket. Kicsit olyan az egész, mint annak
idején, a 90-es évek elején az SZDSZ-Fidesz viszony: a Momentum lassan a DK ifjúsági szervezetévé
vált. Hozzáteszem: ideológiai váltás nem történt náluk, mindigis ugyanazt vallották mint az id?sebb
testvéreik, csak nemzedékváltásban gondolkodtak. Most megértették: a fiúknak ki kell várniuk apáikat,
nem el?zhetnek, cserébe az apák kedvesek és b?kez?ek lesznek, segíteni fogjaik a gyerekek
bukdácsolását a liberalizmus rögös létráján.

Én úgy vélem, pozitívum, hogy az összes ballib összeállt. Világosabb lett a kép. 2022-ban majd nagyot
fognak bukni, esetleg persze javítva 2018-hoz képest, de a választást el fogják veszteni. S akkor talán
végre megindul a ballibaizmus teljes megsemmisülése.
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Új id?szak
by bircahang admin - szerda, január 01, 2020
http://bircahang.org/uj-idoszak/

A beköszönt? 20-as évek alkalmából mindenkinek sok szerencsét, jó egészséget kívánunk!

a szerkeszt?ség

maxval bircaman szerkeszt? és tanácsadója, Sarah Astarte
(2019. december 31.)

_______________________________________________
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Új magyar szavak
by maxval bircaman - szombat, november 07, 2020
http://bircahang.org/uj-magyar-szavak/

Egy kis saját gy?jtés 18 éven aluli, magyar anyanyelv? fiatalok nyelvhasználatából. A bölcsész lélek sose
alszik, szóval az ember az egyébként dögunalmas munkája során is rácsodálkozik dolgokra bölcsész
szemmel. Hozzáteszem: mivel én magam másfél nemzedékkel id?sebb vagyok a célkorosztálynál,
valószín?leg olyasmire is rácsodálkozom, amire nem kellene. Én magam teljesérték? és nem fels?fokú
magyar diákközösségben kizárólag 7 éven keresztül léteztem, 1973-1980 között. Csak olyan szavakat
vettem bele listámban, melyek minimum enyhe meglepetést okoztak számomra. Most 12 szót említenék.

Bekövet - követni kezd közösségi hálózaton (a szó eredetileg is létezett "valakit bekísér" értelemben)

Crush - angolul "szerelem", magyarul mint "akibe szerelmes vagyok" értelemben, kevesebb mint a
"párom", s?t kevesebb a "szerelmem" kifejezésnél, mivel nem feltétele a kölcsönösség, a crushom lehet
akár valamilyen híres ember is, az én id?mben azt mondtuk volna: "akibe bele vagyok esve"

Doga - iskolai dolgozat, ez egy érdekes szó, mert az én szüleim, a mai 70 év felettiek diáknyelvében
masszívan jelen volt, majd a következ? nemzedékben csökkent népszer?sége, de úgy látszik a mai diákok
ismét nagyon használják

Duettezik - videóra videóval válaszol, párhuzamos módon

Él? - valós életben, azaz nem a neten, ez az angol IRL sajátos, új fordítása, a mi id?nkben az "él?" csak
él? adást jelentett

Flat - ezt úgy mondták volna a mi id?nkben, hogy "deszka", jelentése: kismell? n?/lány
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Fákboj - olyan fiú, aki csak a szex miatt ismerkedik lányokkal

Komi - nem, nem kommunista, hanem komment

Offol - nem követ vissza, ennek a korábbi nemzedékben a jelentése még "eltér a témától" volt

Outfit - öltözék

Rankol - sorrendbe rendez, rendszerint tizes listát készít, lásd "tíz kedvenc zeneszámom"

Szívez - ugyanaz, mint az id?sebb nemzedéknél a "lájkol", eredete: egyes közösségi hálózatokon a szív
jelre kattintás jelenti a tetszést
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768 / 775

BircaHang - 01-13-2021
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Új varázszó
by maxval bircaman - hétf?, január 27, 2020
http://bircahang.org/uj-varazszo/

Az új varázszó a "neoliberalizmus" szó. Mindent magyaráz a liberális narratívában.

Azt, hogy mi is a neoliberalizmus lényege már részletesen megírtam. Rövien: neoliberalizmus =
klasszikus liberalizmus,

Most arról, mire is használatos ténylegesen ez a teljesen értelmetlen szó.

A "neoliberalizmus" szó tehát mágia, célja több is:

az álbaloldaliak így igazolják a liberálisokkal való szövetségüket, lásd nem a liberalizmus a gond,
csak a "neoliberalizmus",
a konzervatívok mondhatják: "liberálisok vagyunk, de nem neoliberálisok",
az antiberálisok bátortalan része ezzel takarózhat, azaz "mi csak a neoliberalizmus ellen vagyunk".

Természetesen maga a "liberalizmus" szó eleve 2 értelm?, pontosabban 3, a harmadik nem politikai
értelm?. azt jelenti "megenged?". A 2 politikai értelem pedig:

gazdaságpolitikai, szinonímája a kapitalizmusnak (melynek szégyenl?s neve "piacgazdaság"): azt
jelenti, hogy az egyéni gazdasági szabadságon, a gazdasági önérdekérvényesítésen alapuló
társadalom képes a legjobb, mindenkinek el?nyös állapotot eredményezni - ellentéte a
modernitáson belül a szocializmus, mely tagadja, hogy képes lenne a sok egyéni érdek összessége
jó társadalmat eredményezni, ezért éppenhogy korlátozni kell - s?t egyesek szerint meg kell
akadályozni - az egyén gazdasági szabadságát,
általános politikai, filozófiai, kulturális: ez azt jelenti, az egyén az egyetlen természetes társadalmi
egység, minden más egység esetleges, mesterséges, s nem több azt alkotó egyének összességénél
(nevezik ezt progresszívizmusnak is) - ellentéte a konzervatívizmus, mely szerint a nagyobb
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társadalmi egységesek többek szimpla összességnél, s alapjuk nem tisztán esetleges.

Persze a "konzervatívizmus" szóval is vigyázni kell, neki ugyanis csak ez utóbbi értelemben van értelmes
tartalma. Lásd, gazdaságpolitikai értelemben nem létezik konzervatívizmus.

A fenti 2 értelem szabadon kombinálható, azaz lehet egy eszme:

gazdaságpolitikailag liberális és kulturálisan liberális, azaz kapitalista és progresszív - ez ma a
f?sodor a világban, Magyarországon ezek a ballibek, de szinte minden nyugati f?sodrú politikai
párt ide tartozik, a balközépnek a 100 %-a, de a jobbközépnek is a nagy többsége,
gazdaságpolitikailag liberális és kulturálisan antiliberális, azaz kapitalista és konzervatív - ez ma
er?sen csökken? irányzat, egyes jobbközép pártokra igaz (egy kisebbségre), itt van a Fidesz is
többek között, s a jobboldali populisták egy nagy része is itt van, jellemz?en a Trump körüli
szervez?dések,
gazdaságpolitikailag antiliberális és kulturálisan liberális, azaz szocialista és progresszív törpe irányzat, egyes nyugati újbalos mozgalmakra igaz ez, Magyarországon ez volt az LMP a
régi, schifferi id?kben,
gazdaságpolitikailag antiliberális és kulturálisan antiliberális, azaz szocialista és konzervatív - ez a
jobboldali populisták kisebb részére igaz, s még igaz egyes széls?balos pártokra is, pl. cseh
kommunisták, tulajdonképpen itt lenne a magyar Thürmer is, ha komoly tényez? lenne, s a MIÉP
is valami ilyesmit hirdetett.

_______________________________________________
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Újságírói szabadság
by maxval bircaman - vasárnap, augusztus 09, 2020
http://bircahang.org/ujsagiroi-szabadsag/

Érdemes tisztázni egy liberális mítoszt. Újságírói szabadság valójában nincs, állampolgári
szólásszabadság van.

Az újságírói szabadság azt jelentené: az ember írhat, amit akar, kivéve ha ezzel kifejezetten nem sért
jogszabályt. A valóságban azonban minden újságíró alkalmazott valamely médiánál, vagy ha
szabadúszó, akkor is egy adott média vagy közzéteszi cikkét vagy nem. (Az egyszer?ség kedvéért a
rádiós, tévés újságírókról nem írok, helyzetük hasonló.)

Természetesen lehetséges önálló újságíró is, aki saját maga teszi közzé a cikkeit. Ez manapság fokozottan
lehetséges az internet miatt. Ez gyakorlatilag blogger tevékenység. Bloggerségb?l viszont egyrészt
képtelenség megélni, azaz ez csupán hobbi, másrészt egy személyes blog nagyságrendekkel kevesebb
embert ér el, mint egy szervezett média.

A sajtószabadság tehát sokkal inkább az egyes médiák szabadságát jelenti, nem az újságírókét. Azt, hogy
lehessen sokféle média, mely mind a maga szubjektív véleményét hangoztatja.

Az újságírói szabadság kimerül abban, hogy kiválasztja melyik média alkalmazottja legyen, nyilván azé,
melynek álláspontja a lehet? legközelebb áll az övéhez.

S ha már itt tartunk, lássuk a másik liberális mítoszt, az objektívitást. Természetesen ilyesmi nem létezik,
hiszen az újságíró szubjektum, így az újságírókból álló szerkeszt?ség is az, s természetesen a
médiatulajdonos is az. Minden gondolkodó ember rendelkezik adott nézetekkel, s a világon ezen
keresztül szemléli.

Még egy hagyományos újságíró, aki egyszer?en beszámol, hírt ad, is saját sz?r?jén keresztül nézi az
eseményeket, azaz nem objektív. S még inkább egy publicista, aki eleve véleményt ír.
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Objektív médiák nincsenek, s?t nem is kellenek. S ha lennének, senki se olvasná ?ket, hiszen robotszer?
beszámolókat tartalmaznának a világról.
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?szinték
by maxval bircaman - csütörtök, február 06, 2020
http://bircahang.org/oszintek/

A téma alapját egyszer már felvetettem.

Érettségt?l függ kinek mikor következik be a gyereki ?szinteség felülírása. Aki korábban érik, pl. a
lányok, az hamarabb hagyja abba az ?szinteséget.

Aki meg hosszabb ideig gyerekes, az kés?bbig ?szinte.

Persze csak egészséges embereknél.

Az autizmus egyik mellékhatása a kényszeres ?szinteség. Itt nyilván ez nem érettség hiánya, hanem a
társadalmi szokások figyelembe nem vétele. A kemény autista eleve nem is ismeri meg ?ket, mert annyira
be van zárva saját világába, hogy abból ki se lát, az enyhe autista meg kilát ugyan a világba probléma
nélkül, de annak egyes nem racionális elemeit nem értit, s amikor pedig belátja azokat, akkor sem tudja
biztosan mikor illik hazudni, mikor nem.

Normál egészséges ember megtanulja az éréssel együtt mikor kell hazudni. Mert igenis kell hazudni, aki
mást állít, az hazudik.

Az enyhe fokú autistának nehéz megértenie, miért jó hazudni, amikor ennek semmi tétje, s eleve
mindenki tudja, hogy hazugság az adott mondat. Ezért sokszor el is vétik a helyzetet, akkor is ?szinték,
amikor nem lenne szabad.
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