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1956 kapcsán
by maxval bircaman - szerda, október 07, 2015
http://bircahang.org/1956-kapcsan/

Ez részben válasz is erre a cikkre, nem azért mintha ott nem tudnék hozzászólni, de túl hosszú lenne ezt
beírni hozzászólásként, meg részben másról is írok.

Az 1956-os eseménysorozat els?sorban nemzeti függetlenségi harc volt a szovjet irányítás ellen.

Az úgynevezett „antisztálinista felkelés” a korai Kádár-propaganda fantáziája, miel?tt még Kádár
ellenforradalomnak min?sítette volna az egészet.

Természetesen tény, hogy a hivatalos kádárista propaganda mindvégig úgy magyarázta midezt, hogy a
„kezdeti jószándékú kommunista ifjak” jogosan léptek fel a „személyi kultusz” „tévelygései” ellen, majd
azonban a sötét er?k átvették az irányítást és klerikál-kapitalista-horthysta-fasiszta ellenforradalommá
változtatták azt. Ennek a kett?s magyarázatnak az oka egyedül az volt, hogy maga Kádár is részt vett a
kezdeti „jó” szakaszban, mégpedig az MSZMP vezet?jeként és a Nagy-kormány befolyásos tagjaként.
Valahogy ezt ki kellett magyarázni: hogy lehet, hogy Kádár támogatta a gonosz ellenforradalmat. Erre
született a kétszakaszos abszurd, történelmietlen magyarázat.

Kádár emellett biztosítani akarta saját egyeduralmát, így feltételként szabta a szovjet vezetés számára,
hogy a Rákosi-éra vezet? személyiségei sosem fognak a jöv?ben támogatást kapni a magyar politikai
életben való szerepléshez. Ezt a célt is szolgálta a következtetes kétoldali elhatárolódás: egy részr?l az
említett „fasiszták” ellen, akik ellenforradalmat csináltak az igaz célokból, másrészt a „kommunista
eszmét meghamisító” rossz személyikultuszos rákosisták ellen.

A látszólag szocialista jelleg nem más, mint az, hogy a felkelés lavírozni igyekezett. Egyáltalán nem volt
biztos, hogy a Szovjetúnió engedni fogja a rendszer bukását, de arra számítani lehetett, hogy a jugoszláv
típusú nemzeti kommunizmus esetleg elfogadható lesz Moszkva számára. Ne felejtsük a kor történelmi
eseményeit, hiszen 1956 el?tt nem sokkal történt Moszkva és Belgrád kibékülése, melynek keretében a
szovjet vezetés elismerte: lehetséges úgy is a kommunizmus építése egy adott országban, hogy az az
ország nem áll szovjet irányítás alatt.

8 / 597

BircaHang - 2015
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

A felkelés maximális célja pedig az osztrák modell volt: azaz kapitalizmus és semleges sztátusz.
Hozzáteszem: erre az opcióra is voltak komoly remények.

Sztálin halála után a szovjet vezetés a korábbi egyszemélyi vezetésb?l trimuvirátussá változott. Négy évig
tartott, míg Hruscsov ismét egyszemélyi vezetést tudott bevezetni, ez csak 1957-ben következett be, de
1953-1957 között a helyzet egész más volt. A triumvirátus Hruscsovból, Berijából és Malenkovból állt:
Berija volt a reformista irányzat vezet?je, Hruscsov a konzervatív irányzatot képviselte, Malenkov pedig
sodródott kettejük között.

Berija ötlete volt többek között az, hogy a szovjet blokkot le kell építeni, mert túl sokba kerül a
Szovjetúniónak, s helyette a jugoszláv típusú, független kommunista államok rendszerére kell építeni a
szovjet politikát. Ausztria és Németország esetében Berija ötlete volt e két országban a négyhatalmi
megszállási övetezet megszüntetése, s a nyugattal megegyezve e két ország semleges, kapitalista állammá
változtatása. Ez Ausztria esetében be is következett 1955-ben, s Németország esetében csak azért nem
történt meg, mert az USA ellenezte a tervet: az USA érdekei számára fontosabb volt az amerikai
támaszpontok fenntartása Nyugat-Németországban, mint a szovjet csapatok kivonása KeletNémetországból.

Alig egy évvel mindez után volt az 1956-os felkelés, s a felkel?k joggal hihették: esetleg Mo. is követheti
az osztrák példát. Sajnos azonban erre már nem volt lehet?ség a moszkvai hatalmi változások miatt. Az
1953 végén meggyilkolt Berija ellen az egyik vád pont az volt, hogy elárulta a kommunista eszmét és
meggyalázta a szovjet katonák emlékét azzal, hogy a „vérrel szerzett földet” vissza akarja adni a
nyugatnak. Emellett a magyar kormány elleni bizalmatlanság f? oka éppen Berija volt: hiszen Nagy Imre
mindenképpen Berija magyarországi f? emberének számított. A Szovjetúnióban ebben az id?szakban
éppen folyt a harc Berija hívei ellen: a végén – már 1957-ben – maga Malenkov is ennek esett áldozatul,
? is mint Berija volt barátja lett eltávolítva a vezetésb?l. (Érdekes momentum Malenkov életében, hogy
kazahsztáni szám?zetésében, már nyugdíjasként szakított a marxizmussal és hív?, aktív keresztény lett,
többek között diakónusi szolgálatot is ellátott egy templomban.) E körülmények között Nagy Imre már
csak azért is elfogadhatatlan volt Moszkva, hogy benne Hruscsov els?sorban a nemrég meggyilkolt f?
ellenfél, Berija emberét látta.

Ami 1956 hivatalos rehabiltációját illeti Magyarországon, ez els?sorban az MSZMP népi szárnyának, s
személyesen Pozsgaynak az érdeme. 1956 olyan összeköt? pont volt, melyet szinte mindenki – a
kádárista Grósz és köre kivételével – magának tudott tekinteni. Természetesen mindenki azt emelte ki
bel?le, ami számára fontosabb elem volt, dehát ez teljesen természetes.
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Orbán szerepe ebben marginális volt. Az akkor még ultraliberális és fanatikus nyugatpárti Orbán
egyszer?en fiatal életkora miatt lett kijelölve a Nagy-újratemetés egyik szónokaként. Tény viszont, hogy
Orbán beszéde volt a legemlékezetesebb az összes elhangzott beszéd közül, gyakorlatilag ekkor lett
Orbán országosan ismert személyiséggé. Meg merném kockáztatni: e beszéd nélkül a Fidesz 1990-ben
parlamenten kívüli párt maradt volna.

Kitérnék még a „ruszkik haza” legendáriumra. Valóban Orbán volt az, aki el?ször nagy nyilvánosság
el?tt kimondta a szovjet csapatok Magyarországról való kivonásának szükségességét, bár ezt manapság a
fanatikus antiorbánista hív?k tagadni szokták. De azt is hozzá kell tenni ehhez: a csapatkivonás már nem
volt valódi téma, a Szovjetúnió is ki akarta vonni csapatait, csak kereste ennek a lehet? legkedvez?bb
formáját. Ez végül 1989 decemberében történt meg, amikor id. Bush és Gorbacsov találkoztak Máltán és
megbeszélték a hidegháború végét, ami a gyakorlatban a Szovjetúnió feltétel nélküli kapitulációját
jelentette. A naív Gorbacsovot ekkor csapta be Bush többek között a NATO nem-terjeszkedésének
ígéretével.

Ezzel kapcsolatos még van az a népszer? tévhit, hogy a magyar-orosz kapcsolatok a magyarországi
szovjetellenes kampány miatt romlottak meg. Ebb?l semmi se igaz. Az orosz politika ilyen kérdésekben
nagyon pragmatikus volt a Szovjetúnió megsz?nése után. Ami pedig a gazdaságot illeti, nem azért
csökkent le a magyar-orosz kereskedelem, mert az orosz megsért?dtek, hanem azért, mert az új
körülmények között a magyar termék immár nem voltak versenyképesek az orosz piacon.

Visszatérve 1956-ra, mi lett volna, ha a szovjetek nem avatkoznak be? Ez mindenképpen a kommunista
rendszer végét is jelentette volna. Nagy Imre nem maradt volna sokáig az ország élén, gyakorlatilag
visszatért volna az 1945 utáni politika, s a 8 évnyi kommunista diktatúra csak rossz emlék maradt volna.

_______________________________________________
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A kereszthalál
by maxval bircaman - vasárnap, április 12, 2015
http://bircahang.org/a-kereszthalal/

Jézus kereszthalála valójában és lényegileg a halál legy?zése.

De egyben ez a kereszt fegyver is.

Én úgy képzelem az utolsó ítéletet, hogy Jézus keresztje kiszakad a helyér?l, vízszintes állapotba kerül és
gépfegyverré változva lemészárolja a gonoszságot. Minden lelki gonosz ki lesz irtva családostul.

Tudják ezt a sötét er?k, s rettegnek. Ezért próbálják még most, az utolsó ítélet el?tt lerombolni,
megsemmisíteni a keresztet. Ez az egyetlen esélyük, ezért folyik minden nap egyre er?sebban a
kereszténygyalázás.

A képen egy tényleges kereszténygyalázás látható: nyugati bérben álló ateista ukrán prosti akciózik.
Valójában azonban ennél sokkal veszélyesebb a szellemi kereszténygyalázás a médiákban.

_______________________________________________
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A 12 legidegesít?bb magyar
by maxval bircaman - csütörtök, október 15, 2015
http://bircahang.org/a-12-legidegesitobb-magyar/

Az utóbbi negyedszázad legidegesít?bb közéleti személyiségei.

A listába direkt nem tettem aktív, vezet? politikust, ugyanis ha ezt tettem volna, csak bel?lük állna a lista.

*

12.

Sas József (1939-) – az izzadságszagú magyar humor atyja.

A Kádár-rendszer utolsó éveiben Lenint simogatott, aztán gyorsan igazodott a ballib vonalhoz – mindig
tehetségtelenül. Humorként akarta eladni az íztelen-szagtalan, dögunalmas politikai nézeteit, melyre a
legjobb meghatározás: hányással terített, nihilizmussal kevert ultraliberalizmus.

Legutolsó vállalkozását, a Mikroszkóp Színpadot csak az mentette meg, hogy nem csak ? szerepelt benne.

11.

Andrassew Iván (1952-2015) – a lánglelk? cenzor.
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Régivágású ballib megmondóember volt, aki szerint az igazi szólásszabadság azt jelenti: csak ballib
vélemények hangozhatnak el. Szerinte a nem-ballib vélemények tiltása nem cenzúra, hanem
felel?sségteljes magatartás.

Saját magás messiásnak hitte, s képtelen volt belenyugodni, hogy ezt nem mindenki látja így.

10.

Lovas István (1945-) – az antiszemita alijázó.

Képtelen feldolgozni saját zsidó mivoltát, ezért ezt antiszemita összeesküvéselméletekkel kompenzálja,
tahó stílussal megöntve. Minden mögött izraeli és zsidó mesterkedést lát.

9.

Vágó István (1949-) – a liberális hisztéria mosolygós arca.

Képtelen feldolgozni, hogy a nem mindenki ballib, aki ért valamihez. Szerinte sorcsapás, hogy vannak
olyan m?velt, tájékozott emberek is, akik nem hisznek a ballib eszmékben. Ezt az ellentmondást csak úgy
képes feldolgozni, hogy az egész világot fasisztának mondja.

8.

Hofi Géza (1939-2002) – a Kádár-kor szelepe.

Sajnos a demokrácia beköszöntéhez azonban képtelen volt alkalmazkodni. A szólásszabadságot a

13 / 597

BircaHang - 2015
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

korlátlan trágárkodás és gyalázkodás szabadságaként értelmezte, a szabad véleményt pedig a ballib eszme
feltétlen, alávaló kiszolgálásaként. Tehetséges humoristából id?s korára tehetségtelen és trágár politikai
szónok lett.

7.

Nagy Bandó András (1947-) – a magyar ballib Coelho.

Rendszernyaló, közhelypuffogtató bérhumoristaként kezdte a kommunizmus alatt, majd folytatta ezt
ballib bérencként. Álmondanivalók és ökörségek – ebben volt a legjobb.

Jó hír vele kapcsolatban: 60 éves korában szakított korábbi életével, s elkezdett önállóan
gondolkodni. Azóta ezért ki is tagadta ?t a ballib agytröszt.

6.

Bayer Zsolt (1963-) – a büdösszájú terminátor.

A ballib eszme fanatikus hívéb?l a Fidesz fanatikus híve lett, átmenet nélkül. Óriási teher minden eszme
számára, melyet éppen támogat. Éles esz? elemz?, sokszor helyesen is lát a dolgok mögé, de helyes
elemzéseit is olyan mérték? bunkósággal adja el?, hogy az mindenkit elriaszt és elgondolkoztat, vajon
nem az ellentétes álláspont igaz-e.

5.

Debreceni József (1955-) – a robotszolga.
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Képtelen önállóan gondolkodni, mindig szüksége van egy tévedhetetlen vezérre, ez egyszer Antall, majd
Orbán, aztán Gyurcsány. Sosem kételkedik éppen aktuális vezére egyetlen szavában sem.

Egyszer képes volt értelmes cikkeket írni, de ezt azóta sikeresen leküzdötte.

4.

Bartus László (1961-) – a ballib-kurucinfós blogger.

Fanatikus szektatagból fanatikus ballib lett, aki mindenhol az alvó ellenséget keresi. Mára megtalálta az
ellenséget Magyarország teljes lakossága személyében, ebbe beleértve az az összes ballib pártot és az
összes ballib megmondóembert is. Minden mögött fasiszta katolikusokat és muszlim terroristákat lát. Az
egyetlen ember, aki szerint még Gyurcsány is része a katolikus-fasiszta-orbánista összeesküvésnek.

Ötven darab fanatikus hívével együtt évente megalapítja az egyetlen magyar demokratikus pártot, majd
feloszlatja azt, miután befurakodott ellenségeket talál benne, s aztán újra pártot alapít.

Szerinte a kereszténységgel a f? baj, hogy az nem egy zsidó szekta.

Orbánnál csak egy embert utál jobban: korábbi messiását, Németh Sándort.

3.

Iványi Gábor (1951-) - az antiorbánista vallás megalapítója és f?papja.

Azt hiszi, hogy a kereszténység f? feladata az ultraliberális propaganda terjesztése. Az úgynevezett

15 / 597

BircaHang - 2015
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

tolerancia nevében hajlandó Krisztust is megtagadni. Diktatúrának hallucinálja, ha nem kedvenc pártja
nyert választást. Id?nként fél napot éhségsztrájkol.

2.

ifj. Heged?s Lóránt (1968-) – a díszmagyar álpap.

Iványi Gábor ellentétes tükörképe, azzal az eltéréssel, hogy szerinte a kereszténység f? feladata nem a
liberalizmus, hanem a széls?jobb eszmék terjesztése.

Hatásosabb fegyver a kereszténység ellen, mint száz állig felfegyverezett ateista. Mindenhol ott van, ahol
kárt lehet okozni a kereszténységnek, s ilyenkor fáradtságot nem ismerve munkálkodik.

1.

Balavány György (1968-) – a magyar f?ateista.

Ateista blogger, aki fanatikus fideszesb?l fanatikus ballib lett, s eközben szakított Jézussal is. Életcélja a
kereszténységb?l valahogy ultraliberális szektát fabrikálni, ha lehet homokos értékrenddel.

*

Bocs, FSP, hogy nem tettelek bele a listába: még dolgoznod kell, hogy kiérdemeld!

_______________________________________________
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A 3 legjobb Jézus-film
by maxval bircaman - hétf?, január 19, 2015
http://bircahang.org/3-legjobb-jezus-film/

Közülük kett? olyan, amit a legtöbb keresztény elutasít.

A harmadik egy általánosan elismert produkció. Mel Gibson mestermunkája. Err?l nem is írnék, mert a
film közismert. Széles körben bemutatták, ráadásul azon kevés Jézus-film egyike, mely hatalmas anyagi
nyereséget is hozott a film készít?inek. Hozzáteszem: az anyagi siker f? oka végülis a film elleni masszív
kampány volt, ami miatt azok is elmentek megnézni, akiknek egyébként sosem mennének megnézni ilyen
filmet. Az ellenkampány els?sorban az USA-ban zajlott, az egyik amerikai zsidó szervezet vádolta meg a
filmet antiszemitizmussal (természetesen a vád teljesen alaptalan), s ez a vád terjedt aztán tovább. Egyes
keresztényellenes és liberális körök Magyarországon is megkísérelték ezeket a hamis vádakat elterjeszteni
(Magyarországon ezt nem zsidó szervezetek csinálták, hanem szimplán politikai alapon egyes fanatikus
liberálisok), azonban véleményük nem érdekelt senkit a pár ezer f?s hisztérikus ballib értelmiségen kívül,
s?t még e körön belül is akadt, aki e vádakkal nem értett egyet.

A másik film a Brian élete, ami valójában nem Jézus-film, hanem a korról készült paródia. Egyes
keresztények és zsidók sért?nek érzik a filmet, szerintem ez indokolatlan. Még a film legdurvább része - a
keresztrefeszítési jelenet - sem értelmezhet? gúnynak.

A kedvenc részem az ex-leprás jelenete, akit Jézus meggyógyított, így most már nem tud kéregetni:

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

A vallási fanatizmuson kívül a film szatírát állít sok másról. Az egyik a latint tanulók kedvenc jelenete, a
másik a politikai frakciózásról. Nem adok linket, ezek közismertek.

A másik kedvenc filmem ismét valódi Jézus-film, ez az a film, mely ellen sok keresztény tüntetni szokott,
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bár sosem értettem miért.

A kedvencem, amikor az öreg Jézus találkozik a feltámadott Jézusról prédikáló Pállal:

https://www.youtube.com/watch?v=kaUuSJx-VDA

(Magyarul itt 56:00-tól.)

Sokan gondolják ezt istenkáromlásnak, de ez esetben csak a felszínt látják.

_______________________________________________
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A ballib eszmetörténet egy szelete
by maxval bircaman - vasárnap, augusztus 02, 2015
http://bircahang.org/a-ballib-eszmetortenet-egy-szelete/

Bár nem vagyok marxista, a téma érdekel: szoktam pl. olvasni az Eszmélet cím? kommunista lapot az
interneten. Az egyik ott megjelent régi, még 2002-ben írt cikk döbbentett rá valamire.

A sajátosan magyar balliberalizmus áramlat (bár léteznek egyes elemei más kelet-európai országokban is,
ebben az alakban ez mégis valami egyedien magyar torz jelenség) fordulatai nagyon érdekesek.

Ez az eszme mindig a haladás-maradiság ellentétben gondolkodott, de érdekes módon folyamatosan
lassan változtatva a két kategória tartalmát.

A els? id?szak (a 90-es évek) arról szólt, hogy van egyrészt a nyugati, liberális, haladó, modern út, más
részr?l meg ott van annak ellentétje, a "barokkos" mucsaiság, melybe beletartozik minden, egészen a
LIBERÁLIS konzervatívoktól az újnyilas eszmékig, s természetesen ott van mindenféle nacionalizmus is,
még a legmérsékeltebb is, valamint minden vallás, egyes liberálisbarát kisegyházakat leszámítva. A "jó"
oldalon viszont ott vannak a marxisták, akik eltévelyedtek ugyan, de könnyedén visszatéríthet?k az "igaz"
útra, mert "civilizációs" értelemben mégiscsak közelebb állnak az "igazsághoz", mint a maradi er?k.
Persze ennek az engedékenységnek a széls?bal irányába jelent?s személyes oka is volt: a magyar liberális
agytröszt több jelent?s személyisége marxista volt fiatalon, s onnan tért meg a liberalizmushoz
középkorában.

Ez sikeres kora volt a ballibségnek: gyakorlatilag felment?levelet kaphatott minden marxista, aki hajlandó
volt a marxizmust lecserélni liberalizmusra. Ürügyként ott volt a "baloldal" függefalevél, azaz azt lehetett
hazudni hihet?en, hogy "nem is változtattunk eszmét, baloldaliak maradtunk". Politikailag a folyamat
vége az lett, hogy a kezdetben több áramlatból álló MSZP-t sikerült egységes liberális párttá alakítani, az
MSZP-t?l balra állókat marginalizálni, az ellenfelet pedig egybemosni, s sikeresen rájuk tenni a fasiszta,
de legalábbis a fasisztagyanús címkét.
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Aztán az új évezredben a világ megváltozott. A liberalizmus cs?dje egyre nyilvánvalóbb lett. A statusquo
ellenében kezdtek létrejönni új eszmék. El?ször próbálkozás indult, hogy ezeket az új eszméket is
valahogy be kellene terelni a "baloldal" sátrába, de a vállalkozás biztos kudarc volt eleve: az új eszmék
pont a "baloldalnak" nevezett liberalizmus alapvet? dogmáit kritizálták.

Váltani kellett tehát: mára a liberális konzervatívok be lettek véve a "jó" oldalra, míg az antiiberális
balosok át lettek téve a "gonosz" oldalra. A magyar politikában ez abban is jelentkezett: a ballib
agytröszt befogadott nem-baloldali eredet? liberálisokat, viszont a baloldali alternatívákat Orbán által
lefizetett összeesküvéseknek min?sítette.

A f? ellenség persze Orbán, aki a "jó" oldalról átállt a "gonosz" er?khöz.

_______________________________________________
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A balliba és más fajok élettere
by maxval bircaman - szombat, augusztus 22, 2015
http://bircahang.org/a-balliba-es-mas-fajok-elettere/

Ballibisztán politikai berendezkedéséb?l már szó volt. Most essen pár szó e gyönyör? ország természeti
jellemz?ir?l is.

Ballibisztánban a természet igencsak változatos és természetesen messzemen?en toleráns.

Az ország nemzeti jelképe természetesen a balliba. Ez az állatfaj emlékeztet er?sen egy baromfira, az
esze is pont annyi, azonban a sajátossága, hogy hangosabban gágog, mint egy légkalapács. A balliba
élethelyén minden más állatfaj kipusztult, mert nem bírta a folyamatos gágogást,

Emiatt a balliba életterén egyetlen más állatfaj él: a piros-fehér-zöld süketfaj. A süketfaj jellemz?je,
hogy id?nként dühbe gurul, s ilyenkor zsidózik. Erre a balliba hosszasan gágog, amire viszontválaszként a
süketfaj ismét zsidózik. A két faj szimbiózisban él egymással, egymás nélkül már kipusztultak volna.

A ballibisztáni vizek f? el?lénye a szivárványos toleranciahal. Ez egy apró állat, melynél a szaporodás
kizárólag azonos nem? egyedek között valósul meg. Ha a toleranciahal bármely faj esetében ellenkez?
nem?ek közti párosodást lát, megsért?dik és éhségsztájkot tart aznap.

A sötét ballibisztáni erd?k és barlangok él?lénye a szörny? nácimadár. Ezt a lényt még soha senki sem
látta, de a ballibáknak sok mondája van róla, így bizonyítottnak számít létezése. Emiatt minden hónapban
a ballibisztániak tüntetést tartanak e borzalmas él?lény létezése ellen.

A tápláléklánc tetején a liberófarkas áll, azonban ez az állat olyan jó, hogy áttért a vegetáriánus
életmódra.
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A ballibisztáni tóvidéken az úr a pánikmadár, mely képes azonnal pánikba esni, ha antiliberális
álláspontot hall. Ha ilyet hall, ez a kedves kis madár bevadul és rohanni kezd Brüsszel felé, örjöngve
elpusztítva mindent útjában.

Ballibisztán legaranyosabb állata a földalatti kutya. E faj természetes élettere az országhatárok környéke,
kizárólag ilyen helyen tud élni és szaporodni. Ha azonban a földalatti kutya bármilyen határvédelmi
építményt lát, búskomorságba esik és azon nyomban öngyilkos lesz.

_______________________________________________
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A baloldali gyárigazgató
by maxval bircaman - szombat, április 18, 2015
http://bircahang.org/a-baloldali-gyarigazgato/

Van egy fontos különbség Nyugat-Európa és Magyarország között.

Nyugaton az úgy van, hogy általában a gyárigazgató jobboldali, liberális, a munkások meg baloldaliak.
Míg Magyarországon meg a gyárigazgató a baloldali, a munkások meg jobbosok.

Az emberek lennének mások? Nem, csak egyszer?en a szavak értelme van kiforgatva Magyarországon. A
magyar baloldali valójában nem baloldali, hanem ballib. A ballibség meg egy specifikus országrontó,
népellenes dogma, s a baloldalhoz semmi köze a nevén kívül.

(forrás: Origo)

Miért van az, hogy a kormányzat hülyeségei és hibái ellenében rendszeresen csak 800-f?s "tömegek"
ver?dnek össze tüntetni Magyarországon, s ezek nagy része is norvég bértüntet?? Lásd az eheti
"tömegtüntetést" Orbán házánál, ahol rekord született, még 10 embert sem sikerült mozgosítani. S amikor
meg komoly tüntetés születik (lásd a netadó terve ellenit), azon a nagy többség jobbikos és fideszes.

A ballibség nem más röviden, mint a becs?dölt nyugati elfajult, liberális modellt er?ltetése, a nemzetközi
nagyt?ke csahosai mozgalmának és a háttérhatalom komprádor ügynökei maffiájának a szellemi kerete.
Ez meg miért lenne vonzó bárkinek is, pár emberszabásút leszámítva?
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A Biblia könyvei
by maxval bircaman - csütörtök, október 01, 2015
http://bircahang.org/a-biblia-konyvei/

A Biblia könyvei.

Az egyes keresztény hagyományok és a zsidó hagyomány szerint.

_______________________________________________
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A bunkóság
by maxval bircaman - hétf?, február 09, 2015
http://bircahang.org/bunkosag/

A bunkóság oldalfüggetlen.

Két eset a múlt hétr?l.

Ballib vitafórumon valaki megemlítette, hogy nem tud megosztani a Facebook-on egy tüntetésr?l szóló
felhívást. Én viccb?l megemlítettem, hogy ennek az az oka, hogy Orbán letiltotta a neki kellemetlen
események megosztását. Volt, aki ezt komolyan vette.

Aztán egy fideszes fórumon megemlítettem, hogy a Magyar Nemzet egyik cikkében súlyos tárgyi hiba
van. Erre többen rámtámadtak, hogy "liberális" vagyok.

_______________________________________________
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A cégvezet?
by maxval bircaman - szombat, április 11, 2015
http://bircahang.org/a-cegvezeto/

Milyen az ideális cégvezet??

El?ször is fiatal. Tele van energiával. Hisz a jöv?ben, terveiben, a sikerben.

Ezentúl még: minden a munkája, a munkája valójában a hobbija. Képes napi 16 órát dolgozni.

Az alkalmazottait szintén a fenti értékekre ösztönzi. A lazsálást, a heti alig 40 óra munkát a cégvezet?
nem t?ri. A betegállományba, vagy - ne adj Isten - szabadságra men?ket ? szimplán csak
"kommunistáknak" hívja. Az igazi alkalmazott ugyanis a cégért él, hiszen a cég egy nagy család,
márpedig egy család számára mi lehetne fontosabb saját ügyeinél? Az olyan alkalmazott, akinek bármi
fontosabb a munkájánál, valójában nem más, mint házastársát megcsaló ember.

A cégvezet? munkaid?n túl is a munkáról gondolkodik. Filmet is csak olyan néz, mely pallérozza ?t
üzletileg. Kedvenc filmje a Wall Street-i Farkas, abból is az "add el nekem ezt a tollat" jelenet:

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

A cégvezet? gyanakodva figyeli szülei nemzedékét, a marxista diktatúrában szocializálódottakat, hiszek
ezek nyilvánvalóan nem a siker nevében lettek felnevelve, azaz nemigen alkalmasak a modern életre,
hacsak nem képesek gyökeresen megváltozni, újraépíteni személyiségüket. Szerencsére azonban a rohadt
lazsáló komcsik helyén ma már itt vannak a sikeremberek.

A cégvezet? tehát a gazdaság támasza, néllküle minden összeomlana.
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A címlap
by maxval bircaman - kedd, szeptember 15, 2015
http://bircahang.org/a-cimlap/

Olvasom éppen, hogy a Magyar Narancs címlapja

egyfajta segélykiáltás.

Nos, ez igaz.

Segélykiáltás, hogy a szemét, csúnya magyarok nem kedvelték meg jobban a ballib pártokat. Annak
ellenére, hogy a ballb pártok és "civilek" vért izzadnak immár hetek óta a menedékjog-ügyben, gyalázzák
a munkáját végz? kormányt, külföldön kampányt indítottak az ország ellen. Valóban hatalmas a ballibek
frusztrációja. A magyarok nem szavaznak rájuk. Ezt nehezen képes feldolgozni a Magyar Narancs
szerkeszt?sége.

S persze ez személyes segélykiáltás is. Sorosnak és a Norvégiai Köztársaságnak, hogy küldjenek több
pénzt, mert nem tudják tartani a szerkeszt?ségi megmondóemberek az eddigi életszínvonalukat.

Egyébként van egy igaz gondolat a címlapon: Orbán bukása a menekültügyben. Csak nem múlt id?ben,
hanem jöv? id?ben. Valóban hatalmas bukás lesz Orbán számára, ha nem tudja az országot megmenteni a
piszkos áradattól, azaz intézkedései nem csökkentik jelent?sen a beáramlást. Azt hiszem, ez lesz Orbán
nagy vizsgája az elkövetkez? hetekben.

_______________________________________________
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A gonosz Pozsgay
by maxval bircaman - péntek, június 05, 2015
http://bircahang.org/a-gonosz-pozsgay/

A ballib médiákban hatalmas felháborodás övezi Pozsgay legutóbbi nyilatkozatát.

Pozsgay ismét a gonosz köpönyegforgató, gerinctelen féreg. Pedig Pozsgay alapvet?en igazat mondott.

A 80-as években a kommunista pártelit nagyobb része már régóta nem volt marxista, nem hitt a
kommunista elvekben.

A többség akkor már liberális volt, míg egy kisebbség (pl. Pozsgay) pedig nacionalista.

Ha Pozsgay köpönyegforgató, akkor a kés?bbi MSZP derékhada is az. Persze valójában se egyik, se
másik tábor nem köpönyegforgató.

S tessék valamin elgondolkozni: ha Pozsgay ballib lenne, ma akkor mi lenne? Az összes ballib média az
egekig istenítené...

_______________________________________________
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A gyáva Fidesz
by maxval bircaman - csütörtök, április 30, 2015
http://bircahang.org/a-gyava-fidesz/

Orbán bátorsága véget ért látványos módon.

A II. vh. európai befejezésének 70. évfordulójára nem mer elmenni Moszkvába, s Ádert sem volt
bátorsága elküldeni az ünnepségre. Magyarország "nagyköveti szinten" lesz képviselve, ami a
gyakorlatban az ünnepség amerikai bojkottjához való szolgai csatlakozást jelenti.

Úgy t?nik, Orbán méltó utóda a Horthy- és Kádár-féle behúzott farok típusú gyáva politizálásnak.

Orbániával ellentétben Csehország, Szlovákia, Görögország, Ciprus nem ijedt meg, hanem képviseltetik
magát Moszkvában május 9-én.

_______________________________________________
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A Gáza-övezet határán
by maxval bircaman - péntek, szeptember 18, 2015
http://bircahang.org/a-gaza-ovezet-hataran/

Látom, hogy a Gáza-övezet határán a Hamasz aktivistái küzdenek az izraeli megszállók ellen. A szemét
izraeliek meg képesek voltak megvédeni magukat, pedig a szabadságharcosok között volt 3 n? és 5
gyerek is! Botrány!

Pedig a szakemberek szerint Izraelben demográfiai válság van: kevés a magasan képzett k?dobáló,
gyújtogató, allahakbarozó szakember, így ebb?l az ország sürg?sen behozatalra szorulna.

(a 444.hu tudósításából Izraelb?l)

_______________________________________________

32 / 597

BircaHang - 2015
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

A halálgágogás
by maxval bircaman - hétf?, szeptember 28, 2015
http://bircahang.org/a-halalgagogas/

A ballib gágogás utolsó idejét éljük.

Magyarország kezd végleg kiszabadulni a liberális elnyomás alól.

A 80-as évek végén kezd?dött nagy liberális kulturális forradalom annak kezdeti sikerei után saját magát
temette el. A magyar ballib hunvejbinek elhatározták a 80-as évek végén, hogy mindent eszközt bevetnek
a magyar nép átnevelése és liberális példanemzetté alakítása érdekében. S valóban: nem ismertek
pihenést, hanem éjt nappallá téve haladtak el?re pokoli terveik megvalósítása érdekében.

Minden nem liberális vélemény, s?t minden nem eléggé liberális vélemény antiszemitának, fasisztának,
horthystának lett min?sítve. Ezzel persze a ballib megmondóemberek pont az ellenkez?jét érték el: terjedt
az antiszemitizmus, a jobboldali radikalizmus, s az egyébként teljesen jellegtelen Horthyból érdemtelenül - nemzeti h?s lett sokak szemében.

Vallomással tartozom ezzel kapcsolatban: töredelmesen bevallom, hogy nagyjából 1995-ig
egyetértettem a ballibekkel, magam is hittem komolyan, hogy az általuk vázolt út helyes.

A mai fiatalok el se hinnék, de a 90-es évek els? felében az akkor 95 %-ban liberális magyar médiák még
a nemzeti liberálisokat (pl. az akkori MDF balszárnyát) is fasisztának mondták, s?t Antall miniszterelnök
is horthystának min?sült.

Dehát - szerencsére - a liberálisok túltoltak mindent. Annyira er?szakosan romboltak és terrorizáltak,
hogy a 90-es évek végére drasztikusan lecsökkent népszer?ségük, 10 évvel kés?bbre pedig
törpekisebbségi értékrenddé vált mondanivalójuk.
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A magyar liberálisok utolsó reménysége a külföld maradt ezek után. 2010 után agresszív magyarellenes
kampányba kezdtek, követelve, hogy a külföld döntse meg a "fasiszta" magyar kormányt. Az EU ezt
eleve csak részben támogatta, így a f? támasz az USA lett volna.

Az USA azonban miután tett egy utolsó próbálkozást, látván a totális kudarcot, lemondott a további
bevatkozásról és kiegyezett Orbánnal: a paktum lényege, hogy Washington nem fogja támogatni az
er?szakos kormányváltást, cserébe viszont Budapest támogatja az USA külpolitikájának stratégiai elemeit
(lásd: TTIP, iraki és afganisztáni agresszió). Ezt a paktumot jelezte többek között André Veesenmayer
Badfriend ügyviv? sürg?s hazapaterolása, majd a magyar belpolitikához semlegesen viszonyuló
nagykövet kiküldése.

Ami az EU-t illeti, a menekültválság végképp megszüntette a magyar ballibek reményeit. A ballibek
számára váratlan módon, az EU elárulta a liberális dogmákat, s gyakorlatilag ugyanarra az oldalra állt
ebben a kérdésben, ahol Orbán is áll.

A kérdés természetesen nem csak magyar. Itt egy nagy esély nyílt meg, hogy az EU mégis megmenthet?,
azzal, hogy rothadt, liberális alapjait humanista értékekkel helyettesítjük.

https://www.youtube.com/watch?v=IW3GAjAKges

Nem sikerült Európából ultraliberális Norvégiai Köztársaságot csinálni, s elfogadtatni az ateista, liberális
álértékeket. A balliba haldoklik.

_______________________________________________
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A harmadik bolgár állam I.
by maxval bircaman - szombat, december 05, 2015
http://bircahang.org/a-harmadik-bolgar-allam-i/

A harmadik bolgár állam kezdete.

Az 1422-ben végleg megsz?nt a bolgár állam visszállítása a XIX. sz. második felében nem saját er?b?l
történt, hanem külföldi segítségével.

Az utolsó bolgár kísérlet a függetlenség saját er?b?l való visszaállítására – az 1876-os felkelés – elbukott,
viszont az azt követ? véres török megtorlás fontos szerepet játszott mind belföldön, mind külföldön
annak tudatosításában, hogy nem folytatható a török fennhatóság folytatása a bolgárok által lakott
területeken.

A külföldi érdekek alapvet?en 3 részre voltak oszthatók: a német és osztrák-magyar érdekekre, az angol
és francia érdekekre, s az orosz érdekekre.

Ausztria éppen elvesztette a német egyesülésben általa játszani kívánt f?szerepet, így lemondott a közös
német államról, a Balkán felé irányította er?feszítéseit, hogy a délszlávok osztrák függ?ségbe
kerüljenek.Ennek f? iránya Bosznia-Hercegovina elfoglalása a törökökt?l, s Szerbia, valamint
Montenegró osztrákbarát irányban való megtartása volt.

Oroszország célja a törökök ki?zése volt a Balkánról és Konstantinápoly orosz gyámsággá változtatása,
valamint a Balkánon oroszbarát államok kialakítása.

Németország az osztrák-magyar és az orosz álláspontot igyekezett összegyeztetni, azzal a céllal, hogy a
3 ország szövetsége fennmaradjon.
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Anglia és Franciaország számára mind az osztrák, mind az orosz terjeszkedés a Balkánon volt a f?
megel?zend? probléma, így teljes er?vel kiálltak az Oszmán Birodalom területi épsége mellett.

1875-ben kitört a boszniai parasztfelkelés, mely els?sorban a parasztok és a földesurak közti konfliktus
volt, azonban etnikai kérdéssé változott, mivel a földesurak muszlimok voltak, a parasztok pedig
els?sorban szerbek.

1876-ban a török uralom alól 1815-ben felszabadult Szerbia és az ugyanezt már 1696-ben elér?
Montenegró háborút indítanak az Oszmán Birodalom ellen. A szerb oldalon bolgár önkéntesek is
küzdenek, akik aztán a bolgárlakta területeken is felkelést robbantanak ki (els?sorban a mai Bulgária
középs? és déli részén).

A nagyhatalmak a fenti események hatására 1877-ben összehívják a konstantinápolyi konferenciát a
balkáni konfliktus békés rendezése céljából. A nyugati hatalmak javaslatai:

Montenegró területének megnövelése a környez? oszmán területek rovására,
3 új autonóm terület létrehozása az Oszmán Birodalmon belül: Bosznia-Hercegovina, KeletBulgária, Nyugat-Bulgária (Kelet-Bulgária kb. a mai Bulgária középs? és keleti részét, valamint
a mai román tengerparti vidéket – Dobrudzsát - tartalmazta volna, míg Nyugat-Bulgária a mai
Bulgária nyugati harmadát, plusz a mai Macedóniai Köztársaság területének középs? és déli
részét, a mai Kelet-Szerbiát egészen a Szandzsákig, valamint kisebb területeket a mai ÉszakGörögországból),
a 3 autonóm terület vezet?jét a szultán nevezi ki, a nagyhatalmak el?zetes jóváhagyásával,
a 3 autonóm területen a török hader? csak a határokon és a városokban maradhat, ezen kívül közös
muszlim-keresztény fegyveres er?k lesznek felállítva a közrend biztosítására,
a 3 autonóm területen beszedett minden adó kétharmada felett az autonóm területek vezet?sége
rendelkezik, a központi hatalom nem szólhat ebbe bele,
a cserkesz nemzetiség?ek kitelepítése a 3 autonóm területr?l (a Oszmán Birodalomba a
cserkeszek úgy kerültek, hogy miután Oroszország a XVIII. végén meghódította a Cserkeszföldet
– a Kaukázusban -, a cserkeszek egy része elmenekült török területre, ahol aztán az oszmán
hatóság egyfajta elit fegyveres csapatként használta ?ket a keresztény lakosság megfélemlítése
céljából).

A török kormányzat elutasította a tervezetet, hiszen egy részr?l elfogadhatatlan bevatkozás volt
belügyeibe, más részr?l a törökök jól tudták, az autonómia csak lépés a teljes elszakadás felé, nem lesz
sosem tartós állapot.
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a tervezett Nyugat-Bulgária és Kelet-Bulgária autonóm tartományok

A török elutasításra válaszként Oroszország hadat üzent az Oszmán Birodalomnak. El?zetesen
Oroszország és Ausztria-Magyarország titkos különmegállapodást kötöttek, hogy az orosz-török háború
során Ausztria-Magyarország semleges marad, és orosz gy?zelem esetében nem ellenzi a meghódított
volt oszmán területeken új keresztény állam létrehozását, valamint Oroszország terjeszkedését a
Kaukázusban a törökök rovására, amiért cserébe a háború után Ausztria-Magyarország megkapja
Bosznia-Hercegovinát.

Az orosz csapatok 1877. április 24-én behatoltak Románia területére, mely akkor még az Oszmán
Birodalom vazallus állama volt (a gyakorlatban független állam volt már 1859-t?l, a török fennhatóság
formális volt). A román kormányzat el?zetesen engedélyt adott Oroszországnak arra, hogy területén
keresztül támadja az Oszmán Birodalmat. Válaszként a törökök l?ni kezdik a határmenti román
városokat, amire Románia csatlakozik szövetségesként Oroszországhoz és hadat üzen az Oszmán
Birodalomnak, miután kikiáltja függetlenségét. Az orosz támadás Románián keresztül meglepetést keltett
a törököknél, mivel tengeri támadásra számította a Fekete-tengeren keresztül közvetlenül
Konstantinápoly ellen.

Az orosz csapatok júniusban kezdték a támadást. Els? lépésben a Duna teljes török szakaszán
megsemmisítették a teljes török folyami flottát, majd Dobrudzsában átlépték a határt. E határátkelés célja
megtévesztés volt, hogy a törökök azt higgyék onnan fog indulni a támadás f? vonala, azaz az orosz
csapatok a Fekete-tenger mentén fognak délre haladni egészen Konstantinápolyig. Valójában a f? orosz
er?k Szvistovnál támadnak, a Duna török szakaszának középs? részén.

Két hónap alatt az orosz er?k elfoglalják Észak-Bulgária teljes keleti és középs? részét, komoly ellenállás
Plevennél történik, a várost az orosz er?k nem tudják bevenni, így végül ostromgy?r?be zárják,
megszakítva a város kapcsolatát a külvilággal. (Pleven végül 6 hónap után, 1877 decemberében adja meg
magát az orosz és a velük szövetséges román er?knek.)
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Ezzel párhuzamosan az orosz csapatok a Kaukázusnál is támadást intéznek az Oszmán Birodalom ellen,
a támadás f? célja, hogy a török vezetés ne legyen képes ázsiai területeir?l katonai er?t átirányítani a
Balkánra.

A török hadvezetés megpróbál segéder?ket átdobni Dél-Bulgáriából Észak-Bulgáriába. Itt jelentkezik a
bolgár felkel?k szerepe: a Sipka-szorosban 3 napon keresztül sikeresen feltartóztatják a többszörös
túler?ben lév? török csapatokat, míg megérkezik az orosz hadsereg.

Közben a szerbek is csatlakoznak a háborúhoz, legy?zve a mai Kelet-Szerbiában lév? török er?ket. A
szerbek tervezik ezután a Szandzsák elfoglalását is, ezzel szárazföldi kapcsolatot teremtve Szerbia és
Montenegró között, de Ausztria-Magyarország tiltakozása miatt végül letesznek err?l a tervükr?l.

A háború lassan fel?rli a török er?ket, míg az oroszok viszont képesek könnyedén új, friss hadosztályokat
a helyszínre irányítani. Januárra egész Dél-Bulgária is orosz kézbe kerül.

Miután 1878 januárjában az orosz csapatok 20 km-re érnek Konstantinápolytól, a török vezetés
kapitulál.

A bolgár cél a 1877-es konstantinápolyi konferencián tervezett két bolgár autonóm területi egység egész
területe alapján független bolgár állam megteremtése. Az oroszok azonban szeretnék megjutalmazni
szerb és román szövetségeseiket, így a terület északnyugati részét Szerbiának ítélik, Észak-Dobrudzsát
pedig Romániának (így lesz Romániának tengeri határa). Emellett kötelezik az Oszmán Birodalmat, hogy
ismerje el hivatalosan Montenegró, Románia és Szerbia függetlenségét (eddig mindhárom formailag az
Oszmán Birodalom vazallusa volt). Ez mind meg is történik a márciusban aláírt orosz-török
békeszerz?dés alapján. (Innen Bulgária nemzeti ünnepe ma is március 3., az orosz-török békeszerz?dés
aláírásának napja.)

Bulgária az 1878. március 3-i orosz-török békeszerz?dés alapján

38 / 597

BircaHang - 2015
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

A nyugati nagyhatalmak – különösen Anglia - tiltakoznak a túl nagy Bulgária ellen, azt az orosz
érdekszféra elfogadhatatlan megnövekedésének tartva, így júniusban összeülnek a nagyhatalmak
Berlinben az orosz-török békeszerz?dés módosítása céljából. Ezen a felszabadult területek jelent?s része
vissza lett adva az Oszmán Birodalomnak, de a konferencia elismerte a bolgár államot, mint az Oszmán
Birodalom vazallus államát, területe viszont korlátozva lett a Balkán-hegységt?l északra fekv? területre.
Dél-Bulgária keleti része pedig Kelet-Rumélia néven az Oszmán Birodalom autonóm tartománya lett.

Bulgária a berlini megállapodás szerint - narancs: a Bulgáriai Fejedelemség, kék: az Oszmán
Birodalmon belüli Kelet-Rumélia autonóm tartomány

Kelet-Rumélia egyébként alig 8 éven keresztül áll fenn. A Balkánon az autonómiát soha senki
sem veszi komolyan mind a mai napig, ez korábban is így volt: 1886-ban Kelet-Rumélia
önhatalmúlag felmondja saját jogi státuszát és bejelenti csatlakozását a Bulgáriai
Fejedelemséghez. A kedvez? nemzetközi helyzetben a két terület egyesülése sikeresnek bizonyul,
a nagyhatalmak elfogadják a két terület perszonálúnióban való egyesülését, megtartva az oszmán
szultán alatti státuszt. Formailag, hogy ne adjanak precedenst további határváltoztatásokra, a
nagyhatalmak a fenti perszonálúniós fikciót találják ki, valójában azonban a gyakorlatban KeletRumélia Bulgária része lesz minden szempontból. De ez a jogi fikció egészen 1908-ig tart, amikor
is a Bulgáriai Fejedelemség – ismét önhatalmúlag – hivatalosan megszakítja a vazallusi
kapcsolatot az Oszmán Birodalommal, azaz teljes függetlenséget kiált ki, Bulgáriai Cárság
néven, természetesen az egész államterületen, azaz ekkortól már hivatalosan is bolgár területnek
számít Kelet-Rumélia.

A berlini konferencia a többit illet?en elismeri a háború eredményeit:

Bosznia-Hercegovina osztrák-magyar gyámság lesz (1908-ig, amikor a terület hivatalosan
Ausztria-Magyarország része lesz),
jogilag független lesz Szerbia, Montenegró és Románia,
Észak-Dobrudzsa Romániáé,
Montenegró tengeri kijáratot kap,
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a Szandzsákban osztrák-magyar katonai közigazgatás kerül bevezetésre (1908-ig áll ez fenn,
majd visszakerül a törökökhöz 4 évre, majd pedig 1912-ben a területet meghódítja és elosztja
egymás között Montenegró és Szerbia.

Ami Bulgáriát illeti, ekkortól meg is van az összes bolgár politikai tényez? célja: visszaszerezni az 1878
márciusában megszerzett, majd júniusban elvesztett területeket: azaz Macedóniát és Trákia török kézen
marad nagyobbik részét.

Az így nemzetközileg is elismert Bulgáriai Fejedelemség jogilag 1879-ben kezdi el m?ködösét, az
1878-1879-es átmeneti id?szakban az országban orosz katonai közigazgatás m?ködik.

A berlini konferencia kimondja Bulgáriát illet?en: az új állam fejedelemség lesz, a fejedelmet a bolgár
nép szabadon választhatja meg valamely európai arisztokrata családból, de a megválasztandó uralkodó
nem lehet orosz nemzetiség?.

1879 ápriliásától júniusig ülésezik az els? bolgár parlament Veliko Tarnovóban, mely els? ülésnapján
megválasztja uralkodónak a 22 éves, katolikus vallású osztrák Alexander Joseph von Battenberget, aki I.
Alekszandar néven bolgár fejedelem lesz. (Végül a parlament Veliko Tarnovo helyett Szófiát nyilvánítja
f?városnak.) Az új fejedelem mellett szól, hogy önkéntesként részt vett az orosz hadsereg tagjaként az
orosz-török háborúban hadnagyi rangban, azaz személyesen is harcolt Bulgária török uralom alól való
felszabadításában, ezen kívül az orosz cár rokona (az orosz cár felesége Alexander von Battenberg
nagynénje).

Az els? bolgár parlament az 1830-as belga alkotmányt alapul véve alkotja meg Bulgária els? írott
alkotmányát, mely az ország berendezkedését alkotmányos monarchiaként határozza meg, melyben a
hatalom megoszlik a fejedelem és a népképviseleti parlament között, a kormány pedig mindkett? el?tt
felel?s. Az alkotmány megalkotásában fontos szerepet játszanak az orosz katonai közigazgatás
tisztvisel?i, akik a bolgár alkotmányra egyfajta próbaként néznek, milyen lehetne az orosz alkotmány, ha
ott is bevezetésre kerülne az alkotmányos monarchia. (Végül ebb?l Oroszországban nem lesz semmi,
mert 1881-ben az orosz cárt meggyilkolják, utóda pedig a gyilkosságból azt a következtetést vonja le,
hogy el?dje reformterveit nem szabad megvalósítani.)

Az alkotmány mellett más jogszabályok esetében is kénytelen Bulgária idegen modelleket átvenni, mivel
a félévrezedes török uralom öröksége használhatatlan. A polgári jog terén a Bulgária az olasz és a francia
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polgári törvénykönyvet adaptálja, míg a büntet?jog terén a magyar 1878-as BTK-t (népszer? nevén:
Csemegy-kódex).

Bulgária politikai életében még az els? parlament m?ködése során kialakul a két f? párt: a konzervatív és
a liberális. A két párt között azonban az ideológia mellett geopolitikai ellentét is van: míg a konzervatívok
er?sen oroszpártiak, addig a liberálisok nyugatpártiak, els?sorban németpártiak. E két párt harca
határozza meg az els? évek politikáját.

Folytatás itt.

_______________________________________________
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A harmadik bolgár állam II.
by maxval bircaman - vasárnap, december 06, 2015
http://bircahang.org/a-harmadik-bolgar-allam-ii/

Bulgária a felszabadulástól az I. világháborúig.

Bulgária visszállítása államként 1878-ban kezd?dött, s 1879-ben fejez?dött be.

Az 1879-ben összehívott els? parlament elfogadta az els? írott bolgár alkotmányt, s megválasztotta a
bolgár uralkodót, I. Alekszandar fejedelmet.

1879 júliusában megválasztásra került az els? bolgár kormány, ezzel az orosz katonai közigazgatás
átadta a hatalmat a választott bolgár hatóságoknak.

Az els? két kormány konzervatív, er?sen oroszpárti. A kormány egyik tagja - a hadügyminiszter - egy
orosz tábornok, egészen 1885-ig a bolgár hadügyminiszter mindig orosz nemzetiség?. Ezzel
párhuzamosan a kormány igyekszik Oroszország mellett Németországgal és Ausztria-Magyarországgal is
baráti kapcsolatokat kiépíteni.

Súlyos problémának bizonyul a földkérdés. Az orosz-török háború során a török lakosság nagy része
elmenekül, azonban a háború után egy részük - miután a bolgár hatalom nem tiltja ki az országból a
törököket, szemben pl. Szerbiával - visszatér, viszont id?közben az üresen maradt földjeiket bolgár
parasztok vették tulajdonba. (A török uralom alatt a földek nagy többsége a szultán tulajdona volt, azt
csak használatba lehetett átvenni.) Végül az összes török állami földet újraállamosítják, kivéve a muszlim
felekezet földjeit, s azt az államtól vehetik meg a parasztok. Bár ez megoldja a problémát, a kés?bbiekben
új, súlyos problémát okoz: a parasztok tömegesen eladósodnak, mivel hitelt kénytelenek felvenni a
földek megvételére.

Szintén gondot okoz a banditizmus az országban. B?nbandák alakulnak ki az ország egyes részein, ezek
egy része törökökb?l és muszlimokból áll, akik nem fogadják el az új hatalmat, de vannak bolgár bandák
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is, ezek jellemz?en volt törökellenes felkel?k, akik az ország felszabadulása után az új helyzetben
b?nbandává alakulnak át, s fosztogatással igyekeznek megélni. Egyébként a törökellenes felkel?k
legnagyobb részével nincs gond, bel?lük alakul meg a Bolgár Hadsereg. A fosztogató bandákkal való
teljes leszámolás még 10 évet vesz igénybe.

A konzervatív kormányok fontos eredménye a Bolgár Hadsereg megalapítása, bár ezt a berlini
megállapodás tiltja, az csak rend?rség megalapítását teszi kilátásba, de a nagyhatalmak nem reagálnak a
megállapodás megsértésére (Oroszország pedig támogatja a hadsereg létrehozását). Ez - mint említettem
- megoldja a volt bolgár felkel?k kérdését is, akik dolog nélkül maradtak a felszabadulás után, így most
?k lesznek az új hadsereg alapítói.

1880-ban kerül hatalomra a liberális párt. Igyekeznek egyesúlyozni Oroszország és AusztriaMagyarország között, ez a két ország játssza akkoriban a legnagyobb befolyást Bulgáriában. A bolgár
kormány megalapítja - az orosz nyomás ellenére - a független bolgár nemzeti bankot, s bevezeti a bolgár
levát, melynek árfolyamát a francia frankhoz rögzíti, ezzel Bulgária társult államként csatlakozik a XIX.
századi "eurózónához", azaz a francia vezetés alatt álló Latin Monetáris Únióhoz. (Bulgária egészen
1916-ig tagja marad a Latin Monetáris Úniónak,)

Súlyos probléma alakul ki Angliával a bulgáriai vasútvonalak miatt, azok ugyanis egy angol cég
tulajdonát képezik, az illet? cég még a török uralom kap koncessziót a vasútépítésre (az els? vonal
1865-ben épül meg, Rusze és Várna között), míg a bolgár állam szeretné saját kézbe venni a vasútépítést.
(Végül 1888-ban sikerül államosítani a vasútakat, miután a bolgár kormány megegyezik Hirsch báróval, a
kor egyik legggazdagabb zsidó iparfejleszt?jével, aki id?közben átvette az angol cégt?l a vasútak
irányítását.)

1881-ben az uralkodó, I. Alekszandar vezetésével puccs történik, a fejedelem szeretné átvenni a teljes
hatalmat, arra hivatkozva, hogy a liberálisok és a konzervatívok pártharcai a cs?dbe viszik az országot,
így a parlament beleegyezése nélkül új kormányt nevez ki, élén a volt hadügyminiszterrel, egy orosz
tábornokkal. A fejedelem 7 évre szeretné hatályon kívül helyezni az alkotmányt, ezért új választásokat ír
ki, melyet hívei meg is nyernek. 1881 középét?l egy éven keresztül maga az uralkodó tölti be
személyesen a miniszterelnöki posztot, támogatói a konzervatív pártiak és orosz tisztek. A f? ok erre
Oroszországban a cár meggyilkolása, melyet a bolgár fejedelem úgy értelmez, hogy az alkotmányos
monarchia káros, így er?síteni kell az ország alkotmányos rendjében a monarchikus elemeket, a
demokratikus jellemz?k rovására, többek között ezentúl a kormányf? kinevezése kizárólagos fejedelmi
jogkör lesz (szemben az alkotmányos szabállyal, mely szerint a kormányf?t mind a fejedelemnek, mind a
parlamentnek jóvá kell hagynia).
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1882-t?l a represszív intézkedések csökkenek, megsz?nik többet között az 1881-ben bevezetett cenzúra.
Ezzel együtt szigorodik a választójogi törvény: a korábbi m?veltségi cenzus mellé vagyoni cenzus is
bevezetésre kerül a választójog feltételeként.

1883-ban a kormány úgy dönt, ezentúl a Bulgáriában szolgáló orosz katonatisztek a Bolgár Hadsereg
parancsnoksága alatt állnak.

1884-ben a liberálisok nyerik meg a választásokat, céljuk az alkotmány hatályának visszállítása. A
kormány kisajátítja a földeket az összes olyan török tulajdonostól, aki nem él az országban. Az orosz
érdekek ellenére, vasúti megállapodás kerül aláírásra Ausztria-Magyarországgal, ennek eredménye a mai
is létez? vasúti infrastruktúra nagy része a Balkánon. A bolgár-orosz viszony súlyosan megromlik,
1885-ben Oroszország hazahívja az összes Bulgáriában szolgáló orosz tisztet, ami súlyos csapás
Bulgáriára, mert így a Bolgár Hadsereg tábornokok és f?tisztek nélkül marad,

A kormány nagy sikere az egyesülés sikeres levezényláse Kelet-Ruméliával, majd ennek nemzetközi
elismertetése. 1886-ban Kelet-Rumélia - mely hivatalosan az Oszmán Birodalom autonóm tartománya önhatalmúlag felmondja saját jogi státuszát és bejelenti csatlakozását a Bulgáriai Fejedelemséghez. A
kedvez? nemzetközi helyzetben a két terület egyesülése sikeresnek bizonyul, a nagyhatalmak elfogadják a
két terület perszonálúnióban való egyesülését, megtartva az oszmán szultán alatti státuszt. Formailag,
hogy ne adjanak precedenst további határváltoztatásokra, a nagyhatalmak a fenti perszonálúniós fikciót
találják ki, valójában azonban a gyakorlatban Kelet-Rumélia Bulgária része lesz minden szempontból.
(Ez a jogi fikció egészen 1908-ig tart.)

Az egyesülés azonban Oroszország megkérdezése nélkül történik, amit az orosz cár - bár elvben ? is
támogatja azt - súlyos sértésnek, a felszabadított bolgárok "hálatlanságaként" él meg, így ett?l kezdve
megszakítja a kapcsolatot a bolgár fejedelemmel. Ennek ellenére Ausztria-Magyarország a Bulgáriai
Fejedelemség és Kelet-Rumélia egyesülését titkos orosz akciónak véli, amire válaszként az akkor osztrákmagyar befolyás alatt áló Szerbiát ráveszi, indítson háborút Bulgária ellen. A háborút azonban – teljesen
váratlanul – Bulgária nyeri meg, aminek értékét külön emeli az, hogy - az orosz tisztek hazamenése miatt
- a bolgár hadseregben nem volt f?hadnagynál magasabb rangú tiszt.

1886 augusztusában oroszbarát bolgár katonák puccsot hajtanak végre az uralkodó és a kormány ellen.
Kormányf?nek Klimentet, Veliko Tarnovo érsekét nevezik ki, aki egyben a konzervatív párt egyik vezet?
politikusa is. A puccs ellen ellenpuccs történik az ellentábor által pár nappal kés?bb, mely visszállítja I.
Alekszandar hatalmát, mely azonban csak pár napig tart. Végül az uralkodó lemond, s Bécsbe távozik.
(Onnan Grazban lév? birtokára megy, ahol 1893-ben bekövetkezett haláláig él. 1893-ben testét Szófiába
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szállítják, ahol mauzóleumot építenek számára. A mauzóleumot a kommunista hatalom sem rombolta le,
az ma is létezik, csupán 1946-1991 között le volt zárva a látogatók el?l.)

I. Alekszandar mauzóleuma

Mindezek után Oroszország 1886-ban megszakítja a diplomáciai kapcsolatot Bulgáriával, az csak 10
évvel kés?bb áll helyre. Közben Bulgáriában kormányzótanács alakul 1 évre, Sztefan Sztambolov,
kés?bbi kormányf? vezetésével, aki az ellenpuccs egyik vezet?je volt.

A bolgár parlament 1886 végén megpróbál új uralkodót választani Valdemar dán herceg személyében,
aki azonban - az orosz cár felhívására - pár nap múlva lemond a bolgár trónról. Végül 1887 júliusában
sikerül új bolgár fejedelmet választani a Száz-Koburg-Gothai ház magyar ágából származó Ferdinand
von Sachsen-Coburg-Gotha-Koháry személyében, aki I. Ferdinánd néven foglalja el a trónt.

1887-1894 között a kormányf? a Sztefan Sztambolov. Politikája alapvet?en oroszellenes, amivel
párhuzamosan Angliával és Ausztria-Magyarországgal igyekszik szövetségesi kapcsolatokat kiépíteni.
Emellett törökbarát, azaz rendezni kívánja a kapcsolatokat az Oszmán Birodalommal, ezáltal
megpróbálva a bolgár pozíciót er?síteni Szerbiával és Görögországgal szemben. Kormánya fejleszti az
ipart és az oktatást (1888-ban nyílik meg az els? bolgár egyetem). Sztambolov oroszellenes iránya eleve
ellenségévé teszi az oroszpártiakat Bulgáriában, diktátori stílusa miatt pedig a vele egyetért?k között is
hamarosan sikerül népszer?tlenné válnia. 1894-ben magánéleti botrány miatt kénytelen lemondani, amit
az uralkodó is igyekszik kihasználni az Oroszországgal való kapcsolatok megjavítására. Lemondása után
pár hónappal Sztambolovot Szófia központjában megölik oroszpárti bolgár összeesküv?k.

1894-t?l javulnak a bolgár-orosz kapcsolatok. Az orosz cár hivatalosan elismeri Ferdinánd bolgár
fejedelmet. A katolikus vallású Ferdinánd els?szülött fiát, a bolgár trónörököst, Borisz herceget az
ortodox egyház szertartása szerint keresztelteti meg (válaszként a római pápa kiközösíti Ferdinándot),
ami miatt viszont az orosz cár ismét engedélyezi orosz katonatisztek részére, hogy szolgálatot vállaljanak
Bulgáriában. A kormány folytatja el?dje iparfejleszt? politikáját, viszont a felvett hatalmas külföldi
hitelek pénzügyi válságot idéznek el?.
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Ferdinánd fejedelem/cár fiatalon

1903-ban kitör a törökellenes felkelés Macedóniában, melyet azonban a bolgár kormányzat nem támogat,
mert nem érzi elég er?snek a bolgár hadsereget a törökök elleni háborúra, ráadásul nem kap támogatást se
nyugatról, se Oroszországból. A felkelés kudarca után azonban a f? macedóniai törökellenes szervezet
(VMRO) titokban pénzügyi támogatást kezd kapni Bulgáriától, ennek célja a Macedóniában lév? szerb és
görög tevékenység ellensúlyozása. A kormányzat f? célja belföldön a vasúthálózat, valamint a hadsereg
fejlesztése.

1908-ban a bolgár kormány kihasználja a nemzetközi helyzetet (a boszniai válságot), s kikiáltja Bulgária
függetlenségét, megszakítva az utolsó hivatalos államjogi kapcsolatot Bulgária és az Oszmán Birodalom
között (1878-1908 között Bulgária hivatalosan az Oszmán Birodalom vazallus állama volt). Ezzel együtt
Bulgária hivatalos neve Bulgáriai Cársággá változik, Ferdinánd fejedelem pedig felveszi a cári címet,
mégpedig nem a Bulgária cárja címet, hanem a bolgárok cárja címet, ezzel hangsúlyozva az oszmán
uralom alatt él? macedóniai és trákiai bolgárok feletti igényét.

Ezzel kapcsolatos vicces eset. Mivel mindenki megszokta, hogy az államf?t ?fensége a
fejedelemnek kell nevezni, szokatlan volt az új, ?felsége a cár cím. Ezért a parlament döntést
hozott, hogy aki parlamenti ülésen tévesen a régi címet használja, az pénzbüntetést köteles fizetni.
Az els? megbüntetett személy maga Ferdinánd cár lett, aki az els? napokban egy parlamenti
beszéd intézesekor saját feleséget ?fensége, a fejedelemné néven nevezte meg. elfelejtve, hogy
immár ?felsége, a cárné a helyes verzió. Észre is vette azonnal a hibát, majd befizette a
pénzbüntetést.

A bolgár vezetés célja ett?l kezdve a Szerbiával és Görögországgal való megegyezés a kozös
törökellenes politika érdekében, valamint a török területen m?köd? bolgár illegális fegyveres csoportok
támogatása.
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1912 elejére négy balkáni állam – Bulgária, Görögország, Montenegró, Szerbia – megállapodikt
egymással a közös háborúban a törökök ellen.

A háború el?tt egyedül Szerbia és Bulgária – ez volt akkor a két leger?sebb állam a négy közül katonai
értelemben – állapodik meg részben a megszerzend? török terület felosztásáról, Macedóniát illet?en. Ami
Görögországot illeti, hadereje gyengébb mind a szerb, mind a bolgár hader?nél, így nem látszik
szükségesnek az el?zetes megállapodás. Hallgatólagosan egyetértés van, hogy az etnikailag görög
többség? területek Görögországhoz fognak kerülni, a Pelloponész-félszigetet északról határoló területek,
els?sorban Epirosz, és a Földközi-tengeri szigetek, melyeknek akkor csak kisebb része tartozott
Görögországhoz.

A háború megindítására 1912 szeptemberében az ürügyet az szolgáltatja, hogy Törökország elutasítja a
négy balkáni állam követelését arra vonatkozóan, hogy adjon autonómiát a török fennhatóság alatt álló
balkáni népeknek. Az elutasítás után Montenegró megtámadja Shkodra városát (jelenleg Albániában), ezt
török hadüzenet követi, amire a másik három szövetséges is hadat üzen a törököknek.

A háborúra az alkalom ideális, ugyanis a török hader? éppen súlyos problémákkal küzd, Ugyanebben az
id?ben folyik az olasz-török háború Líbiában, mely végül – 1912 októberében – teljes török vereséggel
zárul. (Ekkor lesz Líbia olasz gyarmat.)

A négy szövetséges elosztja egymás között a katonai feladatokat. A leger?sebb hadsereg a bolgár, ezért ez
vállalja fel a támadást a török f? er?k irányában: Trákiában Isztanbul felé. A görögök a
haditengerészetükkel segítenek els?sorban: megakadályozzák, hogy a török hadihajók segítséget
küldenek a szárazföldi csapataiknak. Szerbia és Montenegró pedig a hadi terület nyugati részen aktív.

A hadm?veletek rendkívül sikeresek, több területen a török ellenállás gyorsan összeomlik. A török er?k
a legkeményebb ellenállást Shkodra, Joaninna (ma: Görögország) és Edirne (ma: Törökország)
városoknál tanúsítják, de végül ezeknél is szövetséges gy?zelem születik.

Több eset van, amikor a szövetségesek igyekeznek egymással is versenyt futni, mivel nem igazán bíznak
meg egymásban. A legnevezetesebb eset Thesszaloniki, melyet a bolgár és a görög csapatok is
igyekeznek elfoglalni. Végül a görög csapatok pár órával a bolgárok el?tt érnek a városba.
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1913 májusában ül össze Londonban a négy gy?ztes hatalom a vesztes Törökországgal együtt a háború
politikai lezárására. A nagyhatalmak hozzáállása nem egységes. Anglia és Németország hivatalosan
Törökország szövetségesei. Anglia ennek ellenére titokban támogatja Görögországot (azon az alapon,
hogy az a kisebbik rossz, ha az angol szövetséges görögök szerzik meg a területeket, mintsem az orosz
szövetséges szerbek). Németország pedig éppen szeretette volna megnyerni Bulgáriát szövetségesnek
Anglia és Franciaország ellenében, így szintén titokban támogatja Bulgáriát. Ausztria-Magyarország
szintén támogatta Törökországot, de nem volt hajlandó annak segítséget nyújtani, ehelyett inkább
igyekezett a szerb területnövekedést korlátozni, s erre a legjobb mód az albán felkelés és a bolgár igények
támogatása volt Szerbia ellenében. Anglia végül a bolgár igényeket is támogatta, azon az alapon, hogy
még mindig jobb, ha Trákia bolgár lesz, mintha orosz lenne, ugyanis Oroszország egyik célja akkoriban
Isztanbul meghódítása volt. Oroszország pedig a kezdettekt?l a négy balkáni államot támogatta, azzal a
titkos reménnyel, hogy a háború közelebb visz a nagy terv (Isztanbul meghódítása) eléréséig. Egyedül
Franciaország volt az, mely mindvégig a török oldal mellett állt ki, azonban a francia vezetés úgy döntött:
csak akkor lép fel aktívan, ha Anglia is így akarja, ami nem következett be.

A londoni megállapodás végülis gyakorlatilag ügy dönt, hogy azé az adott terület, aki azt katonailag
birtokolja, két pontot leszámítva:

létrejön Albánia mint független állam, így a szerb, montenegrói, és görög csapatoknak vissza kell
vonulniuk az általuk megszállt terület egy részér?l, azt átadva Albániának.
a nagyhatalmak szerint Bulgária túl közel került Isztanbulhoz, így a bolgár-török határt kb. 70 kmmel északnyugatabbra húzzák meg:

A londoni megállapodás hatalmas felháborodást vált ki Bulgáriában, Els?sorban Macedónia kapcsán,
melynek csak a keleti részét kapja Bulgária, a többit elosztotta egymás között Görögország és Szerbia, s
elfelejt?dik az egy évvel korábbi bolgár-szerb magállapodás is.

A bolgár kormányzat és a közvélemény a háború alatti jelent?s bolgár sikerekt?l megrészegülve hiszi,
hogy biztos a gy?zelem, ha Bulgária megtámadja szövetségeseit. Így Bulgária júniusban megtámadja
Szerbiát és Görögországot Macedóniában: a cél délen Thesszaloniki elfoglalása, nyugaton pedig a szerb
és görög er?k ki?zése a területr?l egészen az albán határig.

Az eseményeket látja Törökország is. Isztanbulban puccs távolítja el a török közvélemény szerint gyenge
és áruló kormányt, helyére radikálisok jönnek. A török hadsereg. kihasználva azt, hogy a bolgárok
Macedóniában harcolnak, megtámadja Bulgáriát délkeletr?l.
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Természetesen a bolgár hader? nem képes három ellenséggel megbirkózni. Ráadásul id?közben
megjelenik Románia, mely kijelenti, hogy Macedóniában 400 ezer román él (a valódi szám kb. 60-70
ezer lehetett akkoriban), s e tényért területi kompenzációra jogosult, így követeli, hogy Bulgária adja át
neki Dél-Dobrudzsát. Miután Bulgária ezt megtagadja, Románia hadat üzen, s a gyakorlatilag védetlen
Észak-Bulgáriában egészen Szófiáig halad el?re.

Augusztusban Bulgária kapitulál. Az újabb megállapodás megváltoztatja a Londonban megállapított
határokat, Bulgária rovására:

Kelet-Trákia Törökországhoz kerül (ekkor alakul ki a mai Törökország európai határvonala),
Macedónia délkeleti részét megkapja Görögország,
Dél-Dobrudzsa Romániához kerül (ezt Bulgária 1940-ben visszaszerzi, máig bolgár terület),

Bár Bulgária így is megnöveli területét a balkáni háborúk el?tti állapothoz képest, hiszen megkapja
Macedónia északkeleti részét, valamint Nyugat-Trákiát, ezzel kijutva az Égei-tengerre, mindezt a bolgár
közvélemény súlyos vereségként éli meg, els?sorban amiatt, hogy a bolgár többség? Macedónia
legnagyobb részét Szerbia és Görögország kapja meg.

Következik: az I. világháború Bulgáriában.

*

Térképek

Bulgária és a környez? államok területe

színek jelzése:
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piros vonal – jelenlegi országhatárok
kék vonal – Bulgária határa a San Stefano-i békeszerz?dés szerint

Bulgária és a környez? államok a San Stefano-i szerz?dés szerint, 1878 eleje

Bulgária és a környez? államok a Berlini Konkresszus után, 1878 vége

Bulgária és a környez? államok Bulgária egyesülésének elismerése után, 1886

Bulgária és a környez? államok a II. balkáni háború után, 1913 - ez a helyzet az I. világháború kezdetéig

_______________________________________________
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A határkerítés valódi célja
by maxval bircaman - hétf?, augusztus 10, 2015
http://bircahang.org/a-hatarkerites-valodi-celja/

Lássuk mi a valós helyzet a határkerítéssel kapcsolatban.

Azt mondják a ballib médiák: egy kerítés fegyveres védelem hiányában nem képes megállítani azt, aki be
akar hatolni a kerítés által védett területre. Ez teljesen igaz, azonban nézzük meg mely területre akarnak
behatolni a betolakodók.

A tömeg nem Magyarországra akar behatolni, hiszen ennek semmi értelme. A magyar szociális rendszer
nyújtotta el?nyök nevetségesek a bevándorlók számára. Ha ez lenne a valódi céljuk, el se indultak volna
otthonról.

A valódi cél az EU szociálisan legb?kez?bb államai, els?sorban Svédország és az Egyesült Királyság, de
ha ez nem jön össze, még Németország is számba jöhet, ahol az állam minden menekültkérelem
benyújtójának ingyenes szállást és étkezést biztosít, valamint 145 euró havi zsebpénz személyenként. Ez
TÖBB, mint a minimális nyugdíj Magyarországon! S a menekülkérelem elbírálása 6 hónap, azaz 6
hónapig aranyélete van annak, aki ilyen kérelmet benyújt.

Jelenleg a német kormány pont ezért tervezi a 6 hónapos id? 6 hétre leszállítását, a zsebpénz
megszüntetését, valamint a lágerekben való kötelez? elhelyezést minden kérelmez?nek. Ezzel szeretnék
Németország jóhírét csökkenteni a segélyre vágyók szemében.

Szóval a cél nem Magyarország. Magyarország csak tranzitország, melyen a beáramló tömeg áthalad
úticélja eléréséig.
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A kerítés célja tehát: ezt a vándorló tömeget más útvonal választására késztetni. Ha nehéz Szerbiából
Magyarországra eljutni, akkor a "menekült" megy Romániába vagy Horvátországba, Azok is EUtagállamok.

Ezt a célt pedig a kerítés el fogja érni. Ezért lesz a kerítés teljes politikai siker a Fidesz számára.

Hasonló eset ez a ballibek számára, mint a határontúli magyarok elleni harc éveken keresztül: védhetetlen
és értelmetlen. S a vége ugyanaz lesz: amikor majd kimondják, hogy tévedtek (az MSZP és az Együtt
Post Mortem pártok ma már határontúli-pártiak), már senki fogja komolyan venni, hogy véleményt
változtattak a helyes álláspont irányába.

_______________________________________________
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A helyes választás
by maxval bircaman - vasárnap, április 05, 2015
http://bircahang.org/a-helyes-valasztas/

Budapesten történt, egy nagy bank irodaházában.

A banknak voltak ?rz?-véd? alklamazottjai, ?k, többek között, biztosították az ügyféltérben való
álldogálást is, az álldogálók egyik feladata az ügyfelek eligazítása volt, valamint a rendbontó ügyfelek
megfegyelmezése, pl. a dohányzási tilalom ellenére dohányzók felszólítása, hogy menjenek ki a járdára
dohányozni.

Egy új, fiatal srác kezdett dolgozni a bankfiókban. Aprólékosan el lett neki magyarázva mi a feladata.

Egyik nap, már az ügyfélfogadási id?n túl, a bankfiók helyettes vezet?je kiment az ügyféltérre, leült, majd
rágyújtott,

A fiatal ?rz?-véd? srác azonnal észrevette a szabálysértést, de hirtelen elgondolkozott: vajon miért
csinálja ezt a f?nökhelyettes? Mi más lehetne ez, mint teszt: vajon ?, a szabályok betartására felvett
alkalmazott reagálni fog-e.

Pár másodperc után a srác odament a f?nökhelyetteshez, s felszólította ne dohányozzon, mert ez itt tilos,

Másnap reggel a személyzeti osztály hivatta a fiatal srácot, aki meg is kapta a próbaid?n belüli azonnali
felmondást.

Teszt volt, de nem arra, amire a srác gondolta.
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A homokfronton minden csendes
by maxval bircaman - szerda, április 29, 2015
http://bircahang.org/a-homokfronton-minden-csendes/

Tudósítás a homok frontjáról.

Az ateista-liberális Franciaország homokos nagykövetet jelölt a Vatikánba. Bár ennek az eretnek argentín
médiaceleb biztosan titokban tapsolt, kénytelen volt végül egyháza Jézus-h? közvéleménye el?tt
meghajolva megtagadni a perverz francia diplomata fogadását, azaz a Vatikán megtagadta a diplomáciai
engedély kiadását az új nagykövet-jelöltre, így Franciaország kénytelen lesz új személyt kinevezni
vatikáni nagykövetének.

A BKV sikeresen visszaverte egy homokos honlap reklámozási próbálkozását. Egy perverz csoport
ugyanis budapesti buszokon szeretette volna hirdetni magát. Addig van remény, míg a magyarok
többsége tisztességes homofób, keresztény ember. Ha a perverziópártolók kerülnek többsége, a legjobb
lesz atombombát dobni az országra.

Az ügyet pártoló egyik szervezet a HÁTTÉR nev? homokos propagandaszervezet. Rájöttem közben mi a
HÁTTÉR név valódi jelentése. Ez valójában az angol HATER magyarosítása. Találó név: a hátteresek
gy?lölik a normalitást, az emberiséget, a családot, s Istent.

Eközben a liberálfasiszta Kanadában immár gy?löletbeszédnek számít, ha valaki nyilvánosan egy férfi és
egy n? kapcsolataként határozza meg a házasságot.

_______________________________________________
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A Homokos Gyík
by maxval bircaman - szombat, július 11, 2015
http://bircahang.org/a-homokos-gyik/

Azaz a 20 leg gyakrabban feltett kérdés a homoszexualizmussal kapcsolatban.

E rövid tájékoztatóban igyekeztük összegy?jteni a legf?bb, leggyakrabban felmerül? kérdéseket,
melyeket a homofób, keresztény hív?k szoktak kapni különböz? vitákban.

1.

K: Hogyan lenne a homoszexuális természetellenes, ha egyszer el?fordul a természetben, állatoknál is?

V: A rák is el?fordul állatoknál, tehát a rák sem természetellenes? A „természetellenes” nem azt jelenti,
hogy valami a természetben nem fordul el?, hanem azt, hogy ellenkezik a normális, természetes
állapottal.

2.

K: A „fóbia” azt jelenti görögül, hogy „félelem”, miért féltek a homoszexuálisoktól?

V: Nem félünk. A „fóbia” szó eredeti jelentése valóban „félelem”, de a szónak mára a jelentése
szélesebb, jellemz? jelentése „elutasítás”. Érdemes észrevenni: a homoklobbi sem „félelem” értelemben
használja a szót, hanem „gy?lölet” értelemben, a homoklobbi szóhasználatában a „homofób” jelentése
„homokosokat gy?löl?”.

56 / 597

BircaHang - 2015
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

3.

K: A „homofóbia” azt jelenti „embergy?löl?”, miért gy?lölitek az embereket?

V: Nem gy?lölünk senkit. S a „homofóbia” szóban a „homo” rész nem latinul van, így nem „ember” a
jelentése”. A „homo” tag a görög „homosz” (azonos) szóból ered.

4.

K: A Biblia valóban elítéli a homoszexualitást, de a disznóhúsevést és a különböz? anyagú ruhák
viselését is, s még sok mást. Miért nem tartjátok be az összes bibliai parancsolatot?

V: A Bibliának egyes parancsolatai hatályukat vesztették Jézussal, míg a homoszexualizmus tilalma
maradt.

5.

K: Csak az Ószövetség tiltja a homoszexualizmust, azaz ez csak a zsidókra vonatkozik. Ti mint
keresztények miért fogadtok szót egy zsidó parancsolatnak?

V: A Biblia nem tartalmazza Isten teljes tanítását, azaz nem érv, hogy mi van benne a Bibliában. Viszont
pont a homoszexualitás tilalma benne van az Újszövetségben is, lásd Rómaiak I. fejezet.

6.

K: Jézus senkit sem ítélt el.
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V: Mi se ítélünk el senkit. Viszont a b?nt elítéljük, ugyanúgy, ahogy ezt Jézus is tette.

7.

K: Jézus megbocsátást hirdetett, ti meg gy?lölködtök.

V: Megbocsátani csak annak lehet, aki b?nbocsánatot tart. Jézus sem bocsátott meg azoknak, akik nem
ismerték fel b?neiket. A b?n elítélése nem gy?lölködés, hanem éppen ellenkez?leg: emberbaráti
cselekedet.

8.

K: Isten elfogad mindenkit, a homoszexuálisokat is. Ti miért nem teszitek ezt?

V: Mi is elfogadunk mindenkit: gyilkost, homokost, pedofilt, szadistát, bármilyen más b?nöst. A b?nüket
viszont elutasítjuk, ugyanúgy ahogy Isten.

9.

K: A homoszexuálisok eleve így születnek, nem tehetnek róla, hogy ilyenek.

V: A pedofilek, a pirománok, a szadisták is így születnek, azaz ez nem érv.

10.
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K: Az orvostudomány a 70-es évek óta már nem tekinti betegségnek a homoszexualitást.

V: Egy emberi tudomány nem írhatja felül Istent.

11.

K: Isten megbocsátott a parázna n?nek a Bibliában. Azaz a homoszexuálisnak is megbocsát.

V: Mit mondott Isten a paráznának? „Menj és ne vétkezz többet”, azaz a b?nösnek megbocsátott, de
felhívta, hogy ne folytassa a b?nözést. Isten a b?nösnek megbocsát, de a b?nnek soha.

12.

K: Miért avatkozzon bele az állam emberek magánügyébe?

V: Az állam eleve azért van, hogy beleavatkozzon emberek magánügyeibe. Ez minden társadalom alapja.
Az ellenkez? lehet?ség az anarchia.

13.

K: Sok társadalomban, pl. az ókori görögöknél a homoszexualitás teljesen természetes dolognak
számított.

V: Az ókori görögöknél a pedofília is annak számított.
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14.

K: Az egyházak csináljanak, amit akarnak, nyugodtan diszkrimináljanak, de az állam adja meg a házasság
lehet?séget két feln?tt embernek, azok nemét?l függetlenül!

V: Miért csak két embernek, miért nem háromnak, ötnek vagy tíznek? Miért ne nevezhetne ezen az
alapon bárki bármit házasságnak?

15.

K: Ti b?ntelen vagytok? Ha nem, akkor miért beszéltek mások b?ne ellen? Isten azt mondta, nézd a
gerendát saját magadban, ne a szálkát másokban!

V: Nem vagyunk b?ntelenek, ezért nem is ítélünk el semmit. Viszont a b?n felismerésére és megnevezése
nem jelenti azt, hogy magunkat b?ntelennek gondolnánk.

16.

K: A házasság magánügy, miért ne házasodhatna két egynem?? Ez nem érintené az ellenkez? nem?
házaspárok jogait.

V: A házasság nem magánügy, hanem egy társadalmi intézmény. Egy társadalmi intézmény tartalma
pedig nem magánügy.

17.
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K: Ha a homoszexuálisok nem házasodhatnak, az emberi jogaik korlátozása.

V: A házasság nem emberi jog, hanem egy társadalmi intézmény, melynek keretei a társadalmi
konszenzustól függnek.

18.

K: Mindenkinek joga van a boldogsághoz!

V: A boldogság nem egy mindent lesöpr?, els?dleges alapjog. A mutogatós bácsi attól lesz boldog, hogy
mutogatja magát, senkit sem károsít ezzel, mégis az állam elveszi t?le "boldogságát".

19.

K: Az EU megköveteli a homoszexuálisok egyenl?ségét.

V: Az EU megköveteli minden ember egyenl?ségét, de ebb?l nem következik, hogy külön homoszexuális
jogoknak kellene lenniük, ezt az EU nem követeli meg.

20.

K: A homoszexuális házasság tilalma pont ugyanaz, mint hogy korábban a n?knek nem volt szvazati
joguk!

V: A szavazati jog nem egy természetes jog, sok társadalomban senkinek se volt szavazati jog, azaz ez
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egy politikafügg? valami. Ezzel szemben a család fogalma természetes fogalom, mely már az
?sközösségben is létezett.
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A homoktorta
by maxval bircaman - hétf?, április 13, 2015
http://bircahang.org/a-homoktorta/

Érdekesek ezek a liberálisok.

Pár hónapja az USA-ban egy keresztény cukrászda megtagadta, hogy két férfi "házassága" alkalmából
nekik olyan tortát készítsen, melyen a díszítés két v?legény figura.

A két perverz beperelte a cukrászdát diszkrimináció miatt. S a pert MEGNYERTE. A cukrászda ezután
kijelentette: mivel továbbra sem hajlandó keresztényellenes tortákat készíteni, de a pereket sem tudja
vállalni, abbahagyja eleve a házassági torták készítését.

Nemrég egy floridai keresztény csoport tortát rendelt egy nyíltan homoszexuális cukrászdában. A
keresztények azt a feliratot kérték rátenni a tortára, hogy "Nem támogatom az egynem?ek házasságát". A
cukrászda megtagadta a torta elkészítését.

Ebb?l is per lett. A bíróság döntése: a cukrászda nem sértette meg a jogszabályt, mert joga volt
visszautasítani az olyan torta készítését, mely ellenkezik üzletpolitikájával.
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A háborús uszítók
by maxval bircaman - szerda, február 11, 2015
http://bircahang.org/haborus-uszitok/

A magyar ballibek, mivel érzik, nem tudnak megfelel? belföldi támogatást szerezni, igyekeznek külföldi
hatalmakat feltétlen odaadással udvarolni, így igyekezve a hatalmat megkaparintani. Ennek része a
gusztustalan oroszellenes propaganda, s az USA háborús terveinek teljes támogatása.

Nem számít a háborús veszély, a magyar ballibnek ez nem gond, hiszen a hatalomra jutás megér minden
háborút, mivel a "diktatúrát" bármi áron meg kell dönteni.

Egy embert mindenképpen kiemelnék a ballib gy?lölköd?k köréb?l: Bajnait. Ez az ember azon kevesek
egyike, aki levonta a tanulságot, s visszalépett a politikából. Ez mindenképpen er?s egyéni jellemre utal:
nem mindenki képes beismerni hibáját és levonni a következtetést. Politikusként nem tudom ?t tisztelni,
hiszen az utóbbi 3 évét végighazudta és végigszerencsétlenkedte, de emberként igenis tiszteletreméltó a
tette. Az emberi nagyságot pedig mindig el kell ismerni, ez nem politikafügg?.

Most, hogy beindult az új Fidesz 2. akció, a magyar ballibek meg fogják kétszerezni er?feszítéseiket,
szeretnék ugyanis elérni, Obama ne Simicskát válassza, hanem ?ket.
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A háttérhatalom m?emléke
by maxval bircaman - hétf?, augusztus 03, 2015
http://bircahang.org/a-hatterhatalom-muemleke/

Kevéssé ismert tény: egy amerikai m?emlék, melyet 1980-ban építettek.

A biblia tízparancsolat mintájára készült, f? vonalakban a háttérhatalom parancsolatait tartalmazza,
keresztény körökben mint az Antikrisztus 10 parancsa ismert.

A liberális tízparancsolat a következ? (8 nyelven szerepel a szöveg):

1. Fenn kell tartani az emberiség létszámát 500 millió szinten, örökös egyensúlyban a természettel.
2. Bölcsen irányítani kell a ember szaporodását, a fizikai egészség és a sokféleség serkentése
céljából.
3. Egyesíteni kell az emberiséggel egyetlen új nyelvvel.
4. Szabályozni kell a szenvedélyt, a hitet, a hagyományt, s mindent, ami kialakította az emberi
értelmet.
5. Meg kell védeni az embereket és az országokat tisztességes törvényekkel és bíráskodással.
6. Minden ország szabályozza az egymás közti viták bels? megoldását egy világbíróságon.
7. Kerülni kell a kicsinyes törvényeket és haszontalan tisztvisel?ket
8. Egyensúlyozni kell a személyiségi jogokat és a társadalmi feladatokat.
9. Támogatni kell az igazságot, a szépséget és a szeretet, hogy harmóniában éljünk a végtelennel.
10. Ne legyen az emberiség a Föld rákja, hagyjunk helyet a természetnek.

Google Maps
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A karrier csúcsa
by maxval bircaman - szerda, december 09, 2015
http://bircahang.org/a-karrier-csucsa/

Megjelent els? kubai ismer?söm a Facebook-on. Eddig csak külföldön él? kubaiak voltak fent.

Egyébként Kubában sosem tiltották a Facebook-ot.

Kubában az internethez való hozzáférés a f? gond, bár természetesen léteznek központilag cenzúrázott
honlapok, melyekhez Kubából nem lehet hozzáférni. De ezek között nem volt a Facebook sosem.

Észak-Koreán kívül egyetlen ország sincs a világon, ahol maga a hozzáférés tiltott.

Kubában a 90-es évek végét?l léteznek internet-kávézók, ahonnan bárki hozzáférhet a nethez. A gond az
ár: 1 óra böngészés ára átlagosan 300 forint, ami óriási összeg a kubai fizetésekhez képest, az átlagfizetés
jelenleg havi 5 ezer forint.

2013 óta immár otthoni hozzáférés is lehetséges, korábban csak Kubában él? külföldi állampolgárok
rendelhettek meg otthoni hozzáférést az egyetlen internetszolgáltatótól. 2013 óta ezt megteheti minden
kubai is, de itt is a költség a gond: órára kell fizetni, s 1 óra ára átlagosan 300 forint. Ez kb. olyan a
fizetési szinthez viszonyítva, mintha Magyarországon 1 óra hozzáférés ára 8 ezer forint lenne.
(Magyarországon ma már egy havi korlátlan hozzáférés is megszerezhet? ennél olcsóbban.)

Vajon hányan neteznének Magyarországon, ha 1 óra ára 8 ezer forint lenne?

A kubai lakosság nethasználata a legalacsonyabb az amerikai kontinensen, 20 % használja. Ezek nagy
része trükkösen, jellemz?en munkahelyi szolgáltatókon keresztül, ill. telefonon.
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De mi az érdekes a velem egyid?s ismer?sömmel? ? az elit gyereke, szülei diplomaták voltak el?bb
Indiában, majd a Szovjetúnióban. Azaz elitgyerek. S sikerült is elitmunkahelyen elhelyezkednie. A
megdöbbent?, hogy ez a munkahely micsoda. Ismer?söm egy szállodában portás. Máshol ez valahol a
takarító szintjén álló lenézett munka, de nem Kubában. Kubában az idegenforgalommal kapcsolatos
munkahelyek számítanak elitnek, ezeken akár 20-25 ezer forint is megkereshet? havonta. Plusz ha a
külföldi turista ad 1-1 dollár borravalót, ez akár jelentheti a havi bért is még egyszer, azaz borravalós
állásban megkereshet? akár 50 ezer forint is. Nagy pénz: egy kubai orvos 10 ezer forint körül keres.

Persze még elitbéli ismer?sömnek se telik saját internethozzáférésre, a szállodai netet használja.
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A karrier és a politika
by maxval bircaman - péntek, október 09, 2015
http://bircahang.org/a-karrier-es-a-politika/

A témáról teljesen objektívan tudok írni, mivel sosem építettem karriert, s?t ma már ez szándékomban
sem áll.

Egyszer? szürke aktatologatóként tengetem életemet egy hatalmas multicégnél, s a munka számomra az
élet másodrend? kérdése, melyre rá vagyok kényszerülve azon okból, hogy nem rendelkezem elegend?
vagyonnal életem biztosítására. Azaz semmilyen szempontból sem vagyok érintett a kérdésben.

Lássuk most mi a különbség karrier és karrier között, egy diktatúrában és egy demokráciában. Életem
els? 22 évében diktatúrában éltem, így rendelkezem kell? tapasztalattal. Életem ez után következ? eddigi
26 évében pedig demokráciában éltem, azaz err?l is van elegend? tapasztalatom. Mondhatni: eddigi
életem majdnem felerészben az egyik rendszerben, felerészben a másikban telt el.

Egy diktatúrában nincs civil szféra, nincs független gazdaság – vagy, ha a diktatúra enyhébb típusú: ezek
csak er?sen korlátozottan vannak meg -, így minden a politikától függ. Ennek következtében az
átlagember, ha karriert szeretne, kénytelen kibékülni a hatalommal, kénytelen legalábbis nyilatkozati
szinten elfogadni az államideológiát. Akkor is, ha egyáltalán nem áll szándékában a karrier politikai
vonalon, ugyanis egy diktatúrában minden része valamilyen szinten a politikai vonalnak.

Ezzel szemben egy demokráciában a civil szféra és a gazdaság független tényez?k, ezeknek csak egy
része áll függésben az éppen hatalmon lév?kt?l, azaz szabadon építhet? karrier a hatalom passzív vagy
aktív elutasítása mellett is.

Természetesen tévedés a demokrácia szabadságát teljesnek mondani. Ez ugyanolyan tévedés, mint
abszolút rabságként leírni a diktatúrát.

Minden rendszernek, a demokráciának is vannak alapjai, s ezeket az alapokat megsérteni minden esetben
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életveszélyes, akkor is, ha ez az életveszély nem magát a halált jelenti, hanem mondjuk csak az
egzisztenciális ellehetetlenülést. Mondjuk ha valaki pl. kommunista iszlamiszta pedofil holokauszttagadó,
nehéz dolga lesz anélkül egy európai demokráciában, hogy ne rejtse el nézeteit, akkor is, ha ezen nézetek
egyikét sem tiltja az adott országban jogszabály.

A demokrácia és a diktatúra között a különbség kb. az, mint egy kutya esetében, ha azt láncon tartják,
vagy csak a saját ketrecében mozoghat, vagy pedig mozoghat szabadon az egész lakásban és telken.
Mindez mind korlát, de persze nagy a különbség a korlátozás foka között.
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A kereszténység és Izrael
by maxval bircaman - péntek, október 30, 2015
http://bircahang.org/a-keresztenyseg-es-izrael/

A minap egy zsidó tematikájú fórumon érdekes vitára akadtam, a fórum keresztény vitázói között.

A hozzászólók egy része kijelentette, minden kereszténynek szeretnie kell Izraelt, mert Izrael az ígéret
földje, s?t az a keresztény, aki nem szereti Izraelt, az nem is igazi keresztény.

Egy másik csoport, mely els?sorban arab nemzetiség? keresztényekb?l állt pont az ellenkez?jét állította: a
cionizmus emberellenes fasiszta eszme, így keresztény nem támogatja ezen ideológia hazáját, s?t az igazi
keresztény kötelez?en Izrael-ellenes és palesztínpárti.

Miután elmondtam a saját véleményemet, mind a két oldal rám támadt. A zsidópárti hozzászólok szerint
én álcázott muszlim ügynök és meggy?z?déses antiszemita vagyok, az Izrael-ellenesek szerint pedig
álkeresztény zsidó provokátor.

Mit is mondtam?

Azt, hogy Jézus eljövetelével nincs többé se ígéret földje, se kiválasztott nép. A zsidó nép egy a sok nép
közül, Izrael pedig egy a sok ország közül.

Minden keresztény lehet Izrael-párti, Izrael-ellenes, vagy semleges e kérdésben. Mint ahogy minden
keresztény lehet pl. Banglades-párti, Banglades-ellenes, vagy semleges Banglades iránt. Izrael nem egy
kiemelt állam a keresztény hit szempontjából.

Ugyanez a helyzet a zsidó néppel és a zsidó vallással. A zsidó nép nem kiemelt nép. A zsidó vallás pedig
ugyanúgy idegen vallás a kereszténység számára, mint az iszlám, a mormonizmus, a budhizmus, vagy
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bármi más.

F?leg ez utóbbi álláspontom keltett felháborodást egyeseknél. Pedig ez a keresztény tanítás. Tévedés az
újprotestáns keresztény cionizmus, mely nemcsak, hogy azonosítja a mai Izraelt az ?si Izraellel, de azt is
vallja, hogy Istenhez két út van: a zsidó valláson és Jézuson keresztül. Azaz mintha Jézus hatályon kívül
lenne helyezve a zsidók számára. Természetesen ez teljesen ellenkezik nemcsak a keresztény tanítással,
de a történelmi tényekkel is: a legkorábbi keresztények pont az ellenkez?jét gondolták, azaz azt, hogy a
kereszténység az „igazi judaizmus”, azaz minden zsidó hív?nek el kell fogadni Jézust.

Természetesen semmi gond, ha egy keresztény hív? politikailag Izrael-párti, amennyiben ezt nem vallási
alapon teszi. Mint ahogy az se baj, ha Izrael-ellenes, ismét amennyiben ez nem vallási alapú ellenzés.
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A kiugrás
by maxval bircaman - szombat, február 07, 2015
http://bircahang.org/kiugras/

A XX. századi magyar történelem egyik tragikus pillanata Horthy sikertelen kiugrási kísérlete 1944
októberében, Természetesen egy sikeres kiugrás sem tudta volna semmissé tenni Horthy b?neit, melyek
között a legsúlyosabb félmillió magyar állampolgár kiszolgáltatása volt egy idegen állam részére, de egy
sikeres kiugrás megmentett volna sok emberéletet és nem következett volna be mindaz a mértéktelen
anyagi kár sem, ami végül megtörtént.

Most hasonló helyzet el?tt állunk. A hanyatló liberalizmus véres háborúra készül, az USA vezetésével.
Láthatjuk: az USA hatalmas támaszponttá kívánja fejleszteni egy független állam, Ukrajna területét. A cél
a keresztény Oroszország letörése.

A helyzet most kedvez?bb a kiugráshoz. A mai Hitler nem Berlinben van, hanem Washingtonban, az
országban nincsenek egyel?re megszálló csapatok. S az akkori nyilasok mai verzói (nem ideológiailag,
hanem mentalitásban), a ballibek sem rendelkeznek fegyveres paramilitáris alakulatokkal.

Tehát készen kell állni: amint a NATO amerikai unszolásra háborút hirdet, vagy ha a NATO-akció
meghiúsul (egyes tagállamok megvétózzák azt), s helyette csak az USA indít háborút, készen kell állni az
ország azonnali kiugrására a kamu Nobel-békedíjas Obama kalandor, agresszív, területrabló,
nyersanyaglopó háborújából.
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A kommunista Bulgária kezdete
by maxval bircaman - vasárnap, december 13, 2015
http://bircahang.org/a-kommunista-bulgaria-kezdete/

1944 szeptember 8-án a szovjet csapatok átlépik a bolgár határt, másnap puccs történik Szófiában: a
kommunisták és szövetségeseik – az úgynevezett Hazafias Front – veszik át a hatalmat.

Az új kormányban a meghatározó szerepet a kommunisták játsszák, de szerepet kap benne az Agrárpárt,
a szociáldemokraták, s a jobboldali radikális Zveno mozgalom, mely fasiszta - de náciellenes - eszméket
vall. A miniszterelnök Kimon Georgiev, a Zveno vezet?je. A kommunisták egyébként kisebbségben
vannak, de övék a két legfontosabb minisztérium: a belügy és az igazságügy.

Kimon Gergiev arról híres a bolgár történelemben, hogy minden XX. századi bolgár puccsban
vezet? szerepet játszott: már az 1923-as agrárpárti kormány elleni puccsban fontos szerepet
játszott, de az 1934-es cári puccsban is részt vesz, mely után ? lett az új kormány
külügyminisztere.

A Hazafias Fronton kívüli pártokat vagy betiltják - arra hivatkozva, hogy azokat háborús b?nösök vezetik
-, vagy amennyiben azok nyilvánvalóan ellenzékiek voltak a háború alatt is, tevékenységüket
ellehetetlenítik. Azaz már a kezdetben a demokrácia er?sen korlátozott: a szeptemberi puccsban részt nem
vev? pártoknak nincs valós esélyük politikai tevékenységet betölteni az országban.

Az új kormány békét köt a szovjet csapatokkal, s ideiglenesen átadja a bolgár hadsereg feletti f?hatalmat
Tolbuhin szovjet marsallnak, majd októberben el?zetes békét ír alá a kormány Angliával és az USA-val.
Ugyancsak októberben Belgrádban a bolgár kormány megyezik Titóval, hogy a bolgár hadsereg segíteni
fogja Jugoszlávia megtisztítását a német és magyar hader?t?l. Ezzel párhuzamosan a bolgár hadsereg
visszavonul az összes volt jugoszláv és görög területr?l, visszavonulás közben támadva a német
hader?ket.
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a legnagyobb bolgár katonai temet? Magyarországon - Harkányban

A kommunista vezetés? Belügyminisztérium új rend?rséget hoz létre, mely hamarosan súlyos
repressziókat kezd alkalmazni. A kormánykoalícióban lassan megjelennek az ellentétek a kommunisták
és a többi párt között.

1944 novemberében Sztálin engedélyt ad a bolgár hadseregnek, hogy bekapcsolódhat a tengelyhatalmak
elleni harcba, A bolgár hadsereg behatal Jugoszláviába és Titó hadseregével együtt a németek ellen
harcol, aztán 1945 márciusában magyar területre lép, ahol a Dél-Dunántúlon harcol a szovjet egységek
irányítása alatt, A bolgár hadsereg végül Ausztriában fejezi be a háborús harcokat május elején.

Decemberben elkészül az új rendelet a fasiszta háborús b?nösök felel?sségre vonásáról. Az els? ítéletek
még decemberben megszületnek. 1945 áprilisáig folytatódik a felel?sségre vonás. Összesen több mint
2700 embert ítélnek halálra: ez rekord egész Kelet-Európában. Halálos ítéletet kap a kormányzótanács
mindhárom tagja (köztük Szimeon cár nagybátyja), 22 volt miniszter, 68 volt parlamenti képvisel?, s 47
tábornok. Az ügyész halálos ítéletet kér még a zsidóment? volt parlamenti alelnökre, Dimitar Pesevre is,
de a zsidó közösség vezet?ségének bevatkozása után végül "csak" 15 év börtönt kap. 1995-ben az összes
1944-1945 során, háborús b?nök ügyében meghozott ítéletet megsemmisítik.

1945 nyarán a Hazafias Front szétszakad. A kommunista típusú hatalom kiépítését ellenz? Agrárpárt és a
Szociáldemokrata Párt kilép, viszont a két párton belüli kommunistaszimpatizáns franciókon keresztük a
két párt mégis formailag a Front részei marad. Ekkortól keletkezik kett? darab Agrárpárt és kett? darab
Szociáldemokrata Párt: egy-egy kommunistbarát és antikommunista.

A kommunistapárti Agrárpárt kés?bb is fennmarad, egészen 1989-ig, ugyanis Bulgáriában
hivatalosan sosem vezetik be az egypártrendszert, de 1947-t?l gyakorlatilag fantompárttá válik, azaz
hivatalosan támogatja a Kommunista Párt programját.

A Hazafias Frontból 1945 nyarán kilépett Agrárpárt vezet?jét, Nikola Petkovot 1947-ben kivégzik, a
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pártot feloszlatják

Ezen kívül létezett egy harmadik Agrárpárt is, melynek vezet?je az 1941-ben külföldre menekült Georgi
M. Dimitrov volt, aki 1944 szeptemberében hazatért. Ez az Agrárpárt nem csatlakozott sosem a Hazafias
Fronthoz. (Georgi M. Dimitrov lánya 1990-ben visszatért Bulgáriába, s a 90-es években vezet? politikus
volt pár évig.)

A szocdemeknél a helyzet hasonló. 1945 nyarán a párt nagyobb része kilép a Hazafias Frontból, a
kisebbik rész szövetségben marad a kommunistákkal. A kommunistabarát rész 1948-ben beolvad a
Kommunista Pártba, a kommunistaellenes részt betiltják.

A Zveno Párt 1949-ben beolvad az immár társadalmi szervezetté változott Hazafias Frontba. Volt
vezet?je, Kimon Georgiev 1969-ben bekövetkezett haláláig parlamenti képvisel? marad.

A többi párt vagy szintén belép a Hazafias Frontba 1949-ben vagy a feloszlatás lesz a sorsuk,

1945 februárjában rendelet születik a bolgár írásreformról. Az addig 32 bet?b?l álló ábécéb?l
törlik a ? és a ? bet?t, valamint megsz?nik a szóvégi ? írása, továbbá az ? írása is, amennyiben az
nem jelöl hangot.

1945 novemberében tartanak el?ször parlamenti választásokat a háború után, a legtöbb Hazafias Fronton
kívüli párt bojkottálja a választásokat, mivel - a papírhiányra hivatkozva - a kormányzat nem teszi nekik
lehet?v? az írásos propagandát. A választásokon a Hazafias Front pártjai végül 88 %-os többséget
szereznek, ezen belül a kommunisták és a kommunistabarát Agrárpárt 34-34 %-ot szereznek, a Zveno és a
kommunistabarát szocdemek pedig összesen 20 %-ot. A miniszterelnök marad Kimon Georgiev.

1946 szeptemberében népszavazást tarrtanak az államformáról, ennek eredményeképpen az ország új
neve Bulgáriai Népköztársaság. Az els? köztársasági államf? Vaszil Kolarov, a Kommunista Párt
második embere. II. Szimeon cár és családja Egyiptomba távozik (ott jár iskolába az alexandriai brit
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gimnáziumban), majd pár év után Spanyolországban telepszik le végleg, ahonnan csak 2001-ber tér haza.
Bár az összes politikai okokból külföldre távozott bolgár politikust a hatalom megfosztja a bolgár
állampolgárságtól, a volt cár és családja esetében a hatalom furcsa módon kivételt tesz.

Kimon Georgiev és Georgi Dimitrov ünneplik a népszavazás eredményét

Az utolsó formailag többpárti választás 1946 októberében zajlik. Ezen a Hazafias Front pártjai 70 %-ot
kapnak (a kommunisták 55 %-ot), az ellenzék 30 %-ot. A parlament m?ködése során a 99 ellenzéki
képvisel?b?l 90-et megfosztanak a mandátumától, így a ciklus végére a parlament 98 %-ban
kommunistapárti lesz. A következ? 1949-es választásokon - és egészen az utolsó diktatúra 1989-es
végéig - már nem vesznek részt pártok, csak az id?közben kommunista tömegszervezetté alakult Hazafias
Front indíthat jelölteket. 1949-t?l a parlament jelképes szervvé változik, a döntések többé nem ott
történnek, a következ? 40 év során a parlament évente csupán pár napot ülésezik, a valós döntéshozatal
átkerül a Kommunista Párt vezet?ségébe,

1946 végét?l haláláig a miniszterelnöki posztot a kommunista párt f?titkára, Georgi Dimitrov veszi át.

Georgi Dimitrov egy halála utáni bankjegyen

1947-ben kerül aláírásra a békeszerz?dés Bulgáriával, mellyel Bulgária jogilag visszanyeri
szuverenitását. A szerz?dés aláírása után a szovjet csapatok elhagyják az országot. Az ország határai az
1939-es határok, kivéve a bolgár-román határt, mivel a békeszerz?dés érvényesnek ismeri el az 1940-es
bolgár-román szerz?dést Dél-Dobrudzsa visszaadásáról. Ezzel Bulgária egyedi: ez az egyetlen hasonló
revíziós szerz?dés, mely hatályban marad. Ez mindenképpen Georgi Dimitrov nagy érdeme, aki
meggy?zi Sztálint, hogy az 1940-es revízió igazságos volt.
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Bulgária az 1947-es békeszerz?dés szerint

Szintén 1947-ben a bolgár parlament elfogadja az új alkotmányt, ezzel hatályát veszti az 1879-es
alkotmány. Ez az alkotmány még "népi demokratikus", nem tisztán kommunista, nem mondja ki többek
között a kommunista párt vezet? szerepét.

1947 decemberében államosítják kártalanítás nélkül az összes bankot és bányaipari vállalatot, majd 1948
tavaszán szintén kártanítás nélkül az összes nagy és közepes vállalatot is. A mez?gazdasági
nagyvállalkozásokat államosítják szintén, de kártalanítás mellett, bár a fizetett összeg a piaci ár alatt
marad.

1948 szeptemberét?l az összes külföldi oktatási intézményt bezárják, s a bolgár oktatás minden szintjén az egyházi iskolák kivételével - bevezetik a marxizmust, mint kötelez? tantárgyat. Ugyanekkor betiltásra
kerül az összes ifjúsági, gyermek- és diákszervezet, helyükre létjön a Komszomol és az áttör?ket és
kisdobosokat egyesít? Szeptemberista Mozgalom, a név a szovjet Októberista Mozgalom bolgárosítása.
A kisdobos bolgárul ???????? (kis Csavdar), egy törökellenes felkel?, Csavdar vajda nevéb?l, így
próbálva nemzeti elemmel gazdagítani a kommunista szervezetet. Szintén a nemzeti jelleget er?sítette a
kisdobosok sapkája, mely a XIX. századi bolgár felkel?k fejfed?jér?l lett mintázva.

bolgár kisdobosok

Georgi Dimitrov 1945-1948 között igyekszik Sztálin mellett Titóval is közeli kapcsolatokat kialakítani.
Váratlanul Sztálin számára, Dimitrov tehát megpróbál t?le függetlenül cselekedni. Dimitrov nagy terve a
Balkáni Únió nev? államszövetség megalapítása, melynek része lenne Albánia, Bulgária és Jugoszlávia.
A f? kérdés azonban az, hogy milyen legyen az új állam felosztása: Tito szerint 8 tagköztársaságból
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kellene állnia, míg az albánok és a bolgárok szerint háromból. Tito - hogy megnyerje a másik két felet
-javasolja az albánoknak, hogy Albániából és Koszovóból állhatna az albán tagköztársaság, míg a
bolgároknak azt ajánlja fel, hogy a bolgárlakta szerbiai területeket a bolgár tagköztársasághoz csatolná, ha
cserébe Bulgária beleegyezne, hogy Macedónia bulgáriai és jugoszláviai részeib?l alakulna ki az új
macedón tagköztársaság. Dimitrov hajlandó is lenne erre a kompromisszumra, aminek érdekében el is
kezd?dik Macedónia bulgáriai részében a lakosság er?szakos macedónizációja. Kés?bb ezt min?sítik
Bulgáriában Dimitrov legnagyobb hibájának, a 60-as években a bolgár vezetés átáll az ellenkez?
álláspontra, ami miatt a bolgár-jugoszláv viszony a szovjet-jugoszláv kibékülés után is rossz marad. A
Balkáni Únió tervezete 1948-ban kerül le végleg a napirendr?l, amikor Sztálin és Tito összevesznek, s
mind az albán, mind a bolgár vezetés Sztálint támogatja a vitában.

Tito tervezete a 8 tagállamból álló Balkáni Únióról

1949-ben Dimitrov meghal moszkvai látogatása során. Utóda a miniszterelnöki székben Vaszil Kolarov,
a kommunisták második embere, a pártvezetésben pedig Valko Cservenkov, szintén a kommunista
vezetés tagja és Dimitrov sógora,

Dimitrov mauzóleuma lebontása (1999) el?tt pár héttel

1944-t?l létrejön fegyveres partizánmozgalom is az új rendszer ellen, 1500-2000 aktív résztvev?vel. Ezt
a mozgalmat a hatalom csak 11 évvel kés?bb, 1956-ban tudja teljesen megsemmisíteni.

Ami a kommunista diktatúrát illeti, bevezetésének kezdete tehát még 1944, megszilárdulása pedig 1949.

_______________________________________________
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A kommunista n?k ünnepe
by maxval bircaman - vasárnap, március 08, 2015
http://bircahang.org/kommunista-nok-unnepe/

Március 8. egy eredetileg kommunista ünnep lassan megszelídült, s elveszítette eredeti politikai tartalmát.

Hozzáteszem: ez az ünnepnap ma is szinte ismeretlen a ex-kommunista államokon kívül.

Íme a megszelídülés és ideológiavesztés története pár szovjet képeslapban.

Lenin ideje és Sztálin els? id?szaka, itt még ez kifejezetten nem a n?k napja, hanem a MUNKÁSn?k
napja:

"Munkásn?k az Összorországi Kommunista Párt zászlaja alatt - Éljen március 8., a munkásn?k
nemzetközi napja!"

A gy?ztes sztálini id?szak:

"Éljen március 8, a nemzetközi kommunista n?nap! - Üdvözlet a szovjet n?knek, szocialista hazánk
boldog lányainak!"
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A poszsztálini id?szak kezdete, már közvetlen ideológiai szöveg nélkül :

"Dics?ség a szovjet n?knek!"

A Brezsnyev-kor, a képen Tyereskova, az els? ?rhajósn?:

"Boldog március 8-t"

80-as évek, már semmi ideológia:

"Köszöntelek március 8. alkalmából!"

***

S két vicces videó, melyet a napokban találtam.

Ugyanaz az orosz háborús népdal kétféle módon felhasználva.
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Utálom a flesmobokat, de ez a moszkvai verzió még nekem is tetszett. Népdalt adnak el? egy moszkvai
áruházban a flesmobozók:

https://www.youtube.com/watch?v=aGiJfEJX9RE

Ugyanaz a dal, szintén mai változat, ukránul, er?s propagandaelemekkel:

https://www.youtube.com/watch?v=DwUY-raHbao

_______________________________________________
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A Krím hazatérése
by maxval bircaman - csütörtök, március 19, 2015
http://bircahang.org/a-krim-hazaterese/

Ezzel a címmel jelent meg a Krím Oroszországba való visszacsatlakozásának 1. évfordulójára egy új, orosz
dokumentumfilm. A film, bár két óránál is hosszabb, nagyon érdekes, mindenkinek ajánlom. Pl. itt nézhet? meg. Jelenleg csak
oroszul érhet? még el, de a napokban biztosan meglesz a felirat is a f?bb nyelveken.

YouTube Video

Pár érdekesség a filmb?l.

A filmben Putyin elmondja: az orosz állami vezetésben az a döntés született, hogy csak abban az esetben avatkozik be
Oroszország az eseményekbe, amennyiben erre nyilvánvaló többségi igény és komoly szándék jelentkezik Krím lakossága
részér?l. Titkos felmérés készült, ez azt mutatta ki: a lakosság 75 %-a támogatja a csatlakozást Oroszországhoz, azaz az igény
megvolt. A komoly szándék pedig a Krím ukrán szempontból is legitím hatóságainak magatartását jelentette a kijevi puccs
után, valamint az ezután spontán módon megszervez?d? népi önkéntes milíciákat.

Mivel a krími parlamentben a legutolsó, ukrán szempontból is legitím választásokon az oroszpárti pártok 93 helyet szereztek
meg az összes 100-ból (ebb?l 80 mandátuma volt Janukovic s ukrán elnök pártjának, s 5 mandátuma a szintén oroszpárti
kommunistáknak), eleve nem volt kétséges mit fognak cselekedni a helyi hatóságok. A helyi hatóságok természetesen nem
ismerték el a kijevi puccsot, s nem teljesítették a puccs után hatalomra került hatóságok intézkedéseit, továbbra is Janukovicsot
ismerték el elnöknek. Mint a filmb?l kiderül: Janukovics maga is a Krímben tartózkódott pár napig, miután elmenekült
Kijevb?l. Oroszországba csak azután távozott, miután a Krímben az Ukrajnától való elszakadás vált céllá.

A Krím elszakadását Janukovics nem fogadta el, ezért döntött végül amellett, hogy önkéntes szám?zetésbe vonul
Oroszországba. ? a maga részér?l csak védelmet kért saját maga és családja számára Putyintól, de határozottan megtagadta a
fegyveres ellenállást a puccsistákkal szemben. Azt mondta "nem írok alá olyan parancsot, mely ukrán állampolgárok
megölésére vonatkozik", ezzel saját lelkiismeretét akarta tisztán tartani, persze kérdéses, hogy ez felel?s magatartás volt-e a
konkrét esetben: megteheti-e egy államf?, hogy nem alkalmaz er?szakot puccsisták ellen.
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De ez már mindegy volt a Krím szempontjából: a krímiek már eldöntötték, a továbbiakban nem kívánnak részt venni
semmilyen formában Ukrajna életében. Már nem a kijevi puccsisták hatalmának legitimitása lett a f? kérdés, hanem a Krím
elszakadásának gyors elérése.

A krími rend?rség szintén a krími hatóságoknak engedelmeskedett, pl. a szimferopoli nemzetközi repül?tér elfoglalása az
önkéntes népfelkel?k által er?szak nélkül zajlott: a repül?teret örz? rend?rök egyszer?en beengedték a felkel? csapatokat. Ez a
repül?tér stratégiai fontosságú volt, ugyanis ez maradt az egyetlen lehet?ség az ukrán hadsereg számára, hogy komoly er?ket
küldjön a félszigetre.

Maga a Krímen állomásozó ukrán hader? nagy része is átállt a krími hatóságok oldalára, többek között az ukrán
haditengerészet f?parancsnoka, Berezovszkij ellentengernagy is. A 20 ezer ukrán katonából 18 ezer állt át az orosz oldalra,
mindegyik átállt megtartva rangját folytathatta karrierjét az orosz hadseregben.

Oroszország egyetlen katonát sem küldött a Krímbe az események során. A krími orosz katonai támaszponton eleve volt 15
ezer orosz katona (legálisan, egy korábbi orosz-ukrán egyezmény értelmében). Ez a katonaság ténylegesen bevatkozott pár
olyan alkalommal, amikor vérontás veszélye állt fent. E bevatkozás következtében az összes Krímen állomásozó, de Kijevhez
h? katona bántódás nélkül hagyta el a félszigetet. Az orosz katonák mindkét felet korlátozták: egyrészt nem engedték, hogy a
Kijevhez h? er?k megpróbálják visszafoglalni a Krímhez h? er?k pozícióit, más részr?l azt sem engedték meg, hogy egyes
radikális Krím-párti felkel?k bosszút álljanak a Kijevhez h? er?kön. Az eredmény: az összes halálos áldozat az egész akció
során 5 f? volt.

A orosz katonaság szerepe az volt, hogy elvágta az összeköttetést a krími ukrán laktanyák és Kijev között. Valódi csata
egyetlen esetben zajlott: a feodoszijai ukrán támaszponton, ahol a NATO által kiképzett katonák voltak, azonban itt sem volt
halálos áldozat.

Az amerikai hader? - ugyanúgy, mint a 2008-as grúz-orosz háború idején - távol tartotta magát a nyílt bevatakozástól. Az
egyik amerikai hadihajó ugyan megközelítette a Krímet az események során, de mindvégig nemzetközi vízeken maradt, majd
pedig - miután az oroszok telepítették a Krímbe partivédelemi rakétarendszerüket - elhagyta a Fekete-tengert.

Putyin is azt vallja azonban a filmben: a kijevi puccs mögött az USA állt.

A film végs? mondanivalója: hogyan képes gy?zni a demokrácia és az igazság a hazugság és a gonoszság ellen, ha erre
megvan a megfelel? elhatározottság és er?.
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Arra a kérdésre, hogy megérte-e mindez a kés?bbi oroszellenes szankciókat, melyek kétségtelenül negatívan hatottak az orosz
gazdaságra, Putyin nyíltan kimondja a film végén: aki mindent alárendel a pénznek, az el?bb-utóbb mindenét elveszti, azaz fel
se merült, hogy gazdasági okok miatt cserben kellett volna hagyni a krímieket és átadni ?ket a NATO által fizetett galíciai
neonácik és a kijevista cs?cselék tombolásának. Ez nagyobb polgárháborúhoz vezetett volna, mint ami kés?bb Donbasszban
zajlott.

A hanyatló liberalizmus er?i, élükön az USA-val történelmi vereséget szenvedtek a Krímben. Az utóbbi években minden egyes
amerikai elnök megpróbált csapást mérni Oroszországra. Kezdte ezt id?sebb Bush a csecsen iszlamiszták támogatásával, majd
jött Clinton Koszovóval, aztán fiatalabb Bush Dél-Oszétia megtámadásával, most pedig a Nobel-háborúdíjas Obama az
ukrajnai puccsal. S mindegyikük akciója súlyos vereséggel végz?dött.

_______________________________________________
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A két tehén
by maxval bircaman - vasárnap, augusztus 16, 2015
http://bircahang.org/a-ket-tehen/

A napokban terjed a neten a két tehén vicce.

Különböz? verziókban.

A magyar és általában kelet-európai verziót még nem írta meg senki.

Volt két állami tehened 25 éve, melyek jól-rosszul, de éltek és tejet adtak. Aztán jött a nyugati befektet?,
megvette mindkett?t, feldolgozta húsnak. Majd ugyanaz a befektet? elkezdte árusítani a saját, külföldi
tehenei tejét, ötszörös áron. A lakosság hitelt vett fel a nyugati banktól, hogy továbbra is tudjon tejet
venni. Most a lakosságnak nincs tehene, de van tartozása.

Jött a Fidesz. Ismét lett tehén, csak egy, s az is Orbán egyik haverjának tulajdona. De mégis jobb így,
mert legalább van hazai tehén. A nyugat szerint diktatúra van az országban, mert egy igazi
demokráciának nem lehet saját tehene, hanem kötelez? nyugatról tejet vennie.

A ballibek meg tüntetnek: azonnal legyen odaadva ingyen a magyar tehén egy nyugati befektet?nek.

_______________________________________________
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A legsikeresebb marginális vallások
by maxval bircaman - szombat, december 26, 2015
http://bircahang.org/marginalis-vallasok/

A legsikeresebb új marginális és szinkretikus vallások.

Marginális vallások alatt azokat a vallásokat értjük, melyek valamely létez? vallás alapján jöttek létre, de
az alapvallás alapvet? tanításával szakítottak, mégis magukat azzal a vallással azonosítják, magukat
annak “igazi”, “helyes”, “tiszta” változatának tekintik, viszont ezek a vallások ezeket az új vallásokat
nem ismerik el.

A szinkretikus vallások pedig azok, melyek több vallás elemeib?l igyekeznek újat létrehozni, s magukat
is újnak tekintik.

Természetesen a legtöbb vallás eleve egészben vagy részben szinkretikus, hiszen jellemz?en nem a
semmib?l jöttek létre.

A kereszténység pedig története korai szakaszában marginálisnak is nevezhet? a judaizmushoz képest,
hiszen a korai keresztények magukat kijavított judaizmusnak tartották, nem új vallásnak. A kereszténység
csak az I. sz. végén kezdte magát nyilvánvalóan elhatárolni a judaizmustól. Természetesen ekkor is a
kereszténység tartotta magát az eredeti judaizmus örökösének, míg a korabeli judaizmust pedig az eredeti
judaizmustól eltér? tévtanításnak.

Célom a legnagyobb (= legsikeresebb) új vallásokat bemutatni. Új alatt azokat értve, melyek az utóbbi
200 év során jöttek létre. Íme a 15 legnagyobb csoport!

*
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A keresztény alapon létrejött új vallások, itt 6 csoportot lehet felsorolni.

*

Mormonizmus – 1830-ban alakult amerikai vallás. Jelenleg a világban 16 millió mormon van, ezek
közül 15,5 millió a legnagyobb mormon felekezethez tartozik (tulajdonképpen, amikor hétköznapi
nyelvben mormonokról beszélünk, akkor csak ezt a felekezetet értjük alatta).

A legtöbb mormon természetesen az USA-ban él, 6,5 millió, az amerikaiak kb. 2 %-a mormon vallású.
Arányukat illet?en a mormonok a legsikeresebbek egyes kis óceániai szigetországokban (Cook-szk.,
Kiribati, Marshall-szk., Niue, Tonga, s a két Szamoa), ahol jellemz?en 10-15 % közti eredményt értek el.
Magyarországon, ahol jelenleg hivatalosan bejegyzett vallás kb. 4 ezer mormon van, a hivatalos
statisztika szerint, mely azonban a kilépett tagokat is nyilvántartja. Ez eleve probléma a mormon
statisztikáknál: a mormonok ugyanis – bár létezik náluk a kilépés intézménye, ellentétben a
kereszténységgel – a hivatalos nem kilépett, de gyakorlatban a felekezetet elhagyott tagokat továbbra is
tagokként tartják nyilván.

A mormonizmus az úgynevezett “visszaállító mozgalom” vadhajtása. A XVIII. század végi amerikai
protestantizmusban jelent meg a “protestantizmus elleni protestantizmus” mozgalma, azaz ugyanúgy,
ahogy a protestantizmus – saját értelmezése szerint – “megtisztított”a a katolicizmust a XVI. sz. elején a
tévtanoktól, most – a XVIII. sz. végén és a XIX. sz. elején – ismét meg kell újítani a protestantizmust is,
mivel az nem tisztította meg eléggé a katolicizmust, s?t maga is új hibákat halmozott fel. Ez az újraállító
vagy visszaállító mozgalom lényege: úgymond “bibliai alapokra” helyezni a kereszténységet, visszállítani
az eredeti kereszténységet.

Az újraállító mozgalomból több új, népesebb és kisebb felekezet is származott, legnagyobb részük
megmaradt normál, protestáns felekezetnek (ill. a helyes szó rájuk: újprotestáns), ezek megtartották a
keresztény alaptanítást. Egy rész azonban radikálisan szakított a keresztény tanítással. ezek közül a
legnagyobb mai csoport a mormonizmus.

A mormonizmus tanítása szerint az Atya és a Fiú 1830-ben felszentelték Joseph Smithet, hogy alapítsa
újra a 33-ben megalapított, majd azonban rossz útra tévedt egyházat.
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mormon rajz: Joseph Smith, a mormonizmus alapítója el?tt megjelenik az Atya és a Fiú

A mormonizmus f?bb eltérései a kereszténységhez képest:

a mormonizmus nem hisz keresztény értelemben vett teremt? Istenben, ugyanis azt tanítja, a világ
mindig létezett, azt nem kellett tehát megteremteni,
a mormonizmusban számtalan isten van, nem egy, az istenek valójában volt emberek, nem
keresztény értelemben vett teremt?k,
a mormonizmusnak nem a Biblia az egyetlen szentírása,
a mormonizmusban Jézus csupán egy a sok isten közül, ? csak az emberiség istene, de ebben is
csak másodrend? isten, mivel az els?rend? isten az Atya, aki teljesen önálló entititás Jézushoz
képest,
a mormon Szentháromság nem azonos a keresztény Szentháromsággal, a mormonok számára a
Szentháromság csupán a három “emberi isten” közös neve,
a mormonizmus abban hisz, hogy vezet?i próféták és látnokok, akik közvetlen kapcsolatban
állnak a fels?bbrend? szellemi er?kkel, azaz az isteni kinyilatkoztatás nem zárult le Jézussal,
vannak b?nök, melyeket Isten sem tud megbocsátani,
Jézus Amerikában is hirdetett feltámadása után az indiánok között,
az amerikai indiánok egy része valójában zsidó származású.

A mormonok els?sorban furcsa szokásaikról ismertek, ezek között talán a legbizarrabb a halottak
keresztelése. A mormonizmus alaptanítása volt a kötelez? többnej?ség is, de ezt a f? mormon felekezet a
XIX. sz. vége óta nem gyakorolja.

*

A XX. sz. eleji újprotestantizmus pünkösdista ágának vadhajtása az unitárius pünkösdizmus. Több
felekezetre oszlik manapság, összesen 15 millió körüli a tagsága. F? területe a vallás kialakulási területe,
azaz az USA és Kanada, de ma már az egész világon jelen vannak.
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Egyetlen f? eltérésük a keresztény pünkösdistákhoz képest, hogy nem fogadják el a Szentháromságot,
hanem a kés? ókori szabeliánus eretnekség álláspontján állnak, mely szerint a három személy valójában
csak három megjelenési formája ugyannak az egyetlen isteni személynek.

*

A XIX. sz. végi újprotestantizmus adventista ágának vadhajtása a jehovizmus, hivatalos nevén Jehova
Tanúi. 1870-ben alakult meg az USA-ban, ahol ma is van a központja. A tagsága világszerte kb. 9 millió
f?, ebb?l kb. 1,5 millió amerikai. Messze a legsikeresebb marginális vallás Magyarországon, ahol a XX.
sz. elejét?l jelen van, jelenleg hivatalosan bejegyzett vallás, jelenlegi tagsága kb. 25 ezer f?. Valószín?leg
ez az egyetlen marginális vallás, mely a világ összes országában jelen van, még Szaúd-Arábiában és
Észak-Koreában is m?ködnek (természetesen illegálisan).

A mormonizmustól eltér?en a jehovizmus nagyon szigorú tagságát illet?en, azaz a tanítástól eltér?
tagokat expressz módon kizárják.

A jehovizmus f?bb eltérései a kereszténységhez képest:

az ókori áriánus tanok elfogadása: elutasítja a Szentháromságot, az egyetlen Isten a jehovisták
szerint az Atya, Jézus csupán az Atya els? teremtménye,
1914-ben már megtörtént Jézus második eljövetele, a mennyei királyságot a 144 ezer els? Jehova
Tanúja irányítja,
államellenesség, mivel a jehovizmus szerint az állam Sátán m?ve,
saját Biblia-fordítás, mely kijavítja a Biblia “hibáit”,
a jehova Tanúi vezet?sége kapcsolatban áll Istennel. akl folyamatosan közli utasításait, azaz a
kinyilatkoztatás folyamatos.

a jehovisták tanítása szerint Jézust nem kereszten, hanem cölöpön végezték ki
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*

Világ Fénye Egyház – mexikói alapítású vallás, tanítása szerint Isten 1926-ban felszentelta Joaquín
Gonzálezt, hogy alapítsa újra a 33-ben megalapított, majd azonban rossz útra tévedt egyházat. Azaz ismét
a mormon “recept”, de tanításában kevésbé távolodott el a kereszténységt?l. Világszerte 3 millió tagja
van, a legtöbb, 1,5 millió Mexikóban.

A csoport alapvet?en pünkösdista tanokat vall, a következ? eltérésekkel:

nem fogadja el a Szentháromságot, hanem a kés? ókori szabeliánus eretnekség álláspontján áll,
mely szerint a három személy valójában csak három megjelenési formája ugyannak a személynek.
a vezet?séget apostoloknak tekintik, akik egyedül képesek helyesen értelmezni a Bibliát, s ?ket
szentekhez hasonló tisztelet illeti ?ket.

A felekezetben a vezet?i pozíció egy családon belül maradt, a jelenlegi vezet? az alapító unokája.

az egyház szereti a meglep? stílusú építészetet: ez a központi templomuk

*

Krisztus Egyháza (leginkább filipinó nevén ismert más nyelveken is: Iglesia ni Cristo) - a mormon
“recept” ismét. Fülöp-szigeteki alapítású vallás, tanítása szerint Isten 1914-ban felszentelte Félix
Manalót, hogy alapítsa újra a 33-ben megalapított, majd azonban rossz útra tévedt egyházat. Tagsága kb.
3 millió, els?sorban a Fülöp-szigeteken, ahol a lakosság 3 %-a az egyház tagja.
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F? sajátosságai:

Szentháromság-tagadó nézetrendszer,
Jézust egyszer? prófétának tekinti.
a felekezetben a vezet?i pozíció egy családon belül maradt, a jelenlegi vezet? az alapító unokája.

Az egyház komoly er?t képvisel a Fülöp-szigeteken, politikai befolyása is jelent?s.

központi templomuk

*

Egyesít? Egyház – koreai felekezet, 1954-ben lett megalapítva egy protestáns vallású koreai, Mun Szun
Mjun által, akinek 16 éves korában megjelent Jézus és felszólította ?t fejezze be a befejezetlen munkát.
Tagsága kb. 2 millió.

az alapító

Sajátosságai:
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a Biblián kívül szentírás az alapító f?m?ve is,
Mun maga Jézus második eljövetele,
Mun és felesége, mint a tökéletes család képesek az egyéneket megtisztítani b?neikt?l,
hit a szellemidézésben.

A hírekben leginkább többezres csoportos esküv?ivel szokott szerepelni.

*

Az iszlám esetében két csoport említhet? meg.

*

Az ahmadi vallás 1889-ben lett megalapítva a mai Pakisztánban. Ma világszerte kb. 10 millió híve van.
A lgetöbben Pakisztánban vannak, kb. 4 millió f?. Arányaiban a legtöbb ahmadi Sierra Leonében van, a
lakosság 8 %-a.

Az alapító Mirza Gulam Ahmad a mai Indiai területén született egy muszlim vallású gadag család
gyerekeként, 47 éves korában magát prófétának kiáltotta ki, majd messiásnak, amiután 54 évesen
megalapított a szerinte igazi iszlámot. Az iszlám egyik ága sem tekinti magához tartozónak az
ahmadizmust.

Különbségek az ahmadizmus és az iszlám között:

az ahmadik Mirzát Mohamed második, javított reinkarnációjának tartják, míg a muszlimok hamis
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tanítónak, mivel szerintük Mohamed prófétasága végleges.
az ahmadik szerint Isten küldhet új prófétát is a jöv?ben, míg a muszlimok szerint Mózes és Jézus
után Mohamed volt az utolsó próféta.
mindkét vallás elismeri Jézust prófétának, de míg a muszlimok azt tanítják, hogy meghalt a
kereszten, az ahamdik szerint Jézus túlélta, majd Kasmírba költözött, ahol aztán id?s koráig élt,
az ahmadik elfogadnak minden vallást isteni eredet?nek, míg a muszlimok az iszlámon kívül csak
a zoroasztranizmust, a judaizmust, s a kereszténységet,
az ahmadik Izrael Államot a vallási ígéretek beteljesüléseként értelmezik, míg a muszlimok Izraelt
tisztán politikai szervez?désként fogják fel,
az ahmadik elutasítják a fegyveres dzsihádot a hitért, harcot csak önvédelem esetében fogadnak el,
a muszlim szent várások mellett az ahmadik Mirza szül?városát is szent városnak tekintik,
az ahmadik megalapították saját kalifátusokat, mely azonban kizárólag vallás szervezet.

a központ Londonban

Az ahmadizmust szinte az összes hivatalosan muszlim országban üldözik. Ezért a felekezet központját
Pakisztánból Angliába helyezte át.

ez Jézus sírja az ahmadik szerint (Szrinagar, India)

*

Bahaizmus – Perzsiában, 1844-ben alakult meg. Alapítója Szejid Ali Muhammad Sirazi, perzsa
keresked?, aki Isten küldöttének nyilvánította magát. Világszerte kb. 5 millió tagja van, központja a XIX.
sz. vége óta a mai Izrael területén van. A legtöbb bahai Indiában él, ott kb. a lakosság 1 %-át alkotják.
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Különbségek a bahaizmus és az iszlám között:

a bahaizmus elfogad minden vallást isteni eredet?nek, minden vallásalapítót prófétának ismer el,
míg a muszlimok az iszlámon kívül csak a zoroasztranizmust, a judaizmust, s a kereszténységet
ismerik el, valamint csak Mózest, Jézust és Mohamedet,
a bahazimus a mozgalom alapítóját prófétának és Isten megtestesülésének, valaminek annak két
utódját prófétának tekintik, míg a muszlimok hamis tanítóknak tekintik ?ket, mivel szerintük
Mohamed prófétasága végleges, ezen kívül a muszlimok szerint Isten nem testesülhet meg,
a bahazimus hisz a lélekvándorlásban, az iszlám nem,
a bahazimus szerint az összes emberi vallásnak egyesülnie kell, ennek kezdete a bahaista vallás,
a bahaizmus elfogadja a Bibliát és Koránt szentírásként, azonban azt vallja, hogy a bahaizmus
alapítójának m?vei szintén szentírások, s?t azok a Biblia és a Korán felett állnak,
a bahaizmus vallási célként hisz a világállam, világkormány, egységes pénz, közös nemzetközi
nyelv felállításában,
a bahazimus elutasítja a fegyveres dzsihádot a hitért, valamint bármilyen er?szakor, szigorúan
pacifista a vallás
a bahaizmusban a n?k is betölthetnek vallási funkciót, ez alól csak a szervezet legfels?bb
vezetésében való tagság kivétel, melybe csak férfiak választhatók be.

Szül?hazájában, Iránban a vallás be van tiltva. Iránban az iszlámon kívül csak a judaizmus, a
kereszténység és a zoroasztranizmus engedélyezett vallás, azokban ezek számára is tilos a muszlimok
közti térítés.

központjuk Izraelben

*

A budhizmusnak nagyon sok alcsoportja van, de itt is megjelentek marginális csoportok, melyek a
budhizmus alapján állva hoztak létre új, szokatlan tanításokat. Budhista alapon egyébként nehezebb
marginálissá válni, mert a budhuista nézeteket szélesek és elfogadnak sokféle álláspontot, azaz nincs a
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kereszténységnél vagy az iszlámnél meglév? szigorú dogmatika. Ennek ellenére egyes csoportoknak ez
mégis sikerült.

*

Szokka Gakkai (jelentése: értékteremtés) – 1930-ban alapított japán vallás, kezdetben budhista iskola,
lassan kezdett a budhizmustól idegen tanításokat felvenni. Tagsága kb. 10 millió, ebb?l 8 millió
Japánban.

Magát a XX. századi viszonyokra reformált “igazi budhizmusnak” tekinti. Tanításának f? eleme a
feltétlen pacifizmus és a hit, hogy mindenki lelkében budha. Az alapítók és a vezet?ség írásait
szentírásoknak tekintik.

A vallásnak saját pártja van Japánban, mely a parlamenti mandátumok kb. 8 %-ával rendelkezik.

https://www.youtube.com/watch?v=JAup-OdMy4Y

küls?re úgy néznek ki, mintha Németh Sándor megcsinálta volna a Vidám Vasárnap budhista verzióját...

*

A kaodaoizmus vietnámi eredet? vallás, Ez már nem tisztán budhista alapú, er?s konfuciánus elemeket is
felhasznál. 1926-ban lett megalapítva. Tagsága kb. 5 millió, 80 %-a Vietnámban. Vietnám lakosságának
5 %-a ezt a vallást követi. Alapítója isteni kinyilatkoztatás alapján alapította meg a vallást. Politikai
szerepet vállalt a csoport, küzdött a francia gyarmatosítók ellen, majd a vietnámi polgárháborúban az
észak-vietnámi oldalon állt. A vietnámi egyesülés után lemondtak politikai tevékenységükr?l.
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Sajátosságok:

a budhista pacifizmust elutasítja, olyannyira, hogy az egyháznak saját fegyveres csapatai is voltak,
melyek a japánok oldalán küzdöttek a világháború alatt,
a keresztény egyházszervezethez hasonló struktúra és istentiszteleti helyek,
két f?istenük van, egy férfi és egy n?, a Legfels?bb Lény és a Szentanya,
budháknak tekinti Mózest, Konfuciuszt, Jézust, Mohamedet, valamint saját alapítóját is.
szentként tisztelnek egyes történelmi személyiségeket, köztük Lenint.

f? templomuk Vietnámban

*

Csondoizmus – koreai alapítású vallás, budhista és konfuciánus elemeket is felhasznál. alapítása
1905-ben történt. Követ?inek száma kb. 5 millió. Dél-Koreában a lakosság kb. 3 %-a, Észak-Koreában
pedig kb. a lakosság 14 %-a a híve, ahol hivatalosan elismert vallás, s?t állami támogatásban részesül.

A budhizmus alapján indult, magába átvéve más ázsiai vallások tanait. Kodzsong koreai király
(1864-1907) is a híve volt.

Sajátossága, hogy nem ismer el Istent, csak fels?bbrend? hatalmat, mely azonban az emberi lelkekben él.
Tanítása szerint túlvilág nem létezik, a vallás egyik célja a tökéletes társadalom kiépítése a földi életben.
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központi templomuk Dél-Koreában

*

A vietnámi Hòa H?o vallás 1939-ben lett megalapítva. A vallás híveinek száma kb. 2 millió, szinte csak
Vietnámban és külföldön él? vietnámiak körében. Vietnám lakosságának kb. 2 %-a ezt a vallást követi.

A kaodaizmushoz képest szinte mindenben budhista. F? sajátossága politikai szerepvállalása, ellentétben
a budhizmus apolitikus álláspontjával. A francia gyarmatosítás ellen harcoltak, azonban a japán
megszállást felszabadításnak tekintették, majd a vietnámi polgárháborúban a dél-vietnámi oldalon álltak.
Elutasítja az intézményes vallást, a szerzetesrendeknek adott adományok és a templomi szertartások
helyett a szegényeknek adott közvetlen adományt részesíti el?nyben.

*

Szeicso No Le (= a végtelen fejl?dés otthona) - japán csoport, 1930-ban alakult. Híveinek száma kb. 2
millió, els?sorban Japánban.

A budhizmust kiegészíti ezoterikus elvekkel, Szerinte az isteni az emberben van, az emberen kívüli Isten
pedig els?sorban egy mindent átható er?. Hitük szerint a rossz oka az emberi gondolkodásban van, így a
rossz ellen a gondolkodás megváltoztatásával lehet harcolni.

a vallás jelképe

*
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Jiguandao (jelentése: igazság) - kínai vallás, 1930-ban alakult. Híveinek száma kb. 2 millió, els?sorban
Tajvanban, míg a kommunista Kínában tiltott vallás. Budhista alapon igyekszik egyesíteni 3 keleti budhizmus, daoizmus, konfucionizmus - és 2 nyugati - kereszténység és iszlám - vallást. A világ okát egy
n?i istenben látják.

egyik templomuk Tajvanban

*

Dzseungszandoizmus - 1992-ben alapított koreai vallás, híveinek száma kb. 1 millió, els?sorban DélKoreában. A budhizmust kiegészíti: szellemi gyógyítás tanításával, továbbá az emberi történelem
periódusainak tanával.
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A Liberális Himnusz
by maxval bircaman - csütörtök, május 28, 2015
http://bircahang.org/a-liberalis-himnusz/

A jelenlegi magyar himnusz sajnos elavult, klerikálfasiszta íz? maradiságot közvetít.
Lássuk hát hogyan kell a szöveget átdolgozni, hogy az megfeleljen a modern jogállamiság, az európai
szellem, s a liberalizmus feltételeinek!

Isten, áldd meg a magyart
Jó kedvvel, b?séggel,

Ez így nem jó. Kirekeszti az ateistákat! Na és miért csak a magyart áldja meg? Mi lesz a nem
magyarokkal?

Nyújts feléje véd? kart,
Ha küzd ellenséggel;

Miféle ellenség??? A mai modern világban csakis ellenfelek lehetnek, ellenségek nem.

Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztend?t,
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Balsors? Miféle fanatikus fatalizmus ez? Mindenki saját sorsának kovácsa, a saját hibáinkért másra
hárítani a felel?sséget gyerekes dolog.

Megb?nh?dte már e nép
A múltat s jövend?t!"

Nem, nem, nincs kollektív b?nösség. Minden b?n egyéni. S a jöv?t nem lehet megbünh?dni, ez ellentétes
az alapvet? jogállamisággal.

Tehát mostantól a Himnusz új szövege a következ?:

Isten vagy a természet, áldd meg a magyart, az elismert 13 nemzeti és etnikai kisebbséget,
valamint a hazánkban letelepedett külföldieket és a menekülteket,
Jó kedvvel, b?séggel,
Nyújts feléjük véd? kart,
Ha vitában állnak ellenféllel;
Aki önhibájából rossz döntést hozott,
Hozz arra víg esztend?t,
Megb?nh?dte már minden egyes joger?sen elítélt b?nös
A múltját, ha már mentesült a büntetett el?élet jogkövetkezményét?l!

_______________________________________________
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A liberális megmondóember egy napja
by maxval bircaman - szerda, július 01, 2015
http://bircahang.org/a-liberalis-megmondoember-egy-napja/

Pontosan 25 éve helyezkedtem el a liberális megmondóemberi szakmában.

Nem fizet ugyan olyan jól, mintha az ember banki fels?vezet? lenne, de azért nem panaszkodom, az
átlagfizetés többszöröse jön be, ráadásul többet mutogatnak a médiákban, mint egy bankigazgatót.

Amikor reggel felkelek, els? dolgom kinézni az ablakon és megszimatolni merr?l merre fúj a liberális
szél. KIfinomult szaglásom sokat segít annak megállapításban, hogy ma éppen mi a jó és mi a rossz. Ez
minden nap változhat! Semmi gond az állandó változással, csak egy dolog fontos: sosem szabad
beismernem, hogy változás történt. Hiszen a liberális eszme keményebb, mint a gyémánt, sosem változik
és mindig igaza van mindenben.

Intenzív szagolgatás uután következik aztán az elmúlt nap eseményeinek szemlézése. A megmondóember
nem ostoba hírközl? eszköz, hanem a hírek kreatív mestere. A legfontosabb feladat a történések és a
tények három csoportra válogatása:

olyan tények, melyek er?sítik a liberalizmus ügyet - ezekr?l hatalmas cikk lesz,
olyan tények, melyek nem er?sítik a liberalizmus ügyét - ezekr?l kussolni fogok,
s a kett? közti tények - ezeket addig magyarázom, míg azok látszólag a liberalizmus ügyét nem
er?sítik.

Pl. megnézem a forint árfolyamának alakulását a tegnapi napon. Ha a forint esett, akkor Orbánt
hibáztatom, ha meg n?tt, akkor azt természetes pénzügyi folyamatnak mondom, melynek oka az, hogy
Magyarország még nem lett kizárva az EU-ból.

Fontos téma az életszínvonal is és annak aránya a nyugati szinthez. Bár az elmaradás tök ugyanolyan
mérték? az utóbbi 25 évben, ezt ballib kormányzat alatt lassú, de biztos növekedésnek mondom, mely
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reményt kelt a jöv?re nézvem míg más kormány alatt pedig irtózatos zuhanásnak, mely miatt 10 emberb?l
9 éhezik.

A legjobb hírek híres emberekhez köt?dnek. De itt kell aztán igazán óvatosnak lenni! Ha pozitív hír
köt?dik nem liberális emberhez, azt addig kell magyarázni, míg abból negatív hír nem lesz. Viszont
fordítva, ha negatív hír kötödik liberális személyiséghez, azt meg addig kell magyarázni, míg nem lehet
valami pozitívumot kihozni bel?le.

Óvatosnak kell lenni a nem politikai hírekkel is! Mondjuk azt olvasom, hogy Gattyán György be fogja
zárni belvárosi luxusáruházát. Na most, ez a hír így önmagában teljesen alkalmatlan felhasználásra. Ki ez
a Gattyán, liberális-e vagy fideszes? - ez az els? kérdés,

Ha fideszes, akkor azt írom: íme még egy fideszes álüzletember, aki nem ért semmihez, s csak az Orbánkorrupció miatt dúsgazdag, Nem felejtem elmondani azt sem, hogy Gattyán kezd?t?kéje a pornó
iparágból származik, azaz a n?k megalázásából.

Igenám, de ha Gattyánról kiderül, hogy liberális, akkor mindez stornó. Ez esetben azt írom: a saját
erejéb?l, kemény munkával gazdaggá lett nemzetközi hír?, elismert üzletember kénytelen menekülni
Orbán diktatúrája el?l, ezért zárja be az üzletét. A pornóról ez esetben hallgatok, s ha mégis el?jön a
téma, azt írom: ez nem sért törvényt, egyetlen n? sem kényszerb?l pornózik,

Aztán itt ez a menekült és migráns téma. Nem baj, hogy 10 éve még arról cikkeztem, hogy jönnek az
erdélyi magyarok és sáskahad módjára lelegelnek mindent az országban, ami mozog. Nem, akkor az volt
az igazság. Most meg az, hogy nagyon jó, hogy tízezrével jönnek a menekültek, s nem szabad ?ket még
lassítani se, nemhogy a határon nem beengedni ?ket. A menekültekr?l írt cikkemhez beteszek egy képet
egy arab szépségkirályn?r?l kezében síró csecsem?jével. A zord arcú, üvölt?. t?r?-zúzó menekültekr?l
nem veszek tudomást, ?ket Orbán propagandagépezete fantáziájának min?sítem.

Amikor egy témában végképp vesztésre állok - pl. éppen a menekültügyben -, akkor ügyes húzáshoz
folyamodom: ejtem a témát, s kijelentem, a témát Orbán tartja napirendben, hogy elterelje a figyelmet
valami másról. Így nem kell beismernem, hogy tegnapi és tegnapel?tti véleményem totális melléfogás
volt.
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Amikor valami nagyon vad dolog történik, akkor er?sen izgalomba jövök, Pl. ezentúl egynem?ek is
házasodhathak az USA-ban. Bár én magam hányni tudok a homokosoktól és intenzíven érdekl?döm a
fiatal csajok iránt, ilyenkor az eszme érdekében áldozatot hozok: szivárványszín? profilképet barkácsolok
magamnak a Facebook-on és kijelentem, hogy mindenki fasiszta, aki nem utánoz.

A külpolitikával is nagyon óvatosnak kell lenni! Ha valahol veszít egy antiliberális er?, kijelentem, hogy
ez a demokrácia gy?zelme, és a választópolgárok más országban fejlett, civilizált, bölcs emberek. Ha
viszont a liberális er? veszít, tajtékzom egész nap, s cikket írok arról, hogy a populista demagógok
veszélyeztetik a haladást és a világbékét.

Fontos dolog még a sajtószabadság helyes értelmezés is. A sajtó- és véleményszabadság csak addig
helyes, míg liberális vélemények hangoznak el. Alá kell húzni: a nem liberális vélemények számára nincs
szabadság, ezek ugyanis veszélyeztetik az emberiség puszta létezését!

Egy dolgot sosem tévesztek szem el?l: mindig igazam van, s aki más mond, az fasiszta.

_______________________________________________
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A magyar kormánynak
by maxval bircaman - szombat, április 25, 2015
http://bircahang.org/a-magyar-kormanynak/

Vannak dolgok, melyekben nem szabad taktikázni.

Sok dolog és helyzet van, amiben és amikor egy jó politikus nem mondhatja ki nyíltan álláspontját, s
ehelyett lavírozni köteles, diplomatikusan félrebeszélnie, ködösítenie kell.

De van mindig egy határ, amit nem szabad sosem átlépni.

Például itt a történelmi példa: Horthy esete 1944-b?l, aki a magyarországi zsidókat, a magyar-zsidó kett?s
identitásúakat, s az izraelita vallású vagy zsidó származású magyarokat deportáltatta szebrebbenés nélkül,
a valószín? halálba. Ilyesmit felel?s politikus nem tehet meg, erre nem lehet mentség semmilyen
taktikázás.

Felkérem a magyar kormányt, hogy ne kövesse Horthy példáját, s egyértelm?en ítélje el az 1915-ös
örmény holokausztot. Nem számít, hogy ezzel meg fognak romlani egy pici id?re a kapcsolatok
Törökországgal és Azerbajdzsánnal! Ez ismét olyan eset, amikor nem szabad taktikázni, s rövid célok
érdekében feláldozni alapvet? érdekeket.

Nem kérem, hogy a kormány álljon határozottan az örmény oldalra, ez abszurd is lenne, de az örmény
népirtást el kell ítélni habozás nélkül.

Lehet barátságban lenni Azerbajdzsánnal - mely talán még Törökországnál is makacsabban tagadja az
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örmény népirtást -, de nem szabad ebben engedényt tenni.

Azerbajdzsán az örmény népirtás megismétlését próbálta meg 20 éve, amikor a karabahi fronton az éppen
függetlenné vált Azerbajdzsán megpróbálta ezt az ?si örmény földet meghódítani, s lakosságát kiirtani.
Az, hogy ez nem történt meg csak két dolognak volt köszönhet?:

az örmény hazafiak, köztük külföldi örmény önkéntesek sikeresen visszaverték az azeri agressziót,
s a mai napig ellen?rzésük alatt tartják a kérdéses területet,
Oroszország kiállt Örményország mellett, s Azerbajdzsán nem akarta elrontani kapcsolatait
Oroszországgal.

De nem ez a lényeg, hanem az: alapvet? kérdésekben nincs helye kompromisszumnak. Aki feladja
alapvet? elveit, azt mindent elveszít,

_______________________________________________
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A magyar pártok állandó "fejl?dése"
by maxval bircaman - péntek, május 01, 2015
http://bircahang.org/a-magyar-partok-allando-fejlodese/

Mind a 3 nagyobb magyar pártnál folyamatosan változóban van az ideológia és a pártvonal.

A Jobbik igyekszik egyre nagyobbakat leharapni a Fideszb?l. Vona ráeszmélt: a magyar ember a lelke
mélyén irtózik a radikalizmustól. Így a jövend? kormányképesség érdekében furcsábbnál furcsább
változások zajlanak a Jobbiknál. Ha jól számolom, jöv? ilyenkor a Magyar Gárda egyik egysége Szenes
Hanna nevét fogja felvenni.

Közben a Jobbik tolja a Fideszt balra, mint beseny?k Árpádékat. Orbán most éppen visszakéredzkedik a
washingtoni akolba, mint b?nbánó eltévelyedett bárány. Amióta Orbán magyar zsoldosokat küld gyilkolni
Irakba és bojkottálja a moszkvai Gy?zelem Napi ünnepséget, hirtelen nem is aggódnak már
Washingtonban a "civilek" jogaiért.

Eközben a ballibek egy része igyekszik lendületet venni az er?söd? európai újbalosoktól, bár egyébként
ez az európai újbal pont az olyan er?k ellen szervez?dött, mint amit a magyar ballibek is képviselnek.
Lásd a görög Szirizát. Eddig a ballib álláspont "görög Fideszként" emlegette a Szirizát, manapság viszont
a ballibek egy része hirtelen lelkendezni kezdett a Sziriza oldalán, ami meglehet?sen furcsa, mikor a
Sziriza egyik f? ottthoni ádáz ellenfele a Paszok, a magyar ballibek görög testvérpártja.

De a békés bircákat nem lehet átverni...

_______________________________________________
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A maláj MH17-es járat
by maxval bircaman - péntek, október 16, 2015
http://bircahang.org/a-malaj-mh17-es-jarat/

A tavaly lel?tt maláj MH17-es járat esetér?l elkészült a holland vizsgálóbizottság jelentése.

A jelentés f? megállapítása:

az ukrán hatóságoknak le kellett volna zárniuk a légteret az ország oroszbarát szeparatistákkal
vívott pusztító harc által érintett keleti térsége felett

- igen, ez a legfontosabb megállapítás valóban, s ez a lényege a kijevista kormányzat felel?sségenek.

https://embed.indavideo.hu/player/video/3777674946

_______________________________________________
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A második bolgár állam
by maxval bircaman - péntek, november 27, 2015
http://bircahang.org/a-masodik-bolgar-allam/

A bolgár állam megsz?nik 1018-ban. Ebben a korban Európát két nagyhatalom uralta: nyugaton a Német
Császárság, mely magát a Római Birodalom örökésének tekintette a 800-ban megalapított Frank
Birodalmon keresztül, s keleten pedig a ténylegesen létez? Római Birodalom volt az úr.

A Frank Birodalom a mai spanyol-francia határtól egészen Magyarországig terjedt, valamint Dániától
Észak-Olaszországig, A Német Császárság ennél kisebb volt, nem tartalmazta kb. a mai Franciaország
területét. A Római Birodalom pedig az egész Balkán-félszigetet tartalmazta ebben a korban, valamint
egész Kis-Ázsiát és Dél-Olaszországot. Magyarországot is veszélyeztette ebben a korban az a sors, hogy
a németek az országból egy tartományt csinálnak, de István politikája ezt sikeresen megakadályozta.
Bulgária nem tudta ugyanezt elérni, 1018-ra egész területét bekebelezte a Római Birodalom.

Két sikertelen felkelés (1040, 1072) után csak a harmadik bolgár felkelés járt sikerrel, 1185-ben, ekkor
sikerül a bolgár állam visszaállítása. Ezt hívja a bolgár történelemírás második bolgár államnak.

Egy bolgár arisztokrata testvérpár – Iván Aszen és Petar – felkelése a mai Északkelet-Bulgáriában és a
mai román tengerparti vidéken 1185-ben sikerrel jár. A felkelés kiinduló oka érdekes módon közvetve
Magyarországgal kapcsolatos. II. Iszaakios császár III. Béla magyar király lányát, Margit hercegn?t
készült feleségül venni, s az esküv? pompájának anyagi biztosításához különadót vetett ki az említett
területen, ahol Iván Aszen és Petar is földbirtokosok voltak. A különadó felháborodást váltott a
földesurak között, s végül ez a felháborodás n?tt fegyveres felkelésbe. Miután a római császár 2 éven
keresztül képtelen megbirkózni a felkeléssel, 1187-ben elismeri az új bolgár államot, s békét köt vele. A
felkelés sikerében fontos szerepet játszanak az Aszen és Petar által behívott kunok.

Az új állam els? vezet?je Petar cár (1185-1197), az id?sebb testvér. Az új állam f?városa Veliko
Tarnovo lesz, miután a korábbi f?város, Preszlav meghódítása kezdetben sikertelen lesz. Az állam a mai
Északkelet-Bulgáriát és a mai román tengerpartot (Észak-Dobrudzsát) öleli fel kezdetben.
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Bulgária kiterjedés a XII. sz. végén

1190-ben Petar hatalmának egy része de facto öccse, Iván Aszen kezébe kerül, aki szintén cári címet kap
(1190-1196).

1193-ben Bulgária kib?víti területét déli és nyugati irányban. Ugyanebben az évben III.Béla magyar
király megpróbálja kihasználni a helyzetet Belgrád és környéke elfoglalására, de a bolgár hader? legy?zi
a magyarokat.

Ivánko, a két cár rokona, cárrá nyilvánítja magát (1196-1197) és megöli Iván Aszent, azonban Petar
legy?zi ?t, így Ivánko Konstantinápolyba menekül

Petar halála után, Petar és Aszen legkisebb öccse, Kalojan lesz az új cár (1197-1207). Kalojan sikeresen
az országhoz csatolja egész Macedóniát és Nyugat-Trákiát, valamint elfoglalja Várnát, az utolsó római
kolóniát a Fekete-tenger északi partvidékén. Ez utóbbi miatt a „Görögöl?” melléknevet kapja, ugyanis
Várna teljes görög lakosságot kegyetlen módon kiirtja (élve eltemeti ?ket), ezzel igyezvén megbosszulni
II. Baszileosz „Bolgáröl?” császár 2 évszázaddal korábbi tettét. Kalojan mindez végrehajtásához kibékül
bátyja gyilkosával, Ivánkóval (aki Plovdiv ura lesz), s a kunok segítségét is igénybe veszi.

1201-ben Imre magyar király – szövetségben Konstantinápollyal - megtámadja Bulgáriát, s magát bolgár
királlyá kiáltja ki (innen a magyar királyok bolgár királyi címe). A magyarok a meghódított területet az
akkor magyar h?béres szerb nagyfejedelem területéhez csatolják (azel?tt Szerbia területe a maihoz képest
délebbre és nyugatabbra terült el). 1204-ben azonban, a készül? 4. keresztes hadjárat miatt, Bulgária és a
Római Birodalom békét kötnek. Miután a keresztesek megdöntik a Római Birodalmat, feldúlva
Konstantinápolyt, létrehozva helyén a Latin Császárszágot, Kalojan felveszi a katolikus vallást és az
egész bolgár egyház elismeri a római pápa f?hatalmát, de ezzel együtt Kalojan nem hajlandó szövetségre
lépni a Latin Császársággal. Konstantinápoly nyugati kézbe kerülése után a római arisztokrácia egy része
sikeresen kikiáltja Nikeában (Nicea) az új császárságot, más része Epiroszban (a mai Görögország
középs? része) hoz létre egy utódállamot, megint más rész pedig Bulgáriába menekül. A Bulgáriában
menedéket találó római arisztokrácia igyekszik rávenni Kalojant, hogy szabadítsa fel Konstantinápolyt a
nyugati keresztesek uralma alól, cserébe felajánlják neki, hogy ?t választják a gy?zelem után római
császárrá. E híreket megtudva, I. Baldwin, az els? latin császár háborút indít Bulgária ellen, de az bolgár
gy?zelemmel végz?dik, maga Baldwin hadifogságban hal meg Veliko Tarnovóban.
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Baldwin utóda, Henry császár ismét Bulgária ellen támad, s el?djénél sikeresebb. Többek között sikerül
szövetséget kötnia a Bulgáriába menekült római arisztokratákkal, így azok felmondják a szövetséget
Kalojannal. Kalojan ekkor a Niceai Császársággal lép szövetségre, s megtámadja a Latin Császárságot. A
háború alatt kun szövetségesei Kalojan ellen fordulnak, egyik kun tábornoka öli meg ?t 1207-ben.

Kalojan gyilkosának szövetségese, Boril cár (1207-1218), Kalojan unokaöccse veszi át a hatalmat, harcot
indít Kalojan törvényes örökösei ellen, akik ezért a Kijevi Ruszba menekülnek. Bulgáriát támadás éri
délr?l, nyugatról és északnyugatról, a latinok, a szerbek éa a magyarok sikeresen meghódítják Bulgária
határvidékeit. Ezután Boril szövetségre lép a magyarokkal és a latinokkal Szerbia ellen, hogy
visszaszerezze legalább a Szerbia által meghódított területet, de elveszti a háborút Szerbia ellen. Mindez
növeli az elégedetlenséget az országban Boril ellen, míg végül Iván Aszen cár fia, II. Iván Aszen cár
(1218-1241) behatol az országba orosz szövetségeivel, legy?zi Borilt, aki megvakíttat, de életben hagy.
II. Iván Aszen szövetségre lép Magyarországgal, mely cserébe visszaadja Belgrádot és vidékét
Bulgáriának.

Iván Aszen háborút kezd az Epiroszi Állammal, mely magát a Római Birodalom örökösének tekinti,
ezáltal a Nikeai Császárság konkurense. A bolgár gy?zelmek miatt Bulgária területe ekkor lesz a
legnagyobb az egész második bolgár állam fenállása alatt, gyakorlatilag visszaszerez minden, el?je által
elvesztett területet, s?t Szerbia . Ez a fejlemény nyugati elégedetlenséget eredményez: a nyugat fél, hogy
a Latin Császárság el?bb-utóbb Bulgária hatalma alá fog kerülni. 1235-ben Iván Aszen felmondja az
egyházi h?séget a római pápának, a bolgár egyház tehát szakít a katolicizmussal, visszatér az
ortodoxiához. A magyarok ismét támadnak, elfoglalják Belgrádot, majd rövid id?re Szófiát is (ekkor
alakul ki Szófia magyar neve: Szered?c).

Iván Aszen ezután szövetségre lép a Nikeai Császársággal, miközben azonban a Latin Császársággal is
fenntartja a békét. Halála után fia Kolomán (1241-1246) lesz az új cár, azonban mivel ? kiskorú, helyette
a gyakorlatban az arisztokrácia irányítja az országot. 1242-ben a Magyarországot leigázó tatárok
(mongolok) részben Bulgáriát érintve vonulnak vissza, Bulgária ezért h?béresküt tesz a tatároknak és
adófizetést vállal, hogy azok ne dúlják fel az országot.

Bulgária kiterjedés a XIII. sz. közepén
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Az arisztokratikus belharcok áldozata lesz Kolomán, akit megmérgez bels? ellenzéke. Utóda a szintén
kiskorú Mihail (1246-1256). A Nikeai Császárság megtámadja az országot, a cárt megölik bels?
ellenfelei a kés?bbi cár, II. Kolomán vezetésével, az 1254-ben a Nikeai Császársággal kötött
békeszerz?dés miatt, melyben Bulgária lemondott több déli és nyugati területér?l, ami polgárháborús
állapotokat eredményez az országban.

Utóda unokatestvére, II. Kolomán (1256-1257), akit megdönt Rosztiszláv orosz fejedelem, Mihail apósa,
aki bolgár cárként uralkodik 1257-1261 között az ország egy részén (Északnyugat-Bulgáriában). Ezzel
páthuzamosan a bolgár arisztokrácia egy része Micót választja cárrá (1256-1263). 1257-ben Mico Aszen
már csak Kelet-Bulgária ura, mert ekkor a Micóból kiábrándult bolgár arisztokrácia új cárt választ I.
Konsztantin személyében (1257-1277), aki 1263-tól egész Bulgária ura.

A magyarok támadnak északról és egészen Vidinig jutnak (ekkor lesz a város magyar neve Bodony). A
bolgár cár Jákov Szvetoszláv orosz nemes szolgálatait veszi igénybe, aki ki?zi a magyarokat Vidinb?l,
viszont cserébe gyakorlatilag független országot kezed kialakítani Vidinben és környékén,mely csak
jelképesen áll a Veliko Tarnovóban székel? cár hatalma alatt.

Ez a kezdete a kés?bbi három bolgár államnak az addig egységes Bulgária területén: egy Vidin
f?várossal, egy Veliko Tarnovo f?várossal, egy pedig Karvuna (ma: Balcsik) és kés?bb Kaliakra
f?várossal.

A tatárok északkeletr?l támadnak az országra, Konsztantin cár képtelen védelmet biztosítani a tatárok
ellen, emiatt parasztfelkelés tör ki Ivájlo vezetésével. A parasztsereg és Konsztantin Aszen serege közti
csatában Ivájlo megöli a cárt. Az új cár I. Konsztantin fia, II. Konsztantin (1277-1279), aki azonban nem
képes megszilárdítani hatalmát. A rómaiak igyekeznek kihasználni a helyzetet, ami oda vezet, hogy a
Konsztantin mögött álló arisztokrácia egyeszséget ajánl Ivájlónak: feleségül megy hozzá I. Konsztantin
özvegye, s az arisztokrácia elismeri Ivájlót cárnak (1278-1281).

Ivájlo sikeresen megvédi az országot délr?l, de északon ? sem bír a tatár támadással. 1279-ben elterjed a
hír, hogy Ivájlo meghalt a tatárokkal vívott csatában (a valóságban csak fogságba esett), így az
arisztokrácia új cárt választ, III. Iván Aszen (1279-1280) személyében, aki Mico cár fia. Közben
kiszabadul a fogságból Ivájlo, III. Iván Aszen Konstantinápolyba menekül, de Ivájlo már nem tudja
megszilárdítani a hatalmát, ezért az addigi ellenségeihez, a tatárokhoz fordul, akiknek felakánlja h?béresi
szolgálatait, ha azok segítik neki visszaszerezni az egész országot. Err?l tudomást szerezve, III. Iván
Aszen is a tatárokhoz fordul. A tatárok megölik Ivájlót, de III. Iván Aszennek nem segítenek
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visszaszerezni a bolgár trónt, így az Konstantinápolyban marad a következ? negyed században, egészen
haláláig.

A hatalmat I. Georgi (1280-1292), kun származású nemes veszi át, III. Iván Aszen sógora. Georgi
h?ségesküt tesz a tatároknak, majd megpróbál a tatárok ellen fordulni, de sikertelenül. Ezért a tatárok
lemondatják, ? Konstantinápolyba távozik szám?zetésbe.

A tatárok akaratából egy földesúr, Szmilec (1292-1298) lesz az új cár. Hatalmát nem ismerik el Vidinben,
ahol Sismán, Vidin ura kiáltja ki magát cárnak. Tatár segítséggel Szmilec Konstantinápolyra támad, de
veszít, Halála után fia, II. Iván az új cár pár hónapig (1298-1299).

1299-ben a hatalmat átveszi Csaka (1299-1300), tatár nemes, I. Georgi veje, II. Iván szám?zetésbe vonul
Konstantinápolyba.

1300-ban I. Georgi fia, Todor Szvetoszlav (1300-1321) sikeres puccsot hajt végre Csaka ellen. Todor
Szvetoszlav sikeresen megszilárdítja hatalmát, majd visszaszerez a rómaiaktól több kelet-bulgáriai várost,
1307-ben tartós békét köt a rómaiakkal.

Utódja fia, II. Georgi (1321-1322), aki azonban hamarosan meghal.

Az új cár a vidini Sismán fia, III. Mihail (1323-1330). Kétszer is Konstantinápolyra támad, sikertelenül.
Nem sikerül neki kihasználnia a hatalmi harcokat a Római Birodalomban, nem tudja visszaszerezni a déli
bolgár területeket. 1330-ban Szerbiára támad, a háborút elveszti, s?t ? maga is elesik a csatában.

Utóda fia, Iván Sztefán (1330-1331), aki nem tudja megszilárdítani a hatalmát, csak Vidinben vannak
támogtaói, ezért kénytelen Olaszországba menekülni.

Utóda III. Mihail unokaöccse, Iván Alekszandar (1331-1371), ? a második bolgár állam leghosszabb
ideig uralkodó cárja. Uralkodása els? felében a tatárokkal szövetségben harcol a rómaiak ellen, sikeresen
visszaszerezve több korábban elvesztett területet.
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1331-ben Vidinben cárrá nyiévánítja magát Belaur (1331-1336), III. Mihail testvére, de ?t 1336-ban
legy?zi Iván Alekszandar.

1336-ban Iván Alekszandar cárrá nyilvánítja Mihail Aszent, aki apjával együtt uralkodik 1355-ig, amikor
a csatamez?n hal meg a törökök ellen harcolva.

1336-ban másik fiát, Iván Sztracimirt is cárrá koronáztátja, aki szintén apjával együtt uralkodik 1355-ig,
amikor Iván Alekszandar két fia között felosztja az országot: Iván Sztracimir Vidin f?várost kapja, míg
Iván Sismánt utódjának nyilvánítja Veliko Tarnovo f?várossal.

1336-ban Iván Sztracimirt legkisebb fiát, IV. Iván Aszent is cárrá koronáztátja, aki szintén apjával együtt
uralkodik 1349-ig, amikor Szófiában hal meg török támadás miatt. A törökök felajénlják neki, hogy
meghagyják Szófia urának, ha áttér az iszlám vallásra, de Iván Aszen nemet mond, amit török támadás
követ, melyben meghal a cár is.

1340-ben az ország észak-keleti része, Dobrudzsa végleg önállósul, legel?ször Balik alatt (1340-1366)
el?ször Karvuna (ma: Balcsik), kés?bb Kaliakra f?várossal. ?t követi Dobrotica (1366-1385), majd
Ivánko (1385-1397). 1397-ben Mircea, havasalföldi fejedelem hódítja meg a területet, aztán a Római
Birodalom része lesz 1411-ben, míg a törökök a várnai csatában (1444) csatolják végül a területet az
Oszmán Birodalomhoz.

1341-ben Konstantinápolyban fellép III. Mihail fia II. Sismán név alatt, s magát bolgár cárrá nyilvánítja
és Vidinbe készül indulni római segítséggel. Iván Alekszandar támadást intéz Konstantinápoly ellen, de a
háború békekötéssel zárul, viszont II. Sismánt a jöv?ben nem támogatják a rómaiak.

Iván Alekszandar kés?bb beavatkozik a hatalmi harcokba Konstantinápolyban, uralma alatt érnek a
törökök el?ször bolgár területre.

Iván Sismán (1371-1395) az utolsó bolgár cár Veliko Tarnovóban. 1393-ben a törökök elfoglalják
Veliko Tarnovót, de a cár elmenekül Nikopolba (a Duna partján), ahol azonban h?ségesküt tesz a török
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szultánnak. Miután kapcsolatba lép Zsigmond magyar királlyal, segítséget kérve a törökök ellen,
1395-ben a törökök elfoglalják Nikopolt és megölik Iván Sismánt.

Vidin marad az utolsó bolgár állam. Ott 1396-ig uralkodik a már említett Iván Sztracimir (1355-1396).
1396-ban a törökök elfoglalják Vidint, a cárt börtönbe viszik az Oszmán Birodalom ázsiai részére, de az
ország nyugati része még bolgár kézen marad, ahol utódja fia, II. Konsztantin, aki végül 1422-ben veszti
el az ország még megmaradt részeit, ami után a cár Szerbiában hal meg. ? az utolsó középkori bolgár
cár.

Bulgária kiterjedése a XIV. sz. végén (világoszöld: Dobrudzsai Állam, narancsárga. Vidini Állam.
sötétzöld: Veliko Tarnovo-i Állam)

Nincs bolgár állam ezek után egészen 1878-ig.

_______________________________________________
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A nolblog bezár
by maxval bircaman - csütörtök, december 31, 2015
http://bircahang.org/a-nolblog-bezar/

2016. január 31-én végleg bezár a nolblog.hu.

Javaslom minden szerz?nek írásai lementését és áttételét más rendszerbe. Ajánlatom: blog.hu és
reblog.hu.

A mi írásaink zöme megvan a blog.hu-n a bircahang.blog.hu, kisebb része a reblog.hu-n is
a bircahang.reblog.hu címen.

Összes írásunk pedig saját szerverünkön olvasható: bircahang.org.

_______________________________________________
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A nulladik bolgár állam
by maxval bircaman - szombat, október 31, 2015
http://bircahang.org/a-nulladik-bolgar-allam/

A mai bolgár történelemszemlélet els? bolgár államnak a 681-ben létrejöttet tekinti, a tényleges els?
államot külön számítja. Szóval ez a nulladik állam.

Tehát a bolgárok els? (nulladik) állama 632-ben jött létre.

Az ezt megel?z? másfél században a bolgár törzsek a Fekete-tenger keleti partvidékét?l egészen
Újguriáig terjed? Nyugati-Türk Kaganátus egyik népe voltak, a magyarokkal együtt. A bolgárok a
Kaganátus legnyugatibb részén voltak, míg a magyarok északkeletebbre t?lük, nagyjából a mai Baskíria
területén (ezt nevezi a magyar történetírás Magna Hungáriának).

A bolgárok f?városa a Kaganátusan belül Fanagoria volt, ez a Taman-félsziget Krímmel szembeni
csücskén volt található, eredetileg ógörög telepesek által az i.e. VI. században alapított görög város.
(Fanagoriát a X. században megsemmisítik a beseny?k, azóta a városnak csak a romjai léteznek.)

Amikor a Nyugat-Türk Kaganátuson belül harcok kezd?dnek, a bolgárok függetlenítik magukat, így
alakul meg 632-ben a Bolgár Kaganátus, Kubrát kán vezetése alatt. Az állam területe a Fekete-tenger
északi partvidékét öleli fel, beleértve a Krím-félsziget északi felét, valamint a kaukázusi régió
északnyugati részét. Az állam nyugati szomszédja Avária volt, a keleti szomszédja Kazária.

Kubrát (Kuvrát) kán utóda, legnagyobb fia, Batbaján kán alatt az országot kazár támadás éri, aminek
következtében 668-ban a bolgár állam megsz?nik, azaz alig 36 évig létezett ez az állam.
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A bolgár lakosság ekkor 5 részre oszlik:

a lakosság egy része helyben marad, a már említett Batbaján kán vezetésével, s elfogadja a kazár
uralmat, önálló identitásuk megmarad a X. sz. végéig, Kazária megsz?néséig (a kazár államot
969-ben semmisíti meg a kijevi állam szövetségben kaukázusi türk törzsekkel), majd lassan
asszimilálódnak a helyi lakosságba,
Kubrát második fia, Kotrág kán vezetésével a lakosság egy része északkeleti irányba menekül, ott
megalapítva Volgai Bulgáriát, melynek mai utódai a csuvasok és a tatárok, a csuvasok bolgár
identitása máig létezik, míg a tatárok magukat önálló népnek tekintik, de elismerik egyik ?sükként
a bolgárokat, az ? nyelvük (a csuvas nyelv) tekinthet? leginkább az eredeti bolgár nyelv mai
változatának,
Kubrát harmadik fia, Aszparuh kán délnyugatra ment a nép legnagyobb részével, ott behatolva a
Római Birodalom területére 681-ben megalapította ismét a Bolgár Kaganátust, Pliszka f?várossal
(jelenleg kisváros a mai Északkelet-Bulgáriában), ez a ma is létez? Bulgária állam, mely a IX. sz.
közepén áttért a szláv nyelvre,
Kubrát negyedik fia, Kuver kán Aváriába ment, a mai magyar Dunántúlra, majd onnan – miután
az avarok ki?zték ?ket - a mai Macedóniába, ahol egyesültek Aszparuh kán népével,
Kubrát legkisebb fia, Alcek kán még nyugatabbra ment, végül letelepedhetett népével a
Beneventói Hercegségben (a mai Dél-Olaszországban), ahol 2 évszázad alatt a nép asszimilálódott
a helyi lakossághoz.

_______________________________________________
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A nyugati kett?s mérce
by maxval bircaman - vasárnap, október 04, 2015
http://bircahang.org/a-nyugati-kettos-merce/

Csak eszembe jutott a határátkeléssel és a migrációval kapcsolatban.

Manapság elég csoportba ver?dni és okmányokat eldobni, s máris szabadon lehet közlekedni egész
Európában, bármiféle korlát nélkül. S?t, aki ez ellen szót emel, az jól megnézheti magát, hiszen ez
fasiszta vélemény.

Visszaemlékszem a 90-es évek elejére és középére Bulgáriára. Vicces a kontraszt a két helyzet között.

Bolgár állampolgár akkoriban nyugatra gyakorlatilag nem utazhatott. Amint Bulgáriában megsz?nt a
kiutazási engedély 1990-ben, minden nyugat-európai ország vízumkötelezettséget vezett be a bolgárok
számára. A vízumkérelemhez TÖBB papír kellett, mint a kommunista korban a kiutazási engedélyhez. S
az elutasítások aránya óriási volt.

A szófiai német követségen pl. állig felfegyverezett, géppuskás ?rök voltak, mintha háború lenne a
követség területén.

Sokszor pénzes emberek se kaptak vízumot. Az átlagemberekkel pedig folyamatosan szórakoztak. Egy
Spanyolországban él? lányához kimenni akaró n?t?l pl. még a lánya spanyolországi lakásának építési
dokumentációját is megkövetelték.

Arról nem is beszélve, hogy egy kicsit is sötétebb b?rárnyalatú bolgár azonnal cigánynak min?sült, s az
ilyennek esélye se volt vízumra. Mindez a nyugati antirasszista harc jegyében.

Akkor nem jutott eszembe hogyan segítsek az embereknek: hiszen nem is kellett volna vízumot kérni,
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hanem elég lett volna azt tanácsolni, hogy egyszerre ezer ember menjen el a határra okmány nélkül, s
máris szabadon utazhattak volna egész Európában.

Most pedig egyék meg nyugaton, amit f?ztek. Lepje csak el ?ket a kriminális kontingens. Ha a liberális,
agyatlan, hazug és kétszín? nyugat-európaiak és az arab segélyvadászok és iszlamista terroristák között
kell választani, én az utóbbiak mellett állok!

Örülök annak, hogy Magyarország hírneve manapság minden korábbinál magasabb Európában: mind a
baloldalon, mind a jobboldalon példaérték?nek tartják a magyar kormány kiállását a migránskérdésben.
Csak a liberálisok hisztiznek, de hát érdekel ez bárkit is???

_______________________________________________
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A nép ellenségei
by maxval bircaman - szombat, november 21, 2015
http://bircahang.org/a-nep-ellensegei/

Hogyan lehet, hogy az eredetileg a t?ke és munka feloldhatatlan ellentétében a t?ke pártján álló
jobboldal és a munka oldalán álló baloldal mára vagy megcserélte a szerepét, vagy mindkét er? egyesült a
jobboldali értékek mentén?

A nyugati folyamatok ismertek ebben a tekintetben. Miután a marxisták megdöntötték a kapitalizmust és
építeni kezdték a kommunista társadalmat, el?ször Oroszországban, majd máshol is, hamarosan világossá
vált: az új rendszer rosszabb a legrosszabb kapitalizmusnál. Emiatt a nyugati baloldal jelent?s részére
válalhatatlan lett a t?ke megdöntésének radikális programja. A „középbal” el?ször reformista lett, majd –
az utóbbi negyed században – egyenesen liberális. Mára a középbal gazdasági programja szinte azonos a
középjobbéval, a különbségek csak egyes nem-gazdasági kérdésekben jelentkeznek.

A helyzet a volt kommunista diktatúrákban ennél is rosszabb lett a hatalmon lév? marxizmus bukása után.
A f? ok: a baloldal rossz lelkiismerete, mert bizonyítania kellett a „fejlett nyugat” el?tt, hogy immár ?k
nem „csúnya komcsik”, hanem „rendes liberók”.

A modernkori magyar baloldal – és ez igaz a keleti-európai baloldalra is nagy részben – identitásának
alapja nem a t?ke-munka ellentétben való állásfoglalás lett a munka oldalán, ezt a kérdést ez a baloldal
eleve tagadja, úgy állítván be, hogy az egyetlen racionális álláspont a t?ke oldalán állni. Az identitás
alapja a nyugat szolgai másolása, a gazdasági kérdések felcserélése valamiféle torz kultúrharcra. A
marxista totalitárius gondolkodásmód maradványa náluk, hogy nem kell figyelembe venni se a tényeket,
se az emberek akaratát, mert a tények csak néz?pont kérdése, az emberek meg ostobák, nem tudják mi
jó nekik.

A magyarországi er?szakos, hisztériás emberátnevelés díszpéldánya az SZDSZ volt, valamint a korai
Fidesz, s természetesen az akkoriban a szinte teljes egészében velük szimpatizáló médiahatalmasságok.
Ez az abszurd politika természetesen ugyanúgy megbukott, mint az új típusú kommunista embertípus
kialakításának tervezete. A természetellenes dolgok ugyanis, hála Istennek, meg szoktak bukni.
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A modern magyar baloldal persze születése okán is képtelen volt a munka oldalára állni: a
rablóprivatizáció és a nyugati „befektetések” kedvezményezettei túlnyomó többségében baloldaliak
voltak. A nyugati t?ke is megérezte ezt már a kezdetek kezdetén: tudta, hogy a számára legkedvez?bb
gazdasági viszonyokat a magyar baloldal képes biztosítani, míg a jobboldalra gyanakodva nézték. Vicces
módon, ezt a baloldal nemhogy nem szégyellte, de egyenesen büszkélkedett vele, lám minket szeret
jobban a nyugati t?ke, tehát mi vagyunk a jók!

Emlékszem jól, volt a 80-as évek végen egy meggy?z?déses kommunista tanárom az egyetemen, aki azt
jósolta: az 1990-es választásokon az MSZP fog nyerni, mert ez a nyugatnémet nagyt?ke érdeke. Az
alapkérdésekben nem értettem együtt a tanárommal (én akkor se voltam marxista), de ez a jóslata és
annak magyarázata nagyon megfogott. S bár a jóslat nem jött be, a magyarázat igazságtartalmát már
akkor megéreztem, pedig akkoriban én is liberális és nyugatpárti nézeteket vallottam még.

Ezzel tehát ki is forrott a magyar baloldali mentalitás, melynek f? elemei:

a t?ke érdeke mindenki érdeke,
a nyugatnak mindig igaza van,
aki nem ért egyet lelkesen a fentiekkel, az fasisztagyanús (valószín?leg egy nyugati radikális balos
meglep?dne, ha megtudná, hogy Magyarországon ? k?kemény fasisztának számít...).

A jobboldal természetesen – márcsak pragmatikus okokból is – kénytelen volt azellentétes oldalra állni.
Így kezd?dött az a folyamat, hogy a jobboldal több baloldali értéket kezdett vallani a baloldalnál, s a jobbbal különbség els?sorban civilizációs választás kérdése lett, s nem gazdaságpolitikai ügy.

A mai f? magyar baloldali er? – a különféle ballib pártok: MSZP, DK, s a haldokló Együtt és PM – és a
mai magyar f? jobboldali er? – a Fidesz és a Jobbik – között már az a helyzet alakult ki, hogy mindkét
oldal er?sen t?kepárti, a vita csak az, hogy a ballibek a nemzetközi nagyt?két preferálják a magyar t?ke
rovására, míg a jobboldal pedig magyar nagyt?két szeretne kiépíteni a nemzetközi rovására.
(Tulajdonképpen csak az LMP áll kívül ezen, de marginális szerepe miatt nem változtat az összképen.)
Bár ezzel egyik se áll a munka oldalán, mégis a jobboldali verzió el?nyösebb a kisember számára, mint
ahogy mondjuk a 100 évvel ezel?tti Indiában is jobb (de legalábbis kisebb rossz) volt az átlag indiai
számára a helyi maharadzsa, mint a brit gyarmati kormányzó.

Egy kiváló gyakorlati példa a rezsicsökkentés vagy a bankok fokozott megadóztatásnak a kérdése.
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A magyar baloldal mindent megmozgatott, hogy a rezsi ne csökkenjen, hiszen ez „csak” a kisemberek
érdeke (márpedig ?k nem számítanak), s mintha a közm?cégek lobbistái lennének hozták el? a
legabszurdabb, széls?ségesen liberális érveket, hogy „jajj, csökken a profit”, „munkanélküliség lesz”,
„bevatkozás a szabad piaci viszonyokba”, stb. – csupa demagóg, liberális érv, melyeket nyugaton az
ember legfeljebb nagyvállalati jogászoktól hall (akiket ezért alkalmaznak), de nemigen baloldali
politikusoktól. Ugyanez bankadóknál, ahol a f? baloldali érv az volt, hogy „úgyis az emberek fizetik
meg”, ami debil álérv, hiszen ezen az alapon 0 % adót kellene alkalmazni minden gazdasági
tevékenységre, hiszen mindent az emberek fizetnek meg végs?soron.

Ha a magyar baloldal más korban és más helyen élne, pl. a brit gyarmati Indiában vagy a belga
Kongóban, akkor valószín?leg azt hangoztatnák, hogy mindenért az indiaik/kongóiak a hibásak, mert
nem elég magas a termelékenységük, s lázadoznak a civilizációt nekik ingyen elhozó, jóakaratú
britek/belgák ellen. S persze a velük egyet nem ért? helyieket lefasisztáznák.

Az olyan politika, mely a népnek nem el?nyös mindenképpen kudarcra van ítélve, legalábbis
hosszútávon. A Fidesznek is nagyon kell vigyáznia, mert csakis addig biztos népszer?ségük, mint f?
ellenfelük a ballibek.

_______________________________________________
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A Pentagon tudta
by maxval bircaman - hétf?, november 30, 2015
http://bircahang.org/a-pentagon-tudta/

Egy kiszivárgott 2012-es Pentagon-elemzés el?re megmondta, mégsem tett semmit ellene az amerikai
kormányzat.

A jelentés f?bb megállapításai:

Nem léteznek "demokratikus felkel?k". A szír kormányzat f? ellenfelei a szalafista csoportok és az AlKaida, ezek állnak a felkelés mögött.

A felkelés f? oka nem az, hogy a szír kormányzat diktatúra, hanem az, hogy az nem iszlamista. Mellékok:
a szunnita szalafisták és a szintén szunnita Al-Kaida szerint a többségében siíta és keresztény szír
kormányzat "eretnek".

A szír kormányzat nem fog megd?lni, hatalma és támogatottsága a s?r?n lakott tengerparti vidéken stabil
marad.

A szíriai felkel?k Irak szunnita többség? részeit fogják felhasználni szíriai tevékenységük biztosítására.

Valószín?, hogy a szalafista felkel?k létre fognak hozni Kelet-Szíriában egy új iszlám államot.

A szíriai instabilitás hasonló helyzetet fog teremteni Irakban is. Az Al-Kaida visszaszorult Irakban
2009-ben, de az szíriai felkelés új er?t adott neki. A két terület egyesülni fog, ami lehetlenné teszi Irak
fennmaradását egységes államként.

123 / 597

BircaHang - 2015
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

_______________________________________________

124 / 597

BircaHang - 2015
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

A Szovjetúnió 19 utódállama I.
by maxval bircaman - szombat, október 24, 2015
http://bircahang.org/a-szovjetunio-19-utodallama-i/

A Szovjetúnió felbomlásakor mind a 15 szovjet tagköztársaság független és nemzetközileg elismert állam
lett. (Volt korábban még 4 tagköztársaság is, de ezek már nem léteztek a Szovjetúnió szétesésekor.) Ezen
kívül megalakult még 4 nemzetközileg nem elismert állam is.

További 3 terület is kinyilvánította a függetlenségét, ezek azonban azóta elvesztették függetlenségüket,
ezek Csecsenia, Gagauzia, s Tatársztán. Csecsenia és Tatársztán ma Oroszország autonóm részei,
Gagauzia pedig Moldova autonóm része.

Az életszínvonalat illet?en a különbségek óriásiak. A Szovjetúnió megszünte után a szovjet kor
kiegyenlít? hatása az egyes utódállamok között megsz?nt, így mára a különbségek hatalmasak lettek: a
leggazdagabb utódállam (Észtország) és a legszegényebb (Dél-Oszétia) között az életszínvonalbeli eltérés
12-szeres!

Észtország, Kazahsztán, Lettország, Litvánia, Oroszoszország a magyar életszínvonallal nagyjából
azonos szinten van.
Azerbajdzsánban és Beleruszban a magyar életszínvonal háromnegyede van (ez azonos a két
legszegényebb EU-tagállam, Bulgária és Románia szintjével).
Türkemenisztán – a magyar szint fele.
Grúzia, Örményország, Ukrajna – a magyar szint harmada.
Karabah Moldova, Transznisztria, Üzbegisztán – a magyar szint negyede-ötöde.
Abházia, Dél-Oszétia, Kirgizsztán, Tadzsikisztán, – a magyar szint tizede körüli életszínvonal.

A közép-ázsiai államok

A közép-ázsiai országok között jellemz?je, hogy a szovjet kori vezetés átmentette magát teljes egészében
a függetlenség utáni id?szakba. Politikailag Türkmenisztán és Üzbegisztán diktatúrák, míg a többi három
ország demokratikus. Kirgizisztánt leszámítva a többi négy országban a függetlenség óta mindig ugyanaz
a politikai er? van hatalmon.
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Kazahsztán. Elnöki köztársaság. Szovjet Kazahsztán utolsó pártvezet?je lett az els? kazah elnök, s?t
mind a mai napig ? az elnök. Eredetileg az elnök pártja a Kommunista Párt volt, azonban kés?bb szakított
vele, így ma a Kazah Kommunista Párt az egyik ellenzéki párt.

Az elnök minden eddigi elnökválasztást fölényesen megnyert, a parlamenti választásokon pedig mindig
az ?t támogató pártok szereztek többséget. Jelenleg az elnök pártja 85 %-os többséggel rendelkezik a
parlamentben.

A lakosság 24 %-a orosz. Mind az kazah, mind az orosz hivatalos nyelv, bár a gyakorlatban az orosz
használata még ma is gyakoribb. Nyelvileg a kazah nyelv az altáji nyelvcsalád nyugati türk ágához
tartozik, közeli rokonnyelve pl. a kirgiz.

Vallásilag az ország 60 %-ban szunnita muszlim, 40 %-ban keresztény.

Kazahsztán messze a leggazdagabb az 5 közép-ázsiai állam közül.

Érdekesség: jogilag Kazahsztán volt a Szovjetúnió utolsó tagállama. Csak azután nyilvánította ki
függetlenségét, miután ezt Oroszország is megtette, 4 nappal Oroszország után. Azaz jogilag a
Szovjetúnó létezése utolsó 4 napjában egyetlen tagköztársaságból állt: Kazahsztánból.

Kirgizsztán. A térség egyetlen parlamentáris köztársasága. A független Kirgizsztán els? elnöke a szovjet
kor legvégén kinevezett államf? volt. Azonban itt – ellentétben a régió többi országából – két ízben is
er?szakos hatalomváltásra került sor: 2005-ben tüntetések hatására kénytelen volt lemondani a vezetés,
majd ugyanez megismátl?dött 2010-ben is. A 2005-ös tüntetések mögött az USA állt, míg a 2010-esek
mögött Oroszország.

Az orosz kisebbség aránya 6 %. Ennek ellenére a kirgiz mellett az orosz is hivatalos nyelv. Ennek oka az,
hogy a kirgizek nagyobb része ma is kétnyelv?, azaz egyformán tud kirgizül és oroszul, s?t az id?sebb
korosztály egy része jobban tud oroszul, mint kirgizül. Nyelvileg a kirgiz nyelv az altáji nyelvcsalád
nyugati türk ágához tartozik, közeli rokonnyelve pl. a kazah.
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A lakosság 80 %-a szunni muszlim.

Tadzsikisztán. Félelnöki köztársaság. Itt az átmenet a szovjet korból a függetlenségbe káosszal társult. A
volt szovjet kori pártvezér lett az els? elnök – mint ahogy a többi közép-ázsiai országban is -, de a
hatalmat képtelen volt konszolidálni. Tisztázatlan körülmények között történt halála után került az élre a
jelenleg is hatalmon lév? második tadzsik elnök, de egészen 1997-ig folyt a polgárháború a kormányzat
és az iszlamista, afganisztáni talibánok által is támogatott tadzsik ellenzék között, melyet a kormányzat
végül orosz segítséggel nyert meg. (A tadzsikoknak Afganisztán szinte a második hazájuk, Afganisztán
lakosságának 30 %-a tadzsik.)

A közép-ázsiai országok között itt a legkisebb az orosz kisebbség aránya, alig 1 %. Ennek oka: a
legtöbb orosz a 90-es évekbeli káosz alatt elmenekült az országból. Ett?l függetlenül ma is széles körben
használatos az orosz nyelv, bár hivatalos státusza csak a tadzsik nyelvnek van. Tadzsikisztán az egyetlen
közép-ázsiai ország, melynek nyelve nem türk, a tadzsik nyelv gyakorlatilag az indoeurópai perzsa nyelv
helyi változata. (De az iráni perzsákkal ellentétben a tadzsikok szinte teljesen egészében szunnita
muszlimok.) Úgyszintén Tadzsikisztán az egyetlen volt szovjet állam, mely tervezi, hogy a jelenleg
cirillbet?s tazsik írást felváltja arabbet?s írással. (A szovjet kor el?tt arabbet?s volt az azeri, a kazah, a
kirgiz, a tadzsik, a türkmén és az üzbég nyelv, ezek közül az azeri, a türkmén, az üzbég azóta áttért a
latibet?s írásra, míg a kazah, a kirgiz és a tadzsik maradt a cirillbet?s írásnál.)

Az elnök pártja a parlamentben 81 %-os többséggel rendelkezik.

Az egyetlen közép-ázsiai ország, ahol az iszlám államvallássá lett nyilvánítva. Ez a lakosság 90 %-ának a
vallása.

Tadzsikisztán a régió legszegényebb országa, bár még így is magasabb az életszínvonal, mint a
szomszédos Afganisztánban.

Türkmenisztán. Hivatalosan elnöki köztársaság, valójában inkább totalitárius diktatúra. Szovjet
Türkmenisztán utolsó pártvezet?je lett az els? türkmén elnök, a posztot haláláig töltötte be.
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Türkmenisztán az egyetlen szovjet utódállam, ahol a szovjet kor vége után is megmaradt az
egypártrendszer: csupán annyi történt, hogy a Kommunista Párt át lett nevezve Demokrata Pártra, és a
párt szakított a marxista ideológiával, azt mérsékelt iszlám nacionalizmusra váltva. Az els? elnök halála
után bevezetésre került a korlátozott többpártrendszer, de a gyakorlatban ma is az elnök pártja dominálja
a politikai életet, mivel csak olyan pártokat engedélyeznek, melyek támogatják az elnököt. Így a
többpártrendszer ellenére az elnök parlamenti támogatottsága 100 %-os. Ezen kívül – szinten
egyedülállóan a volt szovjet térségben - minden média állami ellen?rzés alatt áll. A gyakorlatban
Türkmenisztán az egyetlen szovjet utódállam, melyben a szovjet kori diktatúra megmaradt.

A lakosság 10 %-a orosz. Az egyetlen hivatalos nyelv a türkmén, de a gyakorlatban az orosz is széles
körben használatos. Nyelvileg a türkmén nyelv az altáji nyelvcsalád déli türk ágához tartozik, közeli
rokonnyelve pl. a török. Vallásilag az ország 90 %-ban szunnita muszlim.

Üzbegisztán. Elnöki köztársaság, valójában autoritárius diktatúra. Szovjet Üzbegisztán utolsó
pártvezet?je lett az els? üzbég elnök, s?t mind a mai napig ? az elnök.

Kisebb mértékben ugyan, mint Türkmenisztánban, de itt is gyakorlatilag diktatúra van: kizárólag az
elnököt támogató pártok m?ködnek. A médiák terén viszont a helyzet jobb, mint Türkmenisztánban:
m?ködnek a hatalomtól független médiák is.

A lakosság 5 %-a orosz, egyetlen hivatalos nyelv az üzbég, de az id?sebb nemzedék beszél oroszul is, így
az orosz is használatos a közéletben, bár szerepe csökken. Nyelvileg az üzbég nyelv az altáji nyelvcsalád
keleti türk ágához tartozik, közeli rokonnyelve pl. az ujgur.

A lakosság 90 %-a szunni muszlim.

a régió országainak zászlaja: a szovjet és a mai verzió, sorrendben: Kazahsztán, Kirgizsztán,
Tadzsikisztán, Türkemisztán, Üzbegisztán
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A kaukázusi országok

Az összes térségbeli ország demokratikus rendszer?.

Abházia. Elnöki köztársaság. Bulgária mellett az egyetlen európai ország, ahol létezik alelnöki poszt is.
A szovjet korban a Grúz Szövetségi Köztársaság autonóm köztársasága volt, azonban Abházia kimondta
elszakadását és függetlenségét a Szovjetúnió szétesése id?szakában, korábban még, mint maga Grúzia.
Abházia azon már említett 4 terület egyike, mely a Szovjetúnió történetének egy szakaszában
tagköztársasági státusszal rendelkezett, ez azel?tt volt, miel?tt a Grúz Szövetségi Köztársaság autonóm
köztársaságává lett nyilvánítva.

Itt is a szovjet kori vezetés lett a független Abházia els? vezetése. Azóta többször zajlottak le választások,
a nyertes párt változott. A f? ellenzéki párt a kommunista.

A lakosságnak csak a fele abház nemzetiség?. A többi grúz, orosz és örmény. A lakosság kétharmada
ortodox keresztény, jelent?s muszlim kisebbség is van, valamint kb. 10 % az ?si abház pogány
sáminizmus híveinek száma.

A hivatalos nyelv az abház, hivatalosan elismert második nyelv az orosz. Az abház az észak-kaukázusi
nyelvcsalád nyugati ágához tartozik. Nem áll rokonságban a többi 5 kaukázusi állam hivatalos nyelvének
egyikével sem.

Grúzia 1992-ben megtámadta Abháziát, a háborút Abházia megnyerte 1993-ben, orosz segítség, de az
ország északkeleti része grúz megszállás alatt maradt a t?zszünet alapján. Ezt a területrészt Abházia csak
2008-ban szerezte vissza, a grúz-orosz háború alatt.

Jelenleg nemzetközi jogilag rendezetlen Abházia státusza. Az országot 2008-ban hivatalosan elismerte
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Oroszország.

Azerbajdzsán. Elnöki köztársaság. A bevált posztszovjet recept szerint itt is a volt szovjetkori vezet? lett
az els? elnök a függetlenség után, azonban a kés?bbi történet kicsit más. Az els? elnököt, majd utódját is
fegyveres felkelés ?zte el a hatalomból. A helyzet 1993-ban stabilizálódott Heydar Aliyev - aki szintén
szovjetkori vezet? volt, de egyben nagy népszer?ségnek is örvendett az azeriek körében már akkor hatalomra kerülésével. ?t 2003-ban bekövetkezett halálakor fia váltotta az elnöki poszton, aki mind a mai
napi betölti az elnöki tisztséget.

Az elnök pártja közel 90 %-os többséggel rendelkezik a parlamentben.

Azerbajdzsán az egyetlen szovjet utódállam, ahol a többségi vallás a siíta iszlám. Az ország szinte
teljesen homogén, az azeriek aránya 90 % feletti, ennek f? oka, hogy a legnagyobb kisebbség - az örmény
- teljesen egészében elmenekült az azeri-örmény háború alatt (valójában ez a háború máig tart
hivatalosan, csak t?zszünet van).

Nyelvileg az azeri nyelv az altáji nyelvcsalád déli türk ágához tartozik, gyakorlatilag a török helyi
változata. A törökországi török és az azeri kölcsönösen érthet?ek, 99 %-ban azonosak.

Azerbajdzsán számára Törökország mellett nagyon fontos Irán is: Irán lakosságának az ötöde azeri
nemzetiség?.

Azerbajdzsán külpolitikája nagyon sajátos: egyformán van kiváló baráti viszonyban az USA-val és
Oroszországgal, valamint Izraellel és Iránnal, az egyedüli és ?si ellenség Örményország.

Dél-Oszétia. Elnöki köztársaság, A szovjet korban a Grúz Szövetségi Köztársaság autonóm tartománya
volt, azonban Dél-Oszétia kimondta elszakadását és függetlenségét a Szovjetúnió szétesése id?szakában.

Grúzia 1991-ben megtámadta Dél-Oszétiát, a háborút Dél-Oszétia megnyerte 1992-ben, orosz segítség,
de az ország déli része grúz megszállás alatt maradt a t?zszünet alapján. Ezt a területrészt Dél-Oszétia
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csak 2008-ban szerezte vissza, a grúz-orosz háború alatt, aminek oka az volt, hogy Grúzia háborút
indított Dél-Oszétia ellen.

Jelenleg nemzetközi jogilag rendezetlen Dél-Oszétia státusza. Az országot 2008-ban hivatalosan elismerte
Oroszország. Ellentétben Abháziáva, Dél-Oszétia számára a jelenlegi független státusz kényszer, az
ország szeretne Oroszország részévé volna, hogy politikai egységet alkothasson a jelenleg Oroszország
autonóm köztársasági státuszával rendelkez? Észak-Oszétiával.

A lakosság 90 %-a oszét, a többi grúz. A lakosság nagyobb része ortodox keresztény, egy kisebb része
továbbra is az oszét pogány sámánizmus híve. Az oszétok egy része a középkorban Magyarországra
vándorolt, ?k a jászok.

Az oszét az indoeurópai nyelvcsalád iráni ágához tartozik, nem áll rokonságban a többi 5 kaukázusi állam
hivatalos nyelvének egyikével sem. Az oszét rokonnyelve pl. a perzsa és a kurd.

Grúzia. Félelnöki köztársaság, A lakosság 90 %-a ortodox keresztény. A lakosság 80 %-a a Grúz
Ortodox Egyház tagja, ez gyakorlatilag államegyháznak számít.

Egyetlen hivatalos nyelv, a lakosság nagy része oroszul is beszél. A grúz a dél-kaukázusi nyelvcsaládhoz
tartozik, nem áll rokonságban a többi 5 kaukázusi állam hivatalos nyelvének egyikével sem.

Eltér?en más szovjet államoktól, itt nem az el?z? szovjetkori vezetés vette át a hatalmat a függetlenség
után, hanem egy volt ellenzéki aktvista lett az els? elnök. Azonban már 1992-ben katonai puccs döntötte
meg hatalmát. A katonai puccs egyik támogatója Severnadze, volt szovjet külügyminiszter volt, aki
1995-tól Grúzia elnöke lett, míg 2003-ban felkelés ?zte el ?t a hatalomból. Azóta minden választáson új
er? volt a nyertes, ami ritkaság a posztszovjet térségben.

Karabah. Elnöki köztársaság. Maga Karabah státusza Sztálin egyik abszurd ötlete volt: egy örmény
autonóm tartomány az azeri szovjet köztársaságon belül, miközben a két nép egymás ?si ellensége! Amíg
a valódi hatalmat Moszkva gyakorolta, ennek persze nem volt semmilyen jelent?sége, de amint
önállósodni kezdett mind Azerbajdzsán, mind Örményország, az ügyb?l megoldhatatlan probléma lett.
Az azeri-örmény háborús konfliktus még a Szovjetúnió fennállása alatt, 1987-ben elkezd?dött éppen
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Karabah miatt, majd ez a Szovjetúnió felbomlása után valódi háborúvá fokozódott, mely máig nem ért
véget (csupán t?zszünet van hatályban 1994 óta). Az azeri-örmény háborút gyakorlatilag megnyerte
Örményország, azaz az örményeknek sikerült megvédeniük az örménylakta Karabahot az azeri agresszió
ellen, s?t sikerült azeri területeket is elfoglalniuk, ezzel közös határszakaszt kialakítva Karabah és
Örményország között.

A lakosság 100 %-ban örmény, Az Örmény Apostoli Egyház tagja a legtöbb ember, van pár százaléknyi
katolikus is. Egyedüli hivatalos nyelv az örmény, a lakosság nagyobb része beszél oroszul is. Az örmény
az indo-európai nyelvcsalád örmény ágához tartozik.

Jelenleg nemzetközi jogilag rendezetlen Karabah státusza. Politikailag független államként m?ködik,
gazdaságilag és minden más gyakorlati kérdésben gyakorlatilag integrálódott Örményországban. Karabah
befolyása Örményország politikai életére óriási: ezt mutatja, hogy mind a jelenlegi örmény elnök, mind
el?dje karabahi születés?.

Örményország. Félelnöki köztársaság. Mint Grúziában és eltér?en több más szovjet államtól, itt sem az
el?z? szovjetkori vezetés vette át a hatalmat a függetlenség után, hanem egy, a korábbi kommunista
vezetéssel kapcsolatban álló, kés?i szovjet kori ellenzéki aktvista lett az els? elnök, aki hírnevét azzal
szerezte, hogy a karabahi örménység jogaiért küzdött még Gorbacsov idejében. Azóta többször voltak
választások, minden alkalommal új nyertessel.

Az ország szinte teljesen homogén, a lakosság 99 %-a örmény. Az Örmény Apostoli Egyház az
államvallás, hívei közé tartozik a lakosság 93 %-a.

Egyedüli hivatalos nyelv az örmény, a lakosság nagyobb része beszél oroszul is. Az örmény az indoeurópai nyelvcsalád örmény ágához tartozik.

a régió országainak zászlaja: a szovjet és a mai verzió, sorrendben: Abházia, Azerbajdzsán, Dél-Oszétia,
Grúzia, Karabah, Örményország (Dél-Oszétia és Karabah nem rendelkezett saját zászlóval a szovjet
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korszakban, mivel státuszuk csak "autonóm körzet" volt)

folytatás következik
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A Szovjetúnió 19 utódállama II.
by maxval bircaman - hétf?, október 26, 2015
http://bircahang.org/a-szovjetunio-19-utodallama-ii/

folytatás az el?z? részb?l

A balti államok

Közös jellemz?: a függetlenség után mindegyik országban a szovjet uralom ellen küzd? ellenzék vette át
a hatalmat. A kommunista párt mind a három országban be lett tiltva. Mindhárom ország az EU tagja
2004 óta, Úgyszintén ezek az egyetlen volt szovjet tagállamok, melyek tagjai a NATO-nak.

Észtország. Parlamentáris köztársaság. Észtország els?ként nyilvánította ki függetlenségét a szovjet
tagköztársaságok közül, még 1988-ban, bár a tényleges függetlenség csak 1991-ben következett be.

A lakosság negyede orosz. Egyetlen hivatalos nyelv az észt, mely az uráli nyelvcsalád balti-finn ágához
tartozik, közeli rokonnyelve a finn. A lakosság kb. 70 %-a protestáns, a többi ortodox.

Lettország. Parlamentáris köztársaság.

A lakosság negyede orosz. Egyetlen hivatalos nyelv a lett, mely az indoeurópai nyelvcsalád balti ágához
tartozik, rokonnyelve a litván. Kb. egyharmadnyi katolikus, egyharmadnyi ortodox, s egyharmadnyi
protestáns él az országban.

Litvánia. Parlamentáris köztársaság.
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Az egyetlen balti ország, ahol az orosz kisebbség száma alacsony, alig 5 % körüli. Egyetlen hivatalos
nyelv a litván, mely az indoeurópai nyelvcsalád balti ágához tartozik, rokonnyelve a lett. A lakosság 80
%-a katolikus, protestáns és ortodox kisebbséggel.

a régió országainak zászlaja: a szovjet és a mai verzió, sorrendben: Észtország, Lettország, Litvánia

A többi ország

A három szláv ország és a román többség? Moldova, valamint a kevert lakosságú Transznisztria.

Belarusz. Elnöki köztársaság.

Belaruszban nem történt automatikus átmenet a volt kommunista vezet?ség és az új függetlenségkori
vezetés között. Az els? elnök egy nyugatpárti reformkommunista volt, ?t gy?zte le 1994-ben a
választásokon a máig az elnöki tisztséget betölt? Aljakszandar Lukasenka, aki népszer?séget els?sorban
annak köszönhette, hogy a szovjet múlttal való teljes szakítást határozottan ellenezte, a nyugat helyett
inkább az Oroszországgal való együttm?ködést helyezte el?térbe, valamint lassította nyugati t?ke
befolyásszerzését az országban,

A belarusz politikai élet sajátossága, hogy a pártok minimális szerepet játszanak, a parlamenti képvisel?k
többsége az elnököt támogató pártonkívüli képvisel?.

A lakosság 80 %-a belarusz, a többi ukrán, orosz, lengyel. A lakosság 85 %-a ortodox keresztény. A
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hivatalos nyelv a belarusz és az orosz, a valóságban az orosz a f? nyelv. A belaruszok
kétharmada egyáltalán nem vagy csak rosszul tud belaruszul.

Moldova. Parlamentáris köztársaság. Az utolsó szovjetkori reformkommunista elnök lett az els? elnök a
függetlenség után. A f? konfliktus mind a mai napig a Romániával való egyesülést támogatók és
ellenz?k között van. Moldova az egyetlen volt szovjet állam, ahol a kommunista párt máig az egyik
meghatározó párt maradt, többször kormányon is volt.

A lakosság 70 %-a román. A többi ukrán, orosz, gagauz, bolgár. A lakosság 95 %-a ortodox
keresztény. Egyetlen hivatalos nyelv a román, de a valóságban az orosz is használatos széles körben.

Oroszoszország. Félelnöki köztársaság. Az els? elnök a reformkommunista Borisz Jelcin volt, akit még a
szovjetkori, de Gorbacsov-ellenes oroszországi Legfels?bb Tanács választott meg, majd 1991-ben
közvetlen elnökválasztáson is megválasztásra került. Utódja 1999-t?l Vlagyimir Putyin, aki fokozatosan
szakított el?dje liberális és nyugatpárti irányvonalával.

A parlamentben Putyin pártja 53 %-os többséggel rendelkezik, a legnagyobb ellenzéki párt a
kommunista, melynek 20 %-a van. A legutóbbi elnökválasztáson Putyin 64 %-os szavazati aránnyal
nyert.

Oroszország közigazgatása bonyolult. Az ország 80 területre oszlik, ezek közül 22 autonóm, azaz saját
alkotmánya és kormánya van, saját államnyelvet használhat az orosz mellett, s magas fokú önállósággal
rendelkezik a szövetségi kormányhoz képest. Emelett van még 5 autonóm kerület, ezek azonban alá
vannak rendelve valamelyik területnek a 80 közül, s önállóságuk kisebb fokú. Mind a 85 közigazgatási
egység közvetlen képviselettel rendelkezik az oroszországi parlament fels?házában.

A lakosság 80 %-a orosz nemzetiség?. A lakosság 85 %-a ortodox keresztény, 10 %-a muszlim.
Szövetségi szinten az egyetlen hivatalos nyelv orosz, de mindegyik autonóm területen az orosz mellett
hivatalos a helyi nyelv is, az orosz alkotmány 26 nyelvet nevez meg regionális szinten hivatalosnak az
oroszon kívül. A valóságban e 26 nyelv egy része csak jelképesen használatos, mivel a lakosság nagy
része nem beszéli ?ket az illet? autonóm területeken.

136 / 597

BircaHang - 2015
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Transznisztria. Félelnöki köztársaság. A történelmi Moldovához nem tartozó terület, melyb?l Sztálin
1941-ben csinálta meg a kés?bbi Moldoviai Szovjet Köztársaság el?djét, ezzel el?készítve a
Molotov-Ribbentrop paktum alapján Romániától kikényszerített Moldova csatlakozását a
Szovjetúnióhoz. Így Moldova függetlenedése során a terület kimondta elszakadását Moldovától.
1992-ben háború tört ki emiatt Moldova és Transznisztria között, mely máig tartó t?zszünettel végz?dött.
Transznisztria végs? célja az Oroszországhoz való csatlakozás autonóm területként.

Demokratikus választásokon több er? is nyert a függetlenség óta, mind az elnökválasztásokon, mind a
parlamenti választásokon.

A lakosság harmada orosz, harmada ukrán, harmada román. A lakosság 95 %-a ortodox keresztény.
Hivatalos nyelv az orosz, az ukrán, s a román, de a valóságban az orosz a f? nyelv.

Ukrajna. Félelnöki köztársaság. Az els? elnök egy reformkommunista volt, az utolsó szovjetkori elnök.
Azóta a nyugatpártiak és az oroszpártiak vetélkedése jellemzi az ukrán politikát. Ezt a törékeny
egyensúlyt törte meg a nyugatról vezényelt 2014-es puccs, mely a lakosság alig felét képvisel?
nyugatpárti, részben újfasiszta er?k diktatúráját t?zte ki célul az egész ország felett. A kijevi hunta ellen
felkelés robbant ki a Krímben és Kelet-Ukrajnában: a Krím azóta népszavazással Oroszországhoz
csatlakozott, míg Kelet-Ukrajnában de facto teljesen önálló autonóm kormányok vették át a hatalmat.

A lakosság 78 %-a ukrán, 17 %-a orosz. A lakosság 80 %-a ortodox keresztény, a többi katolikus.
Egyetlen hivatalos nyelv az ukrán, de a valóságban az orosz is használatos, s?t Kelet-Ukrajnában az orosz
a gyakrabban használt nyelv. Az ukrán nemzetiség?ek kb. ötöde orosz nyelv?, egyáltalán nem vagy csak
rosszul tud ukránul.

a régió országainak zászlaja: a szovjet és a mai verzió,
sorrendben: Belarusz, Moldova, Oroszoszország, Transznisztria, Ukrajna (Transznisztria nem létezett a
szovjet id?szak végén, így itt a terület 1941-ig fennállt zászlaja látható, jelenlegi zászlaja azonos Moldova
szovjet kori zászlajával)
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A ?rület okai
by maxval bircaman - péntek, január 23, 2015
http://bircahang.org/orulet-okai/

Mit jelent, ha az eddig nyugodt, mértékletes, beszámítható embernek t?nt Facebook-ismer?söd hirtelen
elkezd „motiváló” képeket és „magvas” „bölcsességeket” közzétenni profiljában? Nem, nem a
bölcsésségeket közzétev? tizenéves lány ismer?seidr?l van szó, akiknél ez még elmegy, hanem komoly
emberekr?l.

Pl. letölti egy, a lenyugvó nap el?tt álló ártatlan kismacska képét a Google képkeres? segítségével, majd
megnyitja a Paint alkalmazást és ráír egy „bölcs” gondolatot, pl. azt, hogy „A közelség zaja távolian
dübörög, miközben az életed pillangóként lassan elfolyik...” - esküszöm, ezt most találtam ki, nem vettem
igénybe se a népszer? Coelho-generátort, se más hasonló alkalmazást, melyek között a legnépszer?bb
még az EU külügyi állásfoglaló generátora és az összeesküvés elmélet generáló, valamint persze a
magyar ballib generátor.

Mivel már többször találkoztam a jelenséggel, íme a leggyakoribb okok miért kezdhetett az ismer?s ebbe
a furcsa tevékenységbe:

belépett egy szektába,
érdekl?dni kezdett az ezotéria iránt,
s a leggyakoribb ok: beszervezték egy mlm-piramisjátékba.

_______________________________________________
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Alfajok
by maxval bircaman - péntek, szeptember 25, 2015
http://bircahang.org/alfajok/

Ballibisztán állatfajairól már szó volt.

Most ismerkedjünk meg e csodálatosan szép ország legjellemz?bb állatfajának, a ballibának a négy
alfajával.

A négy alfajnak sok a közös jellemz?je, szokásaik is nagyban közösek, pl. ilyen szokás az összefogás,
amikor mind a négy alfaj egyedei összegy?lnek és közösen a homokba dugják a fejüket, majd gágogni
kezdenek, ami után egymásnak esnek, egymást vádolva, hogy ki gágogott túl halkan.

Az együttliba nevét onnan kapta, hogy ezen alfaj tagjai szeretnek együtt lenni mind a 800-an és drogos
állapotban közösen nácizni, aztán orbánozni, váltogatva a kett?t, hogy ne legyen túl unalmas az esti
m?sor.

A PM-liba nevének eredete rejtély. Egyes tudósok szerint a PM délutánt jelent (post meridiem), arra
utalva, hogy ez a madár délig alszik, s csak délután aktív. Más tudósok azonban ezt vitatják, szerintük a
PM jelentése post mortem, azaz halál utáni, utalva arra, hogy ez az alfaj olyan kevés egyedb?l áll, hogy
gyakorlatilag kihaltnak tekinthet?.

A legagresszívabb alfaj a dékáliba. A neve valószín?leg a görög deka (tíz) szóból ered, arra utalva, hogy
ez az alfaj tízszer hosszabb ideig képes gágogni minden más alfajhoz képest. A dékáliba képtelen egy
helyben maradni, még álmában is gágogva táncol, ébren pedig megállás nélkül járja az erd?ket ellenséget
keresve. Ha nem talál ellenséget, saját magát veri pofán, majd azon nyomban tüntet is az ?t ért er?szak
ellen.

A legid?sebb alfaj a szekf?liba. ?k nem szeretnek sokat mozogni, jellemz?en csak a faágakon ülve halkan
gágognak. Mivel a szekf?liba a leggazdagabb, rendszeresen t?le kér pénzt a többi három alfaj libatápra és

140 / 597

BircaHang - 2015
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

az összefogások költségeire. Az összefogások során a szekf?liba id?nként kihúzza a fejét a homokból ,
ami miatt a többi három alfaj az utóbbi id?ben árulógyanúsnak bélyegzi ?t.
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Alkotmányozás
by maxval bircaman - vasárnap, január 25, 2015
http://bircahang.org/alkotmanyozas/

A ballib oldal széls?ségesei követik a fideszes oldal széls?ségeseinek 2006-os receptjét.

A számtalan húsztagú ballib "egységszervezet" között a legviccesebb az ex-SZDSZ-es hátter? Ország
Gy?lése Mozgalom. Ez a szervezet meghirdette a puccsot immár teljesen nyíltan. Pl. alkotmányozni
fognak nemsokára.

2006-ban Budapest központjában laktam, s személyesen emlékszem több ilyen alkotmányozásra. Nem
messze - három saroknyira - laktam a Városligetr?l, így gyakran jártam a kutyákkal sétálni a ligetbe, s az
akkori alkotmányozó mozgalmárok egyik kedvenc helyszíne éppen a Városliget Dózsa György út fel?li
parkolója volt. Így két alkalommal is szemtanúja voltak ilyen alkotmányozásnak.

Az alkotmányozás menete kb. ez volt:

a szónok válogatott baromságokat mondott (pl. "a Szent Korona az ország örökös államf?je"),
a 100-150 f?s hallgatóság egy része tapsolt, más része meg fújjolt, kijelentve, hogy ez kevés,
azonnal legyen megrohamozva a "kommunista" Parlament inkább,
a két rész ezután egymást azzal vádolta, hogy Gyurcsány beépített embere, s el is feledkezett
közben a gy?lés céljáról,
a kevés józan résztvev?t, akik pl. megjegyezték, hogy esetleg a jelenlegi alkotmány alapján
kellene inkább arra törekedni, törvényes módon, hogy a kit?zött célok el legyenek érve, mindenki
árulónak nevezte, s elkergette,
a szónok megköszönte részvételt, s gyorsan hazamenekült, miel?tt még tömegverekedés alakult
volna ki.

Mondtam is egyszer a feleségemnek: mintha Che Guevara fideszes/jobbikos verzióját látna az ember
akció közben.
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A mai radikális ballibek alaposan tanulmányozták az értékes 2006-os tapasztalatokat, s igyekeznek
mindent átemelni a gyakorlatba.

Aki szeret sokat nevetni, annak ajánlom a fenti szervezet honlapját és FB-profilját, különösen a rajongói
kommentekre hívnám fel a figyelmet.

*

A legviccesebb talán 6-pontos akcióprogramjuk, hozzátéve megjegyzéseimet:

1. Hatályba lépteti korábbi, 25 éven át konszenzussal létez? Alkotmányunkat,
annak Fideszhatalom el?tti állapotában: ez 2010 áprilisi állapotot jelent.

Az alkotmányos fetisizmus egyik túlteng? jele ez. Arra a kérdésre, hogy ennek mi a jelent?sége senki se
tudna válaszolni

2. Hatályba lépteti az ugyanakkori választási jogszabályainkat.

Magyarul: hatályba léptetni azt a választási jogszabályt, mellyel a Fidesz 2010-ben kétharmadot szerzett.
Ezt nem igazán gondolták át a mozgalmárok...

3. Ezen sarkalatos törvényeink bármikori megváltoztatását feles részvétel?, kétharmados
többség? népszavazáshoz köti: ne lehessen kés?bb sem bármilyen országvezetés játszótere

143 / 597

BircaHang - 2015
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

alkotmányos berendezkedésünk.

Magyarul: bebetonozmi mindent a 2010. április állapot szerint. Elmebetegek ezek?

4. Kimondja az Országgy?lés feloszlatását.

Ezentúl ha kimegy tüntetni pár ezer ember (a mozgalmárok szerint: 100 ezer), fel kell oszlania az
Országgy?lésnek? Ezt komolyan gondolják?

5. 2015 szeptember 15-ére szabad választásokat ír ki.

Ezentúl évente lesz választás, minden tüntetés után? Na és mi lesz, tessék mondani, ha a Fidesz megnyeri
a választásokat szeptemberben? Akkor ismét kimegy 100 ezer ember "alkotmányozni"?

6. Felállítja a konszenzusos 10 f?s átmeneti kormányt.

Tehát a mozgalmárok kinevezik a kormányt, ha nem az nyert, akit ?k szeretnének?
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*

Sok más vicces anyag is van a honlapon. Ezekhez jó mulatást kívánok mindenkinek!

(forrás: http://tuaregblog.blogspot.hu)
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Alternatív Pozsgay
by maxval bircaman - szerda, november 25, 2015
http://bircahang.org/alternativ-pozsgay/

Régi kedvenc szórakozásom az alternatív történelem. Azaz események végiggondolása egyetlen eltérés
alapján a tényleges helyzethez képest.

Most az alternatív Pozsgayról fogok írni.

Az alternatív történelemben Pozsgay maradt volna 1990 után az MSZP-ben, s támogatta volna az
MSZP liberális irányba való reformját, máig meghatározó politikusa lenne a ballib oldalnak. (A valódi
történelemben Pozsgay már a rendszerváltozás el?tt a nacionalista ellenzékkel volt barátságban, segített
az MDF megalakulásánál, 1990 végén pedig szakított a liberálissá vált MSZP-vel, 1997-ben az MDF
tagja lett, majd 2005-t?l formális párttagság nélkül a Fidesz egyik fontos személyisége lett.)

Mit mondana ma róla Fidesz és a fideszes médiák? Azt, hogy egy a sok hazaáruló, nemzetellenes ballib
komcsi közül. A Fidesz máig büszke lenne rá, hogy 1989-ben megakadályozta Pozsgay köztársasági
elnökké választását, majd 1990-ben egy fideszes verte meg Pozsgayt egyéni választókerületben
(1990-ben Szájer József verte meg egyéniben Pozsgayt, Sopronban).

Mit mondanának ma róla a ballibek és médiáik? ? lenne a kettes számú, aranyos, nagybet?s Árpi bácsi,
s?t lehet, hogy "Árpi bácsi" lenne a kettes számú arany Pozsgay. A ballib megmondóemberek máig
hisztiznének, hogy nem lehetett ez az arany ember köztársasági elnök, se 1989-ben, se 1990-ben, s
helyette a szemét Antall a másodrend?, színtelen Gönczöt nevezte ki elnöknek.

Vicces, nem?
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Aláírásgy?jtés Magyarország ellen
by maxval bircaman - szerda, december 02, 2015
http://bircahang.org/alairasgyujtes-magyarorszag-ellen/

A egyre hisztérikusabb Soros egyik kamuszervezete – valami Európai Pedofil Szövetség vagy valami
ilyesmi, sajnos nem emlékszem a szervezet pontos nevére - aláírásokat gy?jt, hogy az EU indítson
Magyarország ellen eljárást a tagállami jogok korlátozását lehet?vé tév? 7. paragrafus alapján.

Eleve tegyük hozzá: még SOSEM alkalmazták ezt a paragrafust, csak annak az enyhe verzióját, a
fokozott monitoringot. Ami egy cirkuszi szám, ez azt jelenti, hogy Brüsszel kimondja "h?ha, most aztán
nagyon lesni fogunk", s aztán havonta szerveznek egy bizottsági ülést a semmir?l. Csak az jár jól az
egésszel, aki járogat az ülésekre, mert kiemelt napidíjat kap.

Egyébként Ausztria volt az egyetlen ilyen eset. 2000-2001 között. Az ok: a gonosz osztrák nép nem
hallgatott a háttérhatalomra és túl sok szavazatot adott le az FPÖ-re, s az a kormánykoalíció tagja lett.
Erre valaki Brüsszelben kitalálta, hogy ez hatalmas, hihetetlen veszély, mert csúnyanácik, meg
hitlerisosztrákvolt, meg satöbbi – különösen a satöbbi - és jött a monitoring. Közröhej lett a vége,
2001-ben abba is hagyta Brüsszel. s azóta sosem alkalmazták újra az FPÖ testvérpártjainál sem. Az
eredménye mindennek az lett Ausztriában, hogy meger?södött az FPÖ, még azoknak is szimpatikus lett,
akik korábban nem kedvelték a pártot.

Magyarország esetében még ez se lesz. Majd meglesz eseteg az aláírásgy?jtés, mire az EB felteszi a témát
napirendi pontként, aztán beszélnek róla fél délel?tt, majd alakul egy bizottság, mely jelent az EP-nek, az
EP pedig majd beszél egy hosszú délután az ügyr?l, lesz pár felszólalás Magyarország mellett és ellen, s
mindenki boldogan megy aztán uzsonnázni a svédasztalhoz. Másnap meg a magyar ballib médiák
beszámolnak róla, hogy Orbánt megizzasztották Brüsszelben, a fideszes és a jobbikos médiák meg arról,
hogy Orbán legy?zte ismét az ostoba brüsszeli plutokratákat, a jobbikos médiák pluszban arról is
beszámolnak majd, hogy az egész mögött XY zsidó nemzetiség?/származású akárki áll.

_______________________________________________
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Ami mögötte van
by maxval bircaman - kedd, szeptember 08, 2015
http://bircahang.org/ami-mogotte-van/

Pár gondolat hevenyészett formában.

Az idegen, integrálhatatlan népelemek er?szakos beer?szakolása Európába nem más, mint a
háttérhatalom utolsó kétségbeesett próbálkozása az omladozó liberális rendszer megmentésére.

Tudjuk a hadelméletb?l, hogy a szétes?ben lév? morálú csapatokat a legjobban úgy lehet ismét
felfokozni, harcképessé tenni, ha valós, látható ellenséget mutatunk fel nekik. Látható mostanában: furcsa
egyetértés kezd kialakulni az európai társadalmakban az úgynevezett „menekültek” (valójában:
segélyvadászok) ellenében. Még a liberálisok is – leszámítva a széls?liberális elmeháborodottakat –
félnek t?lük, abból az okból, hogy ezek az emberek nem fogják tisztelni a liberális értékeket.

Nem kell összeesküvésre gyanakodni itt. A dolgok természetes módon zajlanak. Hiszen nem kell
különösebb összeesküvés ahhoz, hogy milliókat hazájuk elhagyására késztessünk: elég csak lerombolni
országukat, majd kecsegtetni ?ket luxus élettel hazájuktól távol, s elindulnak ?k maguktól is.

Ezért is súlyos mellékvágány a segélyvadász tömegek hibáztatása. ?k csak mennek, élni próbálnak a
felkínált lehet?ségekkel. Ez teljesen emberi dolog. Belerúgni abba, aki nem az igazi hibás
elfogadhatatlan.

Valójában a hisztérikus menekültgy?lölet ugyanannak az érmének az oldala, melynek másik oldala a
széls?liberális debil menekültsimogatás. Mindkett? a háttérhatalom érdekeit szolgálja.

Európa néptömegei egyre inkább megértik: a lassan diktatúrává fajuló eleve nem-demokratikus liberális
rendszer az oka helyzetüknek.
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A liberális rendszer véget ért már a XX. sz. 80-as éveiben. De akkor hirtelen hatalmas löketett kapott a
marxista világrend bukásától, mind szellemi, mind anyagi értelemben. Mára azonban a liberalizmus
felélte a több billió dollárt (igen: billió, ez nem elírás, nem milliárdot akartam írni), melyet a bukott
marxista rendszerek gazdaságából szivattyúzott ki egyfajta gigantikus kozmikus porszívóként.

A liberális kvázidiktatúra alapjai meginogtak, els?sorban: a szabad t?kemozgás, a szólásszabadság, a
független jegybanki rendszer.

A szabad t?kemozgás miatt a nyugat t?kéje egyre gyorsabban szökik a fejl?d? világba, az ott realizálható
magasabb profit miatt. Ez a folyamat jelenleg segíti is ezeket a fejl?d? országokat, er?síti ?ket a nyugattal
szemben! Ezt katasztrofális fejlemény a liberális világrend számára: a nyugati nagyt?ke érdekeltté vált a
nyugat gyengülésében, ez gyakorlatilag a gyarmatosítás visszafordítása.

A szólásszabadság korlátozó, liberális koncepcióját megtörte az internet. Ma már az egész világon az
átlagember – leszámítva a mélyszegénységben él? negyedik világ átlagemberét – képes arra, hogy
szabadon véleményt nyilvánítson. Ennek oka az internethez való hozzáférés drasztikusan csökken?
költsége. A liberális államok igyekeznek visszaszorítani a kiszabadult szellemet az üvegbe (lásd:
pedofilellenes, antiterrorista, stb. szabályok), de már kés?. A népek megszólaltak, s hangjuk antiliberális.

A független bankrendszer lényege annak „függetlensége”, ami valójában azt jelenti, hogy a jegybankok
nem függnek a népt?l, a demokratikusan megválasztott intézményekt?l, hanem egyedül a
háttérhatalomnak tartoznak elszámolni. A mostanáig folytatódó pénzügyi válsággal azonban ez a rendszer
immár látványosan nem képes megbírkózni. Emiatt a rendszer nem tartható, immár nyilvánvaló:
„független” bankrendszer helyett a népt?l függ? bankrendszer szükséges, s le kell törni a nem-produktív
pénzügyi t?ke hegemóniájának szarvát, mely immár azzal fenyeget, hogy tönkre teszi az egész világ
gazdaságát.

A „menekültválság” most összerázza Európát, a népek elfeledkeznek problémáik valódi okáról, s
egyesülnek a migránsok ellen, ezzel akaratlanul is támogatva a haldokló liberális rendet.

Pedig ez csak id?t ad a liberalizmusnak. A liberalizmus valószín?leg a fasizmushoz fog nyúlni, de ez is
csak lassítja a folyamatot.

149 / 597

BircaHang - 2015
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Az EU szétes?ben van. Anglia kiválása rövid id? kérdése. A kontinensen Németország meg fogja
próbálni valósítani Hitler álmát: ezúttal liberális köntösben kiépül a Negyedik Birodalom, annak francia
(lásd Vichy-Franciaország), olasz, lengyel, szlovák, magyar, bolgár, görög, ukrán, stb. kliensállamaival.
Esetleg ezen államok egy része igyekszik kiugrani az acélos fogásból. Az USA lassan hátrébb fog
vonulni, mert a f? fronton, a csendes-óceáni-kínai fronton kell majd helytállnia. A liberálfasiszta
Németország közben ráugrik a Közel-Keletre és Észak-Afrikára, mert szüksége lesz gyarmatokra is az
európai kliensállamokon kívül.

Az emberiség reménye az marad, hogy a liberális Németország nem lesz képes legy?rni az ázsiai
hatalmakat. Kína és Oroszország azok, melyek miatt nem lehet valóság a német világuralom.

A tiszta, friss keleti szél el fogja fújni a német álmokat a szemétdombra. A baj az, hogy addig még sok
szenvedésben lesz részünk.

_______________________________________________
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Amire nem számítottak sokan
by maxval bircaman - csütörtök, szeptember 24, 2015
http://bircahang.org/amire-nem-szamitottak-sokan/

A liberalizmus agóniája megszüli az új válaszokat. Természetesen ezek sokfélék lehetnek. Mind baloldali,
mind jobboldali irányban.

Magyarországon két tényez? hátráltatja a folyamatot: a ballibek és a Jobbik.

A ballibek nem hagynak teret egy valódi baloldali kibontakozásának. Az erre próbálkozó LMP nagyobb
ellenség a ballib agytröszt köreiben, mint a Fidesz. Gyurcsány nyilvános terve az egész baloldal
liberalizálása, még a jelenleginél is nagyobb mértékben.

Gyurcsány persze csupán egy hataloméhes intoleráns alak, aki mindig megtalálja mi az ország érdeke,
majd azonnal az azzal ellentétes oldalra áll. Ballib körökben ez eleve valamiféle genetikai sajátosság
lehet: mindig az ország ellen lenni.

A jobboldalon pedig a hagyományos magyar rasszizmus, s annak is f? alakja, az antiszemitizmus a f?
akadály. Miközben nyugaton a nem-liberális jobboldal évekkel ezel?tt szakított már a rasszista
eszmékkel, s nem hisz semmiféle náci típusú, százszor megcáfolt elméletekben, Magyarországon mindez
nem így van. A magyar nem-liberális jobbosok nagy része ma is komolyan hisz mindenféle zsidó
összeesküvéselméletekben.

A menekültválság most ezen kezd változtatni: egyre többen jönnek rá, hogy az izraeli-palesztín
konfliktusban nem feltétlenül mindig és mindenben a palesztínoknak van igazuk, ahogy ezt eddig hitték.
A magyar jobboldali átlagos álláspont e kérdésben pont olyan széls?séges volt, mint annak tükörképe, a
ballib nézet, mely szerint mindig Izraelnek van igaza.

A válság egyik pozitív mellékhatása ez, s ez jó hír. Elindult a gondolkodás.
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Andrassew
by maxval bircaman - szombat, január 17, 2015
http://bircahang.org/andrassew/

Meghalt Andrassew Iván, az egyik liberális ikonember.

Egy id?ben még vitázgattam is vele a neten, személyesen nem ismertem.

? még a keményvonalas, fanatikus liberális nemzedék frontharcosa volt, aki abban hitt, hogy a cél
szentesíti az eszközöket, azaz a liberális értékrend terjesztéséhez minden eszköz megengedett: az
antidemokratizmus, a cenzúra, a pluralizmus és a másság elnyomása.

Sajnos képtelen vagyok elfelejteni Andrassew életének mélypontját, mert közvetlenül is érintett voltam
benne. Ez az 1999-es év, amikor az Internettó nev? akkoriban legnépszer?bb magyar honlap agóniájának
közvetlen szerepl?i lettünk mind a kett?n: ? mint a honlap utolsó f?szerkeszt?je, én meg mint az egyik
legaktívabb hozzászóló. Andrassew a hirtelen kapott teljhatalmat igazi diktátorként kezdte használni: az
akkoriban legnépszer?bb magyar netes vitafórumot gyakorlatilag kivégezte azzal, hogy minden neki nem
tetsz? hozzászólást rendszeresen törölt, olyan módon, hogy arra még a NolBlog és a blog.hu mai
legcenzorabb mentalitású blogírói sem mernének vetemedni.

Ne feledjük: akkoriban még nem létezett a mai blogvilág, azaz akkoriban még a fórumok voltak a
legnagyobb színterei a demokratikus és szabad véleménynyilvánításnak. Ma már a fórumok
jelentéktelenné válták (lásd az Index f?oldalát, ahonnan NINCS közvetlen link ma már az Index
fórumára), de ez akkor nem így volt. Így a legnagyobb vitafórum elleni támadás súlyos csapás volt a
szólásszabadságra.

Andrassew alig párhónapos tevékenysége bemutatta milyen lenne az internet, ha az liberális
megmondóemberek irányítása alatt állna. Tulajdonképpen ezzel hasznos tevékenységet tett: sokakat
kijózanított. Rám is hatott ez: bár liberális nem vagyok nagyjából 1995 óta, sokáig még azt hittem, a
liberálisok toleránsabb emberek akkor is, ha nincs igazuk. A fenti internettós szerkeszt?i ámokfutás volt
az egyik hatás, mely meggy?zött: tévedek.
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Andrassew álma egy olyan Magyarország volt, ahol az átlagember liberális értékrend?, s az ország
Nyugat-Európa szerves része. Hitte, hogy ez a természetes fejl?dés rendje, s valójában minden ember ezt
szeretné, ha kell? ismeretekkel rendelkezne. Népszer? liberális tévhit ez, mely szerint a liberalizmus nem
egy eszmerendszer, hanem a „természetes jó” szinonímája.

Hála Istennek, Andrassew álma nem valósult meg.

Egyszer egyébként azt írta nekem, hogy az egyik nagyszül?je bolgár vagy bolgár származású volt.

Most már nem számít semmi. Nyugodjon békében.
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Anti-Komintern Paktum
by maxval bircaman - vasárnap, május 03, 2015
http://bircahang.org/anti-komintern-paktum/

Az 1936-1945 között létezett Anti-Komintern Paktum aláírói összesen 13 ország voltak.

Ezek:

Bulgária,
Dánia,
Finnország
Horvátország,
Japán,
Kína,
Magyarország,
Mandzsúria
Németország,
Olaszország,
Románia,
Spanyolország,
Szlovákia.

Ezek közül két állam semleges maradt a háború alatt: Dánia és Spanyolország.

A maradék 11 államból 9 területi veszteséggel fejezte be a II. világháborút.

Horvátország, Mandzsúria, Szlovákia megsz?ntek államokként létezni a háború végeztével.

Finnország vesztesége: Finn-Karélia, Petsamo, Salla.
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Japán vesztesége: Dél-Szahalin, Kuril-szigetek.
Magyarország vesztesége: Dél-Szlovákia, Kárpátalja, a pozsonyi hídf?.
Németország vesztesége: Ausztria, Poroszország,
Pomeránia a Oder-Neisse vonaltól keletre, Szilézia, Szudéta-vidék.
Olaszország vesztesége: adriai szigetek, Dél-Trieszt, Dodekanészosz-szk., Isztria, Zara.
Románia vesztesége: Besszarábia, Dél-Dobrudzsa, Észak-Bukovina.

Kína esete speciális, a paktumot eleve csak az egyik kínai kormány írta alá, mely sosem képviselte Kína
területének teljességét.

S az egyetlen nyertes: Bulgária. Az egyetlen Hitler-szövetséges, mely területi nyereséggel fejezte be a II:
világháborút.
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Asimov, aki nem menekült
by maxval bircaman - hétf?, november 09, 2015
http://bircahang.org/asimov-aki-nem-menekult/

13 évesen úgy kerültem orosz tannyelv? iskolába, hogy gyakorlatilag csak a bet?ket ismertem, meg kb.
200 szót oroszul (ennyit sikerült elsajátítanom oroszul 3 évnyi oroszóra alatt a magyar iskolában), de egy
egyszer? mondatot már képtelen voltam összeállítani.

Az els? félév végén már tudtam - persze hibákkal még - kommunikálni oroszul, s már megértettem mit írt
a tankönyv.

Az iskola egyetlen felzárkóztatási eszköze az volt az oroszul nem tudók számára, hogy míg a normál
szovjet gyerekek angolórán szenvedtek, mi fel voltunk mentve az angol alól, s helyette egy szovjet zsidó
n? "orosz nyelv külföldiek számára" tárgyat tartott nekünk. Vicces volt, egyszer az volt a feladat, hogy
írjunk otthon rövid ismertetést kedvenc írónkról.

Én direkt a tanárn? miatt a szintén zsidó Isaac Asimovról írtam, s beleírtam, hogy 3 éves korában a SZUból menekült az USA-ba. Aztán a tanárn? hívatott és mondta: "jó a dolgozat, de ilyet nem szabad
hivatalosan leírni, hogy valaki menekült a SZU-ból. ennek a politikailag korrekt verziója az, hogy
Oroszországban született, majd az USA-ba került, de a menekülés szó szovjetellenes, így nem szabad
leíni", majd mosolygott, jelezve, hogy ezt ? maga is ostobaságnak tartja.
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Ateista téveszmék I. - a Biblia
by maxval bircaman - vasárnap, október 04, 2015
http://bircahang.org/ateista-teveszmek-i-a-biblia/

Megindítjuk Ateista téveszmék sorozatunkat, melynek célja széles körben elterjedt, ateista gyöker?
tévhitek megcáfolása a kereszténységgel kapcsolatban.

Ez az els? rész, melynek témája a Biblia.

Lássuk az öt legfontosabb és leggyakoribb álérvet!

A Bibliát meghamisították, többször átírták, köztük Konstantin császár a niceai zsinaton.

A valóság: a Biblia szövege ugyanaz kanonizációja óta. Az egyes keresztény felekezetek között az eltérés
csupán annyi, hogy nem ugyanazokat a könyveket tartják a Biblia részének. Röviden: a protestánsok csak
azokat az ószövetségi könyveket fogadják el, melyek szerepelnek a zsidó kánonban is (ez eredetileg 24
könyv, melyet azonban a protestánsok 39 könyvre osztottak fel),míg az apostoli egyházak elfogadnak
egyes, a zsidó kánonban nem szerepl? könyveket is: a katolikusok 46, az ortodoxok és az asszírek pedig
47-51 könyvet fogadnak el, legtöbbet az etióp hagyományú ortodoxok.

Ami pedig az Újszövetséget illeti, szinte minden felekezet 27 könyvet fogad el, egyedül az etióp
hagyományú kereszténységben van az Újszövetségben 35 könyv.

Az egyes korok verziói között nincsenek eltérések. A modern bibliafordítás igyekszik a legkorábbi
anyagokból fordítani.
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S Niceában nem is foglalkoztak a Bibliával.

A Bibliából kivettek részeket, sok evangélium hiányzik bel?le.

A Biblia meghatározása az Egyház munkája volt, eleve az Egyház állapította meg mi a Biblia tartalma.
Az került be a Bibliába, ami bele való.

Azt mondani, hogy valamit kivettek bel?le kb. olyan, mint az állítani: a mosógép szervízkönyvét
meghamisították, mert hiányzik bel?le a h?t?szekrény használati utasítása.

A keresztények szemezgetnek a Bibliából, pl. esznek disznóhúst, viszont elutasítják a
homoszexualizmust. Viszont tanítanak olyasmit is, ami meg nincs benne a Bibliában.

A Biblia egyes parancsolatai nincsenek már hatályban.

Nem található meg a keresztény tanítás teljessége a Bibliában, ezért nem érv az, hogy egy adott tanítás
nincs meg a Bibliában.

A Bibliában vannak ellentmondások, sokféle értelmezése van.

Ez igaz, viszont az egyetlen érvényes értelmezés az apostoli tanítás szerinti értelmezés. Minden más
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értelmezés emberi tévtanítás.

A Biblia ezt és ezt írja, miért nem tartják be ezt szó szerint a keresztények.

A Biblia szószerinti értelmezése tévtanítás. Az apostoli hagyomány szerint a bibliai szöveg 3 féle
jelentés? lehet: szószerinti, átvitt, jelképes.

Eleve ha a Bibliát az apostoli hagyományon kívül igyekszünk értelmezni, azzal a Bibliából egy egyszer?
könyvet csinálunk. A Biblia része az apostoli hagyománynak, nélküle nem értelmezhet?.

_______________________________________________
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Ateista téveszmék II. - hamisítás
by maxval bircaman - hétf?, október 05, 2015
http://bircahang.org/ateista-teveszmek-ii-hamisitas/

A másolt, hamis vallásról szóló téveszmék.

A kereszténység másolt vallás, elemei megtalálhatók korábbi vallásokban is, azaz a kereszténység egy
innen-onnan összehordott lopott tákolmány, szól a népszer? tévhit.

Ez a tévtan különösen az utóbbi években vált népszer?vé.

Eleve ha egy elem nem teljesen új valamiben, az nem lopás. A kereszténység legtöbb eleme valóban
megtalálható más, korábbi vallásokban, csak hát ezt a kereszténység sosem tagadta. Miért is tagadná? Az
emberiség Jézus el?tt is kereste Istent, s a természetes vallásosság sok mindenben helyes úton járt egyes
részterületeken.

Azonban a kereszténység mégsem lopás, nem más elemekb?l összehordott zagyva valami, hanem eredeti
konstrukció, mert ezek az elemek ebben a kombinációban csakis a kereszténységre jellemz?ek. Ezen
kívül számos olyan központi eleme van a kereszténységnek, mely egyedi: pl. a semmib?l való teremtés
tanítása (az I. században ez keltett a legnagyobb megbotránkozást a görög filozófia által formált
közgondolkodás számára), valamint a háromtagú, de mégis egyetlen Isten képzete, s a feltétlen szeretet
tanítása.

Eleve ha a keresztény annyira összelopkodott vallás lenne, miért keltett annak idején akkora botrányt? Ha
minden csak unalomig megszokott elem lenne, a kereszténység a kor sok vallásának egyike lett volna
csak, nulla körüli érdekl?dést keltve maga iránt.
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Ateista téveszmék III. - ne ítélkezz!
by maxval bircaman - kedd, október 06, 2015
http://bircahang.org/ateista-teveszmek-iii/

Ne ítélkezz!

Ne ítélkezz, azaz minden olyan keresztény, aki rosszat mond másról, az nem igazi keresztény, hiszen az
igazi keresztény nem ítélkezik.Ez az ember emellett nem szereti felebarátját sem, azaz ebben is megsérti
a keresztény tanítást. Így szól ez a népszer? téveszme.

Lássuk azonban mi a valóság!

Egyrészr?l a vélemény kinyilvánítása és az ítélkezés két különböz? dolog. Ha azt mondjuk, hogy XY
butaságot mond, azzal nem ítélkezünk XY lelke felett.

Másrészr?l, éppen a felebaráti szeretet követeli meg, hogy ellent mondjunk tévedésben él?
felebarátunknak. A szeretet parancsával ellentétes éppen az lenne, ha tévedésben hagynánk a másik
embert.

A nem ítélkezés mindig csak a másik ember lelkére vonatkozik, sosem jelent tilalmat arra, hogy a másik
ember cselekedeteir?l és álláspontjáról negatív véleményt mondjunk.
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Ateista téveszmék IV. - ellentmondások
by maxval bircaman - csütörtök, október 08, 2015
http://bircahang.org/ateista-teveszmek-iv-ellentmondasok/

Nem fogadható el a Biblia a benne lév? ellentmondások miatt, valamint azért, mert jóval Jézus után
íródott. Ez a következ? tévhit.

Ezen kívül a kereszténység egyes elvei nincsenek meg a Bibliában. A Jézusban való hit rendben van, de
az Egyházban való nem, mert az Egyház elferdítette a tanítást. S?t, Jézus nem is alapított semmilyen
egyházat.

Lássuk e téveszmék cáfolatát!

A Biblia egy hitbuzgalmi iromány, ez az EGYETLEN célja. Minden más csak "dísz" benne. Ett?l még
lehetnek benne érdekes lírai részek, történetek, példabeszédek, de mindez csupán a hitbuzgalmiság
eszköze. A Biblia célja: mozgósítani Jézus Krisztus nevében, az örömhírt tudatosítani. Igen, vannak
ellentmondások a Bibliában, hiszen több szerz? írta. Ezért van az, hogy a Biblia önmagában, az apostoli
hagyomány nélkül, csupán egy könyv. S?t, a kereszténység egyes alapelvei be se kerültek a Bibliába!

A protestáns "sola scriptura" elve abszurdum, s?t hozzátehet?: nem-bibliai elv, hiszen a Bibliában sehol
sem szerepel ez az elv.

Teljesen hamis az az álláspont is, mely szerint volt valamiféle eredeti, "jó" kereszténység, amelyet valaki
kés?bb (Pál apostol még az I. században, vagy a IV. században az államvallássá vált kereszténység
idejében) meghamisított. A magyar széls?jobb szerint pl. Pál zsidó érdekek mentén ferdítette el a
keresztény tanítást. Mások szerint a IV. században Konstantin császár írta át a kereszténységet, az állami
érdekek mentén.
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Egy másik verzió szerint volt egy igazi titkos-keresztény irányzat és egy rossz zsidókeresztény irányzat.
Ez a történet különösen népszer? az ezotéria iránt érdekl?d?k körében.

Valójában az Egyház története a kezdeti id?kben éppen arról szólt, hogy az apostolok, majd az
egyházatyák hogyan védekeztek az eretnekségek ellen, s a korai id?k két nagy eretneksége a zsidókereszténység és a gnoszticizmus volt.
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Ateista téveszmék IX. – a bosszúálló Isten mítosza
by maxval bircaman - szombat, október 17, 2015
http://bircahang.org/ateista-teveszmek-ix-a-bosszuallo-isten-mitosza/

Ateista tévhit: Isten gonosz diktátor, aki abszurd szabályokat állít fel, s ezek megszeg?it aztán bosszúból
jól megbünteti.

Valójában egyetlen isteni törvény sem öncél?.

Egy görög teológus mondta: a keresztény hív? fejl?désének három szakasza van – rabszolga, bérmunkás,
szabad ember.

A rabszolga azért fogad szót ura parancsainak, mert fél a büntetést?l.
A bérmunkás azért fogad szót ura parancsainak, mert elvárja cserében a jutalmat.
A szabad ember viszont azért fogad szót ura parancsainak, mert érti, hogy ezek valójában nem is
parancsok, hanem az ? saját javát szolgáló tanácsok, így a szabad ember önérdekb?l teljesíti a
parancsokat, azért mert tudja, hogy azok éppen az ? javát szogálják.

Isten parancsa pontosan ugyanaz, mint egy anya tiltása kisgyermekéhez, hogy ne nyúljon bele a
konnektorba. Ha pedig a kisgyerek belenyúl a konnektorba és megrázza ?t az áram, az vajon a bosszúálló
anya büntetése amiatt, hogy gyermeke szembement parancsával? Nem, nem az, az áramütés az anyától
teljesen független következmény, s az anyai parancs pont arra volt, hogy megóvja gyermekét e
következményt?l. Ugyanez a helyzet Isten parancsaival is.
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Ateista téveszmék V. - tudomány általi cáfolat
by maxval bircaman - szombat, október 10, 2015
http://bircahang.org/ateista-teveszmek-v-tudomany-altali-cafolat/

A tudományos cáfolat téveszméje, azaz a tudomány megcáfolta a Bibliát.

Lásd: a világ nem 6 nap alatt jött létre, nem a Föld a világ közepe, ill. új verzióban: evolúció,
multiverzum, stb.

A vallás - a közhidelemmel ellentétben - nem egyfajta tudománypótló valami. Azaz nem igaz, hogy a
vallás folyamatosan szorul vissza, mivel a tudomány egyre többet magyaráz meg a világból, ami miatt
egyre kevesebb hely marad a vallásnak.

A valóság más: a vallás nem része a tudománynak, s nem foglalkozik tudományos kérdésekkel.

Mindig felmerül erre ellenérvként, hogy "dehát x éve a keresztények ezt és ezt mondták, pedig ma már
tudományosan bizonyított, hogy ez nem így van". Igen, ez igaz, de ennek nincs vallási kihatása. Lássuk
miért!

A kereszténységben különbséget kell tenni 3 dolog között: dogma, kánon és álláspont.

A dogma az Istent?l van, megváltoztathatatlan igazság.

A kánont az Egyház hozza létre, kötelez? érvény?, be kell tartani, de nem örök igazság, hiszen változott
és változhat.
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S utoljára az álláspont vagy vélemény. Ez id?ben és térben változó, az elfogadása ajánlott, de nem több
ennél. Vitatható is akár.

A kereszténység természettudományos kérdésekkel SOSEM foglalkozott dogma vagy kánon szintjén,
ezek mindig az álláspont szinten voltak, ha egyáltalán voltak.

Pl. 500 éve - az akkori tudomány alapján - az volt a általános nézet, hogy a Föld a világ központja, 400
éve az, hogy a Nap a világ központja, 150 éve az, hogy a Nap egy csillag a Tejút egyik küls? karjában, 50
éve meg az, hogy maga a Tejút is csak egy a sok galaxis között és nincs is közepe a világnak, mert
állandóan tágul.

Valójában fentiek egyikét sem hirdeti/hirdette az Egyház, de nyilván minden korban felhasználta az
aktuális tudományos ismereteket. Manapság pl. az ?srobbanáshoz szokás hasonlítani a teremtést, pedig
lehet, hogy 50 év múlva az lesz a fizika álláspontja, hogy az ?srobbanás nem is a világ kezdete, hanem pl.
egy világegyetem kiválása egy másikból. Ez esetben 50 év múlva az Egyház is az akkori általános
nézeteket fogja felhasználni.

Mindez azonban mindig kiegészítés csupán. Az Egyház igazsága nem ezen d?l el, ezek legfeljebb segít?
módszerek a hittérítéshez, miközben maga a hit nem kapcsolódik egyáltalán ezekhez a kérdésekhez.

Pl. a teremtés kérdése. Az egyetlen, amit az Egyház hirdet: a világot Isten teremtette. Hogy ez
tudományosan hogyan magyarázandó, az nem teológiai kérdés és tökéletesen érdektelen az Egyház
szempontjából.

Minden korban az Egyház valójában éppen azt "hitte" tudományos kérdésekben, amit az akkori tudomány
is. Sosem született egyházi döntés semmilyen tudományos kérdésr?l. Miért nem? Mert nem ez az Egyház
dolga.

Na de, jön a felvetés, akkor miért harcolnak a régészet, az evolúció ellen a keresztények, miért hirdetik,
hogy a Föld alig 6000 éves? A helyzet az, hogy ilyen nézeteket csak egyes keresztény fundamentalista
újprotestás felekezetek hirdetnek, s az általuk használt teológia és ideológia teljesen idegen az apostoli
eredet? keresztény hagyománytól.
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Ateista téveszmék VI. - a tolerancia és a deszka a szemedben
by maxval bircaman - vasárnap, október 11, 2015
http://bircahang.org/ateista-teveszmek-vi-a-tolerancia-es-a-deszka-a-szemedben/

Toleránsnak egyedül a b?nös iránt kell lenni, sosem a b?n iránt. Az igazi keresztény nagyon intoleráns a
b?n iránt.

Nem szólhatsz más b?ne miatt, ha te is b?nös vagy? Ha így lenne meg se szabadna szólalni bárkinek is,
hiszen mindenki b?nös valamiben.

Mi akkor a „saját szemedben a deszkát se látod, máséban a szálkát is” figyelmeztetés lényege? Nem az,
hogy ne vegyük észre a b?nt, hanem az, hogy ne ítélkezzünk.

Semmiképpen sem igaz a keresztényellenes kiforgatott ige, mely szerint mivel mi is b?nösök vagyunk,
így t?rjük a b?nt. Pont fordítva: Jézus példajával legyünk maximálisan intoleránsak minden b?n iránt, s
ezzel együtt teljesen toleránsak a b?nösök iránt.
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Ateista téveszmék VII. - kereszténység és politika
by maxval bircaman - hétf?, október 12, 2015
http://bircahang.org/ateista-teveszmek-vii-keresztenyseg-es-politika/

Sok hív? és egyben aktívan politizáló keresztény hajlamos arra, hogy saját politikai szimpátiáját
megtámogatni próbálja vallásával is.

A jobboldali szerint az igazi keresztény jobboldali. A liberális keresztény szerint Jézus is liberális volt. A
balos keresztény szerint az igaz keresztény balos. A széls?balos szerint Jézus kommunista volt, a fasiszta
keresztény szerint meg a fasizmus az igazi keresztény eszme. Mindez badarság.

A politika és a vallás két különálló sík. Egy hív? keresztény lehet bármilyen politikai áramlat híve –
széls?jobbos, széls?balos, liberális, konzervatív, szocialista, újjobbos, újbalos, bármi egyéb -, de lehet
éppen apolitikus is. Természetesen amikor egy hív? politikai ideológiája és vallásos hite valamiben
ütközik, akkor a hív? köteles a hitet választani, de az ilyen ütközési pontok nem gyakoriak. Pl. nem lehet
egy keresztény rasszista, nem támogathatja a materializmust, az abortuszt, az egynem?ek házasságát, a
szabad szexet, a pedofíliát, a homoszexualitást, s más hasonló ügyeket, de ezen ügyek száma véges, azaz
a politizáló keresztény szinte minden esetben szabadon választhat politikai álláspontot, s ezzel nem fogja
megsérteni hitét.

A kereszténységnek emellett nincs államelmélete, nem létezik keresztény szempontból ideális állam.
Azaz ebben a kereszténység er?sen eltér pl. az iszlámtól, melynek van saját, teológiailag kötelez?
állameszméje.

A kereszténység, amikor megalakult idegen, ellenséges környezetben létezett. Aztán ez megváltozott a
IV. században, amikor a Római Birodalomban államvallás lett bel?le. Lassan kialakult keleten a
cezaropapizmus, nyugaton pedig a papocezarizmus, de egyik sem lett sosem állameszme, mint ahogy a
keresztény államvallású államok sem lettek ideális államnak nyilvánítva. Az államvallássá válás nem
hatott ki a keresztény tanításra, az államvallásiság kizárólag praktikus, gyakorlati kérdés lett. Így amikor a
kereszténység megsz?nt államvallás lenni – akár azért, mert a környezet muszlim lett, akár azért mert az
szekuláris-liberális lett -, az ugyanúgy érintetlenül hagyta a keresztény hit alapjait.
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Az, hogy vannak egyes POLITIKAI irányzatok, melyek kereszténynek nevezik magukat (pl.
kereszténydemokrácia, keresztényszocializmus, keresztény-nemzeti eszme, stb.) annyit jelent: az illet?
politikai ideológiák valamilyen módon és részben elfogadják a kereszténység alapelveit, de ez távolról
sem jelenti, hogy ezek az eszmék keresztény politikai eszmék lennének, ilyenek nem is lehetnének, mert
keresztény politikai eszmék egyszer?en nem léteznek
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Ateista téveszmék VIII. – az egyházszervezet
by maxval bircaman - szerda, október 14, 2015
http://bircahang.org/ateista-teveszmek-viii-az-egyhazszervezet/

Gyakori ateista érv, hogy a korai kereszténység esetleg még jó úton járhatott, de kés?bb megromlott. A
jellemz? érv: megrontotta Konstantin császár, ill. maga az államegyházzá válás, vagy a zsinatok
megváltoztatták az eredeti tanítást.

A kereszténységben különbséget kell tenni 3 dolog között: dogma, kánon és álláspont.

A dogma Istent?l van, megváltoztathatatlan igazság.

A kánont az Egyház hozza létre, kötelez? érvény?, be kell tartani, de nem örök igazság, hiszen változott
és változhat.

S utoljára az álláspont vagy vélemény. Ez id?ben és térben változó, az elfogadása ajánlott, de nem több
ennél. Vitatható is akár.

A keresztény egyházszervezet dogmatikai alapja a hármas felosztás (püspök – pap – diakónus), valamint
a püspöki és papi funkció korlátozása a férfiakra.

Minden más nem dogmatikai kérdés, hanem a gyakorlatban kialakult rend, a meglév? viszonyok által
keltett igények mentén.

A kezdetekben városonként egy egyházközség létezett, aminek vezet?je a püspök volt, akit segítet(tek) a
pap(ok) és a diakónus(ok).
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Amint azonban a hív?k száma növekedett, már nem volt elég városonként egy-egy egyházközség. Ekkor
történt az a változás, hogy maradt a városonkénti egy püspök, akinek megbízottjai lettek az
egyházközségeket vezet? papok.

Az apostolok alapította egyházközségek a kezdetekt?l nagyobb tiszteletet élveztek. Alexandria,
Antiochia, Cyrene, Efeszosz, Karthágó, Róma, s természetesen a legels? egyházközség Jeruzsálemben.

A nagyobb városok lassan elkezdtek kiemelt szerepet játszani a környez? kisebb települések számára.
Gyakorlati okokból ezek a központok jellemz?en az illet? római tartományok székhelyén jöttek létre.
Ugyanaz ez oka annak is, hogy Róma lett az els? számú központ: hiszen Róma volt a Római Birodalom
f?városa.

A kés?bbi katolikus magyarázat szerint a Római Egyház els?bbségének oka az, hogy azt Péter alapította,
az a Péter, akit Jézus az Egyház vezetésével bízott meg. Azonban ez tévedés: Péter az Antiochiai Egyház
alapítója is, azaz e logika alapján az Antiochiai Egyháznak is els?rend? szerepet kellene játszania
Rómával együttesen.

Mivel ez az egész terjedési folyamat nem alapult dogmán, ez nem egyformán zajlott le mindenhol.

Egyiptomban az alexandriai egyházközség hírneve akkora volt, hogy vezet?je, az alexandriai pápa (vagy
pátriárka, de a pápa a gyakoribb elnevezés) alatt alakult ki az egyházi szervezet, azaz a püspökök mai
szóval vikáriusok lettek, az alexandriai pápa helyi képvisel?i. Kis-Ázsiában az érsekek inkább, mint a
püspökök közti “els? az egyenl?k között” státuszt élvezték. Nyugaton a római pápa a kezdetekt?l hasonló
szerepet jétszott, mint Egyiptomban az alexandriai pápa.

Az új területeken létrehozott egyházközségek élete sem alakult egyformán. Nyugaton és Egyiptomban
minden új egyházközség a legfontosabb központ – Róma és Alexandria – alá tartozott a továbbiakban is.
(Ez a helyzet Alexandriát illet?en csak a XX. században változott meg, amikor az alexandriai pápa
függetlenséget adott az Etióp Egyháznak.) Keleten viszont az új egyházi központok id?vel fügetlenséget
kaptak eredeti központjuktól: az els? eset a Ciprusi Egyház, mely az V. sz. elején lett független addigi
központjától, Antiochiától.
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Természetesen “függetlenség” alatt kizárólag jogi függetlenség értend?, sosem hitelvi!

A IV. sz. elejére tehát alakult ki az a rend, hogy van 5 legfontosabb püspökség: Alexandria, Antiochia,
Jeruzsálem, Konstantinápoly, s végül a köztük els? helyet elfoglaló Róma. A korábban másodlagos
jelent?ség? Konstantinápoly úgy lett az ötös csoport része, hogy a Birodalom f?városa át lett helyezve
Rómából oda. Ebb?l is látható a gyakorlati szempont az egyhászervezet alakulásában.

Kés?bb keleten a független egyházközpontok száma növekedett: az els? a már említett Ciprus volt.

A szerzetesség csak a III. században alakult ki, legel?ször Egyiptomban, aztán onnan elterjedt KisÁzsiába, majd az egész Egyházban fontos intézmény lett. Kés?bb kialakult az a szokás is, hogy a
püspököket a szerzetesek közül választották.

A szerzetesek elvonultak a világtól, nem éltek nemi életet, nem voltak házasok. Viszont a házasságtól
való tartózkodásnak természetesnek kellett lenni, a m?vi medd?tlenítés (ill. csonkítás) szigorúan tilos
volt, s?t ez kizáró okká vált a szerzetessé szentelésnél.

Így alakult ki: a szerzetesek és a f?papok n?tlenek, az egyházközségi papok pedig házas, családos
emberek. (A római pápa a XI. században bevezette a n?tlenséget minden pap számára, azóta a római pápa
alá tartozó papok n?tlenek, ill. nem kizárólagosan, ugyanis a n?tlenség kötelezettsége csak a latin rítusú
papokra vonatkozik, a nem latin rítusú katolikus papok mind a mai napig házasok, így manapság a
katolikus papok kb. 5 %-a házas.)

Ma a kereszténység apostoli hagyományt tartó része fenntartja a fenti egyházi szervezetet.

A bekövetkezett három egyházszakadás (431, 451 és 1054) miatt azonban jelenleg a történelmi, ?si
f?papi tisztségeket egynél több személy tölti.

Alexandriai pápából 536 óta kett? van, 1215 óta pedig lett egy harmadik is. Antiochiai pátriárjából 518
óta kett? van, 1098 óta pedig lett egy harmadik is.
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Jeruzsálemi pátriárkából 638 óta kett? van, 1099 óta pedig három.

De mindez a szerencsétlen körülmények tragikus következménye.
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Az 5 legjobb
by maxval bircaman - péntek, január 30, 2015
http://bircahang.org/az-5-legjobb/

Az öt legjobb film tavalyról

Ez nem a tavaly készült öt legjobb film listája. Ez a ÁLTALAM tavaly megnézett legjobb öt film.

Cloud Atlas (2012)

Az els? félórában szinte érthetetlen a film, mert egyszerre több helyszínen és id?síkon zajlik az egymástól látszólag teljesen
különálló cselekmény, csak a végére áll össze: minden valójában összefügg.

Reklám:

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

Fifteen Million Merits (2011)

Ez tulajdonképpen egy brit minisorozat egyik része (a sorozat többi részét is érdemes megnézni, az egyik részben pl. a brit
miniszterelnök egy sertéssel közösül!), de valójában a sorozat egymással össze nem függ? részeket tartalmaz. A film lényege:
hogyan válik a fogyasztói társadalom elleni lázadás a fogyasztói társadalom reklámjává.

Reklám:
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https://www.youtube.com/watch?v=Fay3bevS0HM

Hijo de Caín (2013)

Az eredend?, javíthatatlan gonoszság története. A tizenéves kamasz a családot, a pszichológust, a vele egykorú barátn?t is
megtéveszti, amikor minden gátlás nélkül halad célja felé.

Reklám:

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

Metro Manila (2013)

A tönkrement vidéki fölm?ves család a f?városba költözik, egy nyomornegyedbe. A családf? végül munkát talál biztonsági
?rként. Kiderül: a f?nöke csak azért vette fel állásba, hogy leplezni tudja egy korábbi b?ncselekményét. A f?h?s rájön, hogy itt
a nagy lehet?ség kiszabadítani családját a nyomorból: de ehhez azonban életét kell adnia.

Reklám:

https://www.youtube.com/watch?v=Qfk3zA_vUeI

Srpski film (2010)
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A posztkommunista Szerbiában egy pornórendez? a már mindent megunt nyugati vev?knek a valóságot akarja lefilmezni. A
minderr?l semmit sem tudó volt pornószínész - a f?szerepl? - akaratlanul részese lesz ennek, valójában maga az állítólagos
filmforgatás az igazi film. A rendez? válogatott perverziókat talál ki, többek között egy forradalmian új m?fajt: az újszülött
pornót. A pornószínészt bedrogozzák, manipulálják, s kényszerítik a részvételre mindebben, felesége, öccse, s kisgyereke is
részesei lesznek a valóságfilmnek. Amikor végül a f?szerepl? kijózanodva rájön mi történt, bosszúból megöli a rendez?t, majd
öngyilkosságot követ el feleségével és a gyerekével együtt, mert nem képesek tovább élni a történtek tudatával. Ez a film vége:
de kiderül, az eddig rendez?nek hitt férfi is csak egy szerepl? volt, az igazi rendez? megjelenik, s valójában az álrendez?
megölése és a családi öngyilkosság is le lett filmezve az igazi rendez? által. A film utolsó pillanatában a rendez? utasítást ad
egy színésznek, hogy közösüljön az öngyilkos család holttesteivel.

Reklám:

https://www.youtube.com/watch?v=yjq8iW6pQeE

A filmterjeszt?k készítettek a filmb?l egy „light” verziót, a durvább részeket kivágva, mivel több országban is bemutatásra
alkalmatlannak min?sítették a produkciót, többek között a pedofil szexre utalás és a túlságosan igazinak t?n? er?szak miatt.
Mindenképpen azonban az eredetit érdemes megnézni.
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Az antiszemitizmus csökkenése
by maxval bircaman - vasárnap, december 27, 2015
http://bircahang.org/az-antiszemitizmus-csokkenese/

Az utóbbi pár egyik pozitív fejleménye Magyarországon az antiszemitizmus drasztikus csökkenése.

Nagy részben ez Orbán érdeme, természetesen a körülményeket nem Orbán teremtette meg, de
kihasználta azokat pozitív módon. Ezért mindenképpen le a kalappal el?tte, mert ezzel az egyik f?
magyar szellemi probléma kezdett megoldódni.

Történelmi okokból a magyar nemzettudat fontos eleme a német- és zsidóellenesség. Teljesen
természetes, hogy amikor egy népet idegenek uralnak, az idegen népek ellen kialakul egyfajta zsigeri
el?ítélet és utálat. Míg azonban a németellenesség a világháború után gyakorlatilag teljesen elt?nt, a
zsidóellenesség megmaradt, még azután is, hogy - Rákosi bukásával - a zsidók hatalma a magyarok felett
a múlté maradt.

Ezt a jelenséget mindig súlyos problémának tartottam, olyasminek, ami hátráltatja a modern, mai
körülményekre adandó válaszok megszületését. Ugyanis a különféle zsidó összeesküvési elméletek
semmire se jók, csak arra, hogy meggátolják az embereket a valóság elemzésében.

A rendszerváltozás után természetesen ismét megjelent nyíltan az addig csak lappangó antiszemitizmus.
Ezt nagyban er?sítette az is, hogy a zsidóság szinte egy emberként állt be a liberalizmus mögé, amit sok
magyar úgy értékelt mint a zsidóság magyarellenességét igazoló tényt. Ez persze tévedés, a világon
mindenhol jellemz? tény, hogy a kisebbségek igyekeznek mindig olyan er?ket támogatni, melyek a
legkevésbé támogatják a többség nemzeti ébredését - ennek oka azonban nem valamiféle gonoszság,
hanem egyszer?en önvédelmi reakció.

Orbán második kormánya - 2010 - óta az állami vezetés azonban sikeresen megosztotta az addig monolit
tömbként szerepl? zsidó hangadókat, ami rádöbbentette lassan a magyar többséget: a magyarországi
zsidóság különböz? típusú emberekb?l áll, s nem képeznek semmiféle egységes, szinte ellenséges er?t.
Ugyanúgy nem alkotnak valamiféle titkos, felülr?l irányított egységes egészet, ahogy a magyarok sem.
Mára a magyarországi zsidóság egyes nagy ikonemberei, mint Konrád és Kertész, a kormányzatot
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támogató álláspontokat hangoztatnak. Más oldalról ugyanez volt az LMP megalakulása és fennmaradása,
a pártelnök ott szintén zsidó, aki bátran szakított az addigi ballib tabukkal és zsidóként dobott keszty?t a
ballib agytröszt pofájába.

Az idei menekültkérdés hatalmas segítséget nyújtott mindenben. Több emberrel is volt dolgom, aki
ennek hatására vizsgálta felül korábbi antiszemita nézeteit: vajon Izrael politikája és helyzete nem
önvédelem-e bizonyos szempontból, hasonlóan a magyar kormányzat által megépített, rendkívül
hatásosnak bizonyult határfalhoz?

Elindult tehát egy fontos, hatásos folyamat. Azt hiszem, ez így lassan az antiszemitizmus teljes
marginalizációjához fog elvezetni.

A ballib agytröszt persze mindent megtesz most az antiszemitizmus fennmaradása érdekében, hiszen
ny?szítve érzi: ezzel elvesztette egyik hatalmas fegyverét.

_______________________________________________
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Az els? bolgár állam
by maxval bircaman - péntek, november 13, 2015
http://bircahang.org/az-elso-bolgar-allam/

Ez az el?z? cikk folytatása

A bolgár törzsek egy része behatol a Római Birodalom területére a VII. sz. közepén, s itt kerül
megalapításra Aszparuh kán vezetésével a Bolgár Kaganátus ismételten, Pliszka (jelenleg egy kisváros
a mai Északkelet-Bulgáriában) központtal.

Bulgária Aszparuh uralkodása alatt

A meghódított terület lakossága legnagyobb részben szláv és elszlávosodott trák volt. A szlávok a VI.
században kerülnek a Balkánra, amikor eredeti ?shazájukból (a mai szlovák-ukrán-lengyel-belarusz
határvidék) elkezdenek vándorolni minden irányba, köztük délre is. Ennek eredményeképpen a Balkán
legnagyobb része szláv többség? lesz, az ottani görög, és elgörögösödött illír, trák, macedón lakosság is
elszlávosodik.

Aszparuh kán sikeres államalapításának kulcseleme, hogy sikerül kihasználnia a szlávok és
Konstantinápoly elletéteit, így a maga oldalára állítja a szláv lakosságot.

A római hatalom kénytelen elismerni az új államot, miután katonai er?vel nem képes legy?zni a területére
benyomult idegeneket.

Aszparuh fia. Tervel kán megnöveli az ország területét délkeleti irányban. Fontos szerepet játszik
Konstantinápoly megmentésében is az arab támadástól. 717-ben indult ez az arabi hadm?velet. A
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muszlim seregek ostrom alá vették Konstantinápolyt. Ekkor III. Leó római császár szövetséget ajánlott az
akkor egyébként még nem keresztény Bulgária uralkodójának, Tervel kánnak (aki viszont keresztény
volt) a muszlim támadás ellen. A szövetség sikeresnek bizonyult. A több miatt egy évig tartó háborúban a
muszlim csapatok súlyos vereséget szenvedtek. Olyan súlyosat, hogy a muszlimok a következ? fél
évezredben nem próbálkoztak újra támadással.

Tervelt követte Kormiszij kán, majd a következ? 70 évben még 8 kán, azaz mindegyikük pár évig
uralkodott csak. S az uralkodó kánok ritkán haltak meg természetes halállal. Jellemz?en a bolgár
arisztokrácia frakcióharcai következtében vesztették életület az uralkodók.

A Római Birodalom számára természetesen Bulgária megjelenése mindigis probléma maradt. Nem csak
azért, mert a bolgár állam római területet er?szakkal elfoglalva jött létre, hanem azért is, mert
Konstantinápoly alapvet?en minden idegen államot barbárnak tekintett, így az ilyen államok ellen csak
két elfogadható megoldás létezett: azok megsemmisítése, vagy – ha nem volt meg az ehhez szükséges er?
– a velük való kényszer? együttélés, amit azonban ideiglenes megoldásnak tartottak.

Bulgáriában az arisztokrácia – mely uralta az országot, a kán inkább els?nek számított az egyenl?ek
között, mintsem abszolút uralkodónak – megosztott volt: a f? választóvonal a Bizánchoz való viszony
volt, az egyik csoport Bizáncot ellenségnek tekntette, s végs? célnak a Birodalom elfoglalását tekintette
célnak, míg a másik csoport inkább a rómaiakkal való békés együttélésben hitt.

Konstantinápoly meghódítását el?ször Telec kán kísérli meg 761-ben. Válaszként V. Konsztatinosz
császár megtámadja Bulgáriát, s 763-ban Anhialo kik?t?városnál (ez a mai Pomorie üdül?város a
tengerparton) hatalmas gy?zelmet ara a bolgárok felett, azonban a csata után visszavonul: nem látja
megfelel?nek a körülményeket egy totális, Bulgária elleni háborúhoz.

Kardám kán (777-803) az els? bolgár uralkodó, aki képes arra, hogy a római császárt adófizetésre
kötelezze. Ez a 792-es bolgár-római háború után történik, mely bolgár gy?zelemmel végz?dik. Ekkor
kezd Bulgária terjeszkednie a Balkán-hegységt?l délre is.

Kardám utódja Krum kán (803-814), akinek tevékenysége bel- és külpolitikailag egyaránt jelent?s.
Jelent?sen megnöveli az ország területét, elfoglalva Erdély nagyobb részétt, s?t a mai magyar Tiszántúl
egy részét is (vazallusai révén egészen a Dunáig jut el, az akkori Frank Birodalom határáig), közben
pedig meger?síti a határokat dél felé. Visszaveri a 811-es római támadást, melyben maga Nikeforosz
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császár is életét veszti. Belpolitikailag ? az els? bolgár uralkodó, aki általánosan érvényes
törvénykönyvet ad ki, valamint az els?, aki megnyitja az eddig kizárólag a bolgárok számára fenntartott
arisztokráciát a szlávok el?tt is az: azaz a szláv törzsek vezérei immár nem csak szövetségesek, hanem
közvetlen döntéshozókká válnak az ország ügyeit illet?en. Szintén érdekesség, hogy Krum alatt kerül a
mai bolgár f?város, Szófia el?ször bolgár fennhatóság alá. Szófia akkoriban a Római Birodalom harmadik
legfontosabb európai városa, Konstantinápoly és Thesszaloniki után.

Omurtág kán (818-831) belpolitikailag fontos lépést tesz az ország bels? egységének megalkotásához:
egységes közigazgatást vezet be, ezzel megsz?ntetve a szláv törzsek autonómiáját. Uralkodása alatt
történik az els? magyar támadás az ország ellen: a kelet fel?l vándorló magyarok megtámadják Bulgária
északkeleti részét, a csata bolgár gy?zelemmel végz?dik, ami arra készteti a magyarokat, hogy ne délre,
hanem nyugatra haladjanak tovább.

Preszijan kán (836-852), Omurtág unokája alatt kerül el?ször Macedónia bolgár fennhatóság alatt, így
egyesülnek Kuvrát két fia, Asztaruh és Kuver leszármazottai egy országban.

Borisz kán, majd cár (852-889, 893) uralkodása talán a legfontosabb az els? bolgár állam történetében.

Külpolitikailag kezdetben sikertelen volt, sikertelen háborút folytat a frankok ellen, miután Frank
Birodalom Horvátországgal és Moráviával szövetségben megtámadja Bulgária közép-európai területeit.

865-ben államvallássá nyilvánítja a kereszténységet, betiltja az ?si bolgár sámánizmust. Az ez ellen
kitör? lázadást leveri, ami után a lázadást támogató 52 bolgár arisztrokratát kivégeztet. A kereszténység
felvételével együtt Borisz a káni címet cárira (a császár szó szláv változata) változtatja, ez nyílt kihívás
volt a Konstantinápolyban székel?, magát egyetlennek tekint? császár számára, aki már a frank
császárságot sem ismerte el.

Sikeresen kihasználva a római pápa és a konstantinápolyi pátriárka közti ellentétet, eléri, hogy a bolgár
egyház adminisztratív értelemben önálló legyen. A 879-880-es zsinat meghatározza: a Bolgár Egyház
nem tartozik a konstantinápolyi pátriárka juriszdikciójába, hanem attól független (autokefál).

885-ben befogadja a Cirill és Metód Moráviából elüldözött tanítványait, így Bulgária lesz az általuk
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megalkotott cirill ábécé központja. Addig a szlávot görög bet?kkel írták. Valójában végül nem a Cirill és
Metód alkotta glagolita ábécé terjed el, hanem a tanítványuk, Kliment által 893-ban megalkotott új szláv
ábécé, a cirill ábécé, mely a görög ábécé és a glagolita ábécé keverékének tekinthet?.

893-ben történt meg hivatalosan a nyelvváltás is Bulgáriában: ekkortól az addigi bolgár hivatalos nyelvet
felváltja a szláv, azonban a szlávot is kés?bb bolgár névvel kezdik illetni. A bolgár nyelvészet jellemz?en
?sbolgárról és óbolgárról beszél, ?sbolgárnak nevezve az eredeti, uráli-altáji nyelvet, míg óbolgárnak az
indoeurópait. Alternatív elnevezés még a bolgár-türk és bolgár-szláv elnevezés, de az el?bbi nevet a
bolgár közvélemény nem kedveli, történelmi okokból.

Az elszlávosodás teljesen végbement pár évtized alatt az egész társadalomban, az eredeti bolgár nyelv a
X. század végére teljesen kihalt Bulgáriában, de természetesen maradtak nyomai a bolgár-szlávban: pár
szó (köztük természetesen a legfontosabb maga a „bolgár” szó) és egyes sajátos nyelvtani jellemz?k
miatt. Ma is nyelvtanilag er?s különbség van a bolgár és a többi szláv nyelv között: míg az öszes többi
szláv nyelvben 6 vagy 7 névszói eset van, a bolgárban ezek szinte teljesen elt?ntek (f?neveknél csak
alanyeset van, egyes tulajdoneveknél megmaradt a hívóeset, a névmásoknál maradt meg a legtöbb eset, de
itt is csak 3 eset létezik a mai bolgárban), az igeragozásnál pedig a fordítottja a helyzet: a mai bolgárban 5
igemód és 9 igeid? van, a legtöbb szláv nyelvben ennek fele sincs meg. Továbbá: egyedül a bolgárban
létezik nével? a szláv nyelvek között, s egyedül a bolgárban léteznek birtokraghoz hasonló nyelvtani
elemek.

Ekkor alakul ki a mai bolgár nemzeti identitás, mely kulturálisan szláv, de magát az eredeti, altáji
nyelv? bolgárok folytatásának tekinti, miközben közösséget érez a balkáni szláv és trák lakossággal is.

Borisz 889-ben lemond a trónról fia, Vladimir-Raszate javára, azonban amikor az megpróbálja
visszaállítani a sámánista vallást, visszatér a trónra, fiát megvakítatja és börtönbe zárja, majd rövid
uralkodás után átadja a trónt második fiának, Szimeonnak.

893-ben Borisz áthelyezi Bulgária f?városát az addigi Pliszkából Preszlavba (jelenleg kisváros a mai
Északkelet-Bulgáriában).

A korabeli római gondolkodás számára alaptézis, hogy a keresztényeknek csak egy állama lehet, s ez a
Római Birodalom. Minden ett?l eltér? helyzet abnormálisnak és ideiglenes kényszernek számít. Így
tekintenek Bulgáriára is, s ezért van az, hogy Bulgária kereszténnyé válása sem változtat ezen.
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Szimeon cár (893-927), Borisz cár fia alatt éri el Bulgária legnagyobb területi kiterjedését, azonban
hamarosan elveszti az ország közép-európai részeit, a magyarok honfoglalása miatt. A magyarok
Konstantinápoly szövetségeseként megtámadják a bolgár f?várost is, de – bár csatát nyernek – elhagyják
a területet északnyugat felé, viszont ekkortól egész Erdély megkérd?jelezhetetlenül magyar fennhatóság
alá kerül.

Bulgária legnagyobb kiterjedése (IX. sz. vége)

917-ben Szimeon hatalmas gy?zelmet arat a római sereg felett Aheloj (Aheloosz) folyónál (a mai
Burgasz környékén), ami után magát római császárra nyilvánítja, de ténylegesen sosem sikerül neki
Konstantinápoly meghódítása.

Szimeon fia, I. Petar cár (927-969) a leghosszabb ideig uralkodó bolgár cár. Eléri, hogy Konstantinápoly
hivatalosan is elismerje a bolgár uralkodó cári címét. Továbbá a Bolgár Egyház vezet?jének rangja
hivatalosan pátriárka lesz, az els? az új pátriárkátusok közül. (Az eredeti 5 ?si pátriárkátus: Alexandria,
Antiochia, Jeruzsálem, Konstantinápoly, Róma.)

II. Borisz cár (969-971), Petar cár fia alatt az orosz-római csapatok megtámadják Bulgáriát, 971-ben a
f?várost is elfoglalják és a cárt fogságba ejtik.

Az ország nyugati része megmarad, de nincs uralkodó a kialakult káoszban. A hatalmat Nikola, Szófia
örmény származású ispánja és 4 fia veszik át.

Bulgária teljes keleti fele a Római Birodalom része lesz. Az új bolgár f?város ekkortól Ohrid (a mai
Macedóniai Köztársaság nyugati határán).
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977-ben Borisz sikeresen megszökik a fogságból, de a bolgár határon tévedésb?l – bizánci kémnek
gondolva ?t – megölik.

977-ben Roman, II. Borisz öccse lesz a cár, ? is bizánci fogságba kerül 991-ben, ahol egészen haláláig,
997-ig marad.

Eközben a tényleges hatalmat Nikola és négy fia gyakorolják a cár nevében.

A cár halálakor, Nikola egyik fia, Szamuil lesz az új cár. Szamuil cár (997-1014) Magyarországgal lép
szövetségre Bizánc ellenében, fia feleségül veszi a magyar Judit hercegn?t (Géza nagyfejedelem lányát).
Kés?bb azonban a bolgár-magyar kapcsolatok megromlanak, mert a bolgár cár Koppányt támogatja
István ellenében a magyar hatalmi harcokban. István hatalmának meger?s?dése után a magyarok emiatt
bosszút állnak: megtámadják Bulgáriát északról, s sikeresen Magyarországhoz csatolják az addig bolgár
Belgrádot (Nándorfehérvárt) és környékét.

Bulgária kiterjedése 1014-ben

Az immár teljesen meggyengült Bulgária ellen a végs? csapás a római támadás 1014-ben, amikor a bolgár
hadsereget szinte teljesen megsemmisíti II. Baszileosz császár (aki emiatt a „Bolgáröl?” nevet kapja).
Maga Szamuil a csata után hal meg, szívinfarktust kap, amikor megtudja, hogy hadserege megsemmisült.

Szamuil fia, Gavril Radomir cár (1014-1015) már csak a mai Macedónia egy részére kiterjed? Bulgária
ura. 1015-ban unokatestvére, Iván Vladiszláv (1015-1018) sikeres puccsot követ el ellene. Miután a
rómaiak elfoglalják Ohridot, a f?várost, Iván Vladiszláv áthelyezi azt Bitoljába (a mai Macedóniai
Köztársaság déli határán), majd ellentámadást kísérel meg. 1018-ban a csatamez?n hal meg.

Az 1018-as vesztes csata után a bolgár arisztokrácia megadja magát, elfogadja a római uralmat. Egyedül a
magát cárrá nylvánító II. Presziján (1018) mutat ellenállást, a mai macedón-albán hatávidéken, Berat
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központtal (a mai Albániában) pár hónapig ellenáll, azonban a sikertelen harc után, megadja magát, majd
Magyarországra menekül, ahonnan még 1061-ben bekövetkezett haláláig próbálja fenntartani a bolgár
államiságot, egyfajta – mai szóval – emigráns kormányként. ? az els? bolgár állam utolsó uralkodója.

1018 után majdnem 2 évszázadon keresztül nem létezik bolgár állam. A bolgárlakta földek a Római
Birodalom részei. A bolgárlakta földek a Birodalmon belül 5 tartományt alkottak:

Bulgaria tartomány – a mai Nyugat-Bulgária, a mai Koszovó, a mai Macedónia, s a mai KeletSzerbia, székhelye: a mai Szkopje (Macedónia),
Makedonia tartomány – mai görög Égei-tengeri partszakasz keleti részs és a mai Törökország
európai részének nyugati sávja, f?városa a mai Edirne (Törökország),
Paradunavon tartomány – a mai Kelet-Bulgária és a mai román Fekete-tengeri partvidék, a
székhelye: a mai Szilisztra (Bulgária),
Sztrimon tartomány – a mai görög Égei-tengeri partszakasz nyugati része, székhelye: a mai
Szeresz (Görögország),
Traki tartomány - a mai Törökország európai területének nagyobb része és környéke, székhelye: a
mai Lüleburgaz (Törökország).

A bolgár államiság csak 1185-ben áll vissza.

_______________________________________________
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Az EU jöv?je
by maxval bircaman - szerda, november 04, 2015
http://bircahang.org/az-eu-jovoje/

Két elképzelés vitázik egymással: a nacionalista és a háttérhatalmista.

Az egyik szerint az EU legyen a tagállamok nemzetközi szervezete, mely átvesz ugyan egyes funkciókat
a tagoktól, de ez nem érinti azt, hogy a tagállamok szuverenitása megmarad.

A másik szerint az EU legyen szuperállam, melynek f? szerepe a tagállamok népének elnyomása, egyes
dogmának kikiáltott elvek, valójában népellenes érdekek alapján.

Láthattuk idén Görögországban ezt él?ben: az EU f? szerepe az volt, hogy a görög nép és az általa
demokratikusan megválasztott kormányzat ne dönthessen szabadon arról, hogy mi módon képzeli el
társadalma jöv?jét.

Természetesen mindkét út zsákutca.

A nacionalista szuverén államok rendszere tarthatatlan. A globalizált világban ez egyedül a háttérhatalmat
segíti valójában, mely így könnyebben képes megosztani ellenfeleit.

Azt pedig, azt hiszem, különösebben magyarázni kell miért nem jó az, ha senki által meg nem választott
és senki el?tt nem felel?s szervek kényszerítenek rá az EU népeire olyan elveket, melyek azok nem
akarnak.

A megoldás a harmadik út: a népi EU, azaz ahol az EU polgárai szabadon választják meg az EU vezetését
és az az által követend? politikát.
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Ismétlem tehát: a nacionalista elmélet legfeljebb taktikai, ideiglenes lépésként fogadható el a
háttérhatalmista, népellenes brüsszeli oligarchikus rend ellen, de semmiképpen sem végs? célként.

_______________________________________________
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Az exhibicionista álpap
by maxval bircaman - vasárnap, november 01, 2015
http://bircahang.org/az-exhibicionista-alpap/

Egy a katolikus egyházba befurakodott lengyel ateista alvó ügynök aktiválva lett pár hete.

A lengyel ateista eredeti terve az volt, hogy er?sítse a vatikáni családügyi szimpóziumon a
keresztényellenes er?ket, segítse ?ket a Krisztus elleni globális harcban.

Azonban ez a konferencia az argentín celeb megroppantó vereségével végz?dött, s ezt a lengyel
ateista Krzystof Charamsa már képtelen volt feldolgozni. Ez persze emberileg teljesen érthet?: minden
ateista hisztériarohamot kap, amikor Jézus hader?i csatát nyernek.

Szóval a mi kis Kristófunk is dühromatot kapott, amit a megszokott homokos csoportos szexszeánsza sem
volt képes leh?teni.

Kristófka állítása szerint felháborító, hogy a katolikus egyház intoleráns a b?nnel szemben, s nem akar
Krisztus ellen fordulni. Rasszista is picit a homokos aktvistánk: közismert jelenleg, hogy a katolikus
egyházon belül a legkérlelhetetlenebb krisztush? harcosok az afrikai püspökök, s ezt is kifogásolta a kis
árja homokos.

a hírhedt lengyel ateista aktivista Krzystof Charamsa papi jelmezben - bizonyára Helloween tiszteletére -,
spanyol nemzetiség? "párjával" - de hol maradt a töklámpás? talán a gatyájukban világít sátáni fénnyel...

Pervez Kristófunk példáját követve, én is tervezem, hogy belépek egy vegetáriánus klubba, majd ott
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küzdeni fogok a húsevés tilalma ellen.
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Az id?zóna és a gágogás
by maxval bircaman - szerda, augusztus 12, 2015
http://bircahang.org/az-idozona-es-a-gagogas/

Pár napja terjedt el a hír a médiákban, miszerint Észak-Korea gonosz diktátora immár az elmebetegség
olyan fokáig jutott, hogy fél órával visszállíttatta az id?t az országban.

Jöttek is gyorsan a kommentek, melyek elemezték, hogy ez csakis ?rület lehet, meg hitetetlen önkény.
Hamarosan persze a gonosz, cigány Orbán is szóba került a ballib hozzászólásokban, hiszen nyilvánvaló,
hogy a magyarországi "diktátor" is manipulálni készül az id?t.

Voltak azért értelmesebb hozzászólások, melyek nem vontak le az ügyb?l politikai következtetést, csak
azt állapították meg, hogy az id?váltás nehezíti a nemzetközi kapcsolatokat, pl. ezentúl a kínaiészakkoreai határon a vonatok majd vesztegelni kénytelenek fél órát. Persze ez is nevetséges
következtetés, hiszen sehol a világon nem állnak meg a vonatok az id?zónák határain, s ez semmiben sem
nehezít semmit.

Valójában egész másról van szó. Attól, hogy Észak-Korea k?kemény, elnyomó, marxista rendszer még
nem következik sehogy, hogy ott semmi jó nem történhet. Márpedig a zónaid? átállítása jó hír. Eddig
ugyanis Észak-Korea a +9-es id?zónában volt (egész évben, Észak-Korea nem használ nyári id?t), míg
most áttér a +8:30-as id?zónába, mely közelebb áll az ország természetes idejéhez, azaz egészségesebb és
praktikusabb.

Az ?rület valójában azokban az országokban van, ahol természetellenes id?t kényszerítenek a lakosságra.
Pl. Magyarország is ezen országok közé tartozik, amikor a lakosság a nyári id?számítás igája alatt
szenved: ilyenkor az órák ugyanis kb. a Fekete-tenger közepének idejét mutatják, ami er?sen károsítja a
magyar emberek egészségét.

Azok az alulinformált emberek pedig, akik eddig azt hitték csak teljes órás id?zónák léteztek, lep?djenek
meg egy lexikon tanulmányozása után. A világ számos országa használ nem teljes órás id?zónát, pl.
India, Irán, Afganisztán, de pl. Franciaország, Kanada, Ausztrália egyes részei is. Hihetetlen diktatúrák
ezek!
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Az internet mint a nép fegyvere
by maxval bircaman - hétf?, december 28, 2015
http://bircahang.org/az-internet-mint-a-nep-fegyvere/

Az internet f? hatása mára: demokratizálta az elitizált, kevesek kezében lév? média-elefántcsonttornyot.

Az internet eredeti célja mi volt? (Mármint miután kikerült a katonai területr?l.) Az, hogy hatékony:
liberális propagandaeszköz legyen, melyet az ellenérdekelt felek nem tudnak leállítani. De a t?ke
pénzéhsége ezúttal a nép érdekét segítette el?: a számítógépes technika hihetetlen árcsökkkenése lehet?vé
tette, hogy a nép átvegye az internet feletti hatalmat. S ez alig 10 év alatt ment végbe.

Most pedig a liberális világelit pánikban fetreng: hogyan tudná valahogy visszavenni a netet a népt?l? De
nem megy, nem tudja, s az egyes próbálkozások - lásd gyerekpornó, terrorizmus, stb. elleni "harc" átlátszóak, s mindenki számára világos a rendszerurak igazi szándéka.

Azaz napjaink fontos eredménye: az internet megalkotói ellen fordult: liberális propagandaeszközb?l a
népi, antiliberális szabadságeszmék hatalmas fegyvere lett.

_______________________________________________
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Az MSZP jöv?je
by maxval bircaman - péntek, november 06, 2015
http://bircahang.org/az-mszp-jovoje/

Az utóbbi hónapokban folyamatosan pozitív hírek érkeznek az MSZP fel?l.

Úgy néz ki, 20 év kellett, hogy az MSZP kezdjen ráébredni, hogy ha továbbra is kitart a ballib agytröszt
mellett, akkor ezzel a saját halálos ítéletét írja alá.

Ha viszont így, új irányban folytatják, még talán azt is meg fogjuk érni, hogy baloldali párt lesz az MSZPb?l, bár ez egyel?re er?s képtelenségnek t?nik még...

Mindenképpen tisztább helyzet lesz, ha a liberálisok és a baloldaliak elválnak egymástól örökre.

Persze mindig lesz Mo-on egy 5 %-os réteg, mely fanatikusan népellenes, nagyt?kepárti, nyugatmajmoló,
s minden probléma megoldását abban látja, hogy árusítsuk ki az országot.

E réteg igényeit kiválóan elégíti ki az álbaloldali Gyurcsány. Gyurcsány sikere e térfélen biztos: mára ?
lett a ballibek egyetlen ereje és megkérd?jelezhetetlen vezére. Ezzel biztos a parlamenti küszöbátlépése
2018-ban, de szerencsés esetben akár 10 %-os kispárt is lehet még bel?le, ha sikerül addig beolvasztani a
0,5 %-os fantompártokat: Együtt (Külön), PM (Post Mortem), stb.

Viszont Gyurcsány koalícióképtelen. Mindegyik párt tudja: öngyilkosság Gyurcsánnyal szövetségre
lépni.

De az alapvet?en baloldali érzelm? magyar nép ebb?l nem kér semmiképpen. Az MSZP helyesen érzett
most erre rá: lassan, de biztosan kezdi felmondani a liberális dogmákat, s balra nyit.
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Azt, hogy ez meggy?z?désbeli vagy csak taktikai változás - nem tudom megmondani. Lehet, hogy csak
arról van szó, hogy egy eszes szoci megértette: Orbánt nem lehet legy?zni liberális programmal, mert a
magyar nép egyetlen dolgot utál nagyon: a gyarmatosító, elszegényít?, magyarellenes,
perverziópropagandista liberalizmust.

De bárhogy is van, a jelenség pozitív. Le a kalappal az MSZP el?tt, hogy ezt meg merte lépni. Vajon fel
vannak készülve az emiatti gy?löletkampányra?

_______________________________________________
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Az árulók és az elvh?ség
by maxval bircaman - péntek, október 09, 2015
http://bircahang.org/az-arulok-es-az-elvhuseg/

Ez egy keresztény történet, de alkalmazható másra is. Utalható ez egyik korábbi írásomra is, mely a
párttagság kérdését feszegette a kommunista diktatúrában.

A korai keresztény egyházban a III. században jelent meg el?ször az „árulók”, s általában az elvh?ség
problémája.

Ez azzal kapcsolatos, hogy a Római Birodalom keresztényüldözése ekkor volt a legnagyobb mérték?.
Keresztényüldözés volt már az els? században is, de sosem tömeges mértékben, hanem jellemz?en egyéni
alapon. Ha valaki ellen feljelentés érkezett, azt felel?sségre vonták és megbüntették, de a hatóság nem
bántotta a többi keresztényt. Megesett az is, hogy a hatóság bement egy keresztény gy?lésre, letartóztatta
azt aki ellen parancs volt, de a többieknek semmi bajuk nem esett eközben. Bárkinek akár a nyilvánvaló
keresztény hite sem adott okot önmagában a letartóztatásra és büntet?eljárás alá vonásra. Azaz ebben a
korban a római hatóságok jellemz?en csak a hangadókat, az egyházi vezet?ket, az aktívan hittérít?
keresztényeket üldözték, nem az átlag keresztény egyháztagot. Az átlag keresztény szinte biztonságban
érezhette magát.

A mai Szerbia területén született és 249-251 között uralkodott Traianus Decian császár határozta el, hogy
végleg leszámol az egész kereszténységgel. Ekkor változott meg a módszer: immár minden keresztény
ellen eljárás indult. A keresztényeket lista alapján szólították be a hatóságok, s mindenkinek áldozatot
kellett bemutatnia a hivatalos állami tisztségvisel? el?tt, aminek megtörténte után az illet? keresztény
hivatalos igazolást kapott a hatóságtól, hogy ? törvénytisztel? állampolgár. Az áldozat a gyakorlatban azt
jelentette, hogy a római császár képmása el?tt egy illatos füstöl?t kellett meggyújtani, ez volt a római
vallás szerint a császár istenként való elismerésének a jele.

Ez a kötelezettség a Római Birodalom minden polgárára vonatkozott, egyedül a judaisták élveztek
felmentést alóla. A zsidó vallás ugyanis - ugyanúgy, ahogy a kereszténység - tiltotta a római császár
istenként való elismerését, de mivel a zsidó vallást nem tekintette a római állam veszélyesnek annak
er?sen etnikai és nem-térít? jellege miatt, így egyedül a zsidó vallás hívei mentességet élveztek e
kötelezettség alól.
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A kötelezettség el?l ezúttal kibújni nem lehetett, s a büntetést sem lehetett elkerülni. Mivel az áldozat be
nem mutatása a római állam elleni h?tlenséget jelentette, azaz hazaárulást, a büntetés ennek volt
megfelel?: f?benjáró b?nként a halálbüntetés volt az egyetlen kiszabható büntetés.

Most tehát minden keresztény el?tt fennállt a dilemma, mit tegyen. A választott út sokféle volt:

megjelenni a hatóság el?tt és nem bemutatva az áldozatot bátran kiállni a kereszténységért, majd
meghalni,
elbújdosni valahol, hogy a hatóság ne találja meg az embert,
megjelenni a hatóság el?tt és bemutatni az áldozatot, azzal a tudattal, hogy ez csak kényszer, s a
keresztény hív? valójában mégsem tekinti istennek a császárt, azaz egyfajta küls?, tartalom
nélküli kényszerként megélni a kötelezettséget, ráadásul meg se kell az áldozás közben nyíltan
megtagadni a kereszténységet, ezt a hatóság nem kérte, elegend? volt a haza iránti h?ség igazolása
egy félperces fadarab-égetés formájában.

Egyesek a halált választották. Az elbújdosás kevesek számára volt lehet?ség, hiszen – ahogy ma is – az
átlagembernek nem volt elegend? vagyona ahhoz, hogy teljesen életvitelét felrúgva hirtelen mindent
hátrahagyva menekülni kezdjen.

Szóval a többség a harmadik lehet?séget választotta: szégyenkezve, de a saját életet fontosabbnak tartva,
mint egy bels? meggy?zés nélkül bemutatott áldozatot, engedelmeskedett: megjelent a hatóság el?tt,
égetett füstöl?t a császár képmása el?tt, majd átvette az err?l szóló pecsétes igazolást.

Az Egyház vezet?inek zöme természetesen az els? lehet?séget választotta: a halált. Így lett kivégezve
többek között Fabianus római pápa és Alekszandrosz jeruzsálemi pátriárka (kés?bb mindketten szentté
lettek avatva).

Az igazi probléma az üldözés vége után alakult ki azonban. Az Egyház kizárta az egyházi szentségekben
és életben való részvételb?l az összes keresztényt, aki bemutatta az áldozatot, azonban lehet?vé tette,
hogy b?nbánat után mindenki ismét teljesjogú egyháztag legyen.
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Ez ellen alakult ki - az alapító neve után - novacianizmus nev? eretnekség, mely szerint Krisztus
megtagadása az ember keresztsége után végleg elszakítja a kapcsot Krisztussal és nincs többé visszút. A
csoport tagjai katharoknak (tisztáknak) nevezték magukat (ezek nem ugyanazok a katharok, akik kb. 7
évszázaddal kés?bb léteztek Dél-Franciaországban, csak névegyezésr?l van szó).

Az Egyház rámutatott: nem létezik megbocsáthatatlan b?n, s ez alól akár Krisztus megtagadása sem
kivétel.

A szóban forgó katharok fennmaradtak a mai Algériában és Tunéziában (melyek a VIII. század elejéig
fontos keresztény területek voltak) egészen Észak-Afrika muszlimok általi meghódításáig. A muszlim
hódítás 647-ben kezd?dött és 709-ben teljes sikerrel ért véget, egész Észak-Afrika a muszlim kalifátus
része lett, melynek eredményeképpen – az egyedüli Egyiptom kivételével – gyakorlatilag teljesen
megszüntet a kereszténység Észak-Afrikában.

Az már külön történet, hogy miért hagyták meg a muszlim hódítók a kereszténységet Egyiptomban,
miközben a többi észak-afrikai területen t?zzel-vassal irtották, ez nem tartozik ugyan ide, de a teljesség
kedvéért leírom. Az ok teljes mértékben politikai: Egyiptomban a keresztények szinte teljes egészében a
miafizita alexandriai pápa alá tartoztak, külön csoportot alkotva, nem állva a V. sz. eleje óta közösségben
az Egyház többi részével – s?t a két csoport egymást eretneknek tartotta. A muszlimok így szövetségest
láttak a koptokban a Római Birodalom f?városában, Konstantinápolyban székel? császárral szemben.
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Az év 3 f? eseménye
by maxval bircaman - péntek, január 02, 2015
http://bircahang.org/az-ev-3-fo-esemenye/

Az elmúlt év 3 f? eseménye.

Karikatúrákban:
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Azok a rohadék komcsik!
by maxval bircaman - szerda, október 07, 2015
http://bircahang.org/azok-a-rohadek-komcsik/

Azok a rohadék komcsik és a szemét köpönyegforgatók!

Ahhoz, hogy a párttagság ideológiai és politikai szimpátia kérdése legyen, legel?ször is az kell, hogy
demokrácia legyen egy országban.

Direkt nem írtam egypártrendszert, ugyanis nem ez a lényeg. A közhiedelemmel ellentétben, sok
kommunista rendszer? államban NEM volt egypártrendszer. A kelet-európai államok közül az NDK-ban,
Lengyelországban, Csehszlovákiában, Bulgáriában többpártrendszer m?ködött. (Ma is többpártrendszer
van Észak-Koreában!) Természetesen ezek a pártok ugyanúgy álpártok voltak, ahogy a választások is
álválasztások, a valóságban ezek a diktatúra szervezetei voltak egyt?l egyik.

A kommunista diktatúrák konszolidálódása után a párttagság mindenhol elvesztette ideológiai
jelent?ségét, a tartalma ugyanaz kezdett lenni, mint a úttör?szövetségben, a KISZ-ben, az egyetlen
szakszervezetben való tagságé.

Úttör?nek lenni kell, mert minden tanuló úttör?. Emlékszem, a 70-es években a budapesti általános
iskolámban az is úttör? lett, akit fel se avattak úttör?vé. Egyszer egy szemfüles osztálytársam meg is
kérdezte az osztályf?nököt, hogyan van az, hogy egyes diákok nem mentek el az avatásra, most mégis
úttör?k – a tanár gyorsan lezárta a vitát azzal a kijelentéssel, hogy „minden diák úttör?, s kész”.

A KISZ-tagság pedig szükséges volt az egyetemi felvételihez. Ebben a Kádár-rendszer meglep?en laza
volt, pl. Bulgáriával összehasonlítva. Magyarországon a 70-es években már nem volt kötelez? a KISZtagság, bár a nem-tagoknak is kellett KISZ-jellemzés, míg Bulgáriában a bolgár KISZ-ben való tagság
nélkül még a papképz?be se lehetett menni.

Személyes élményem: apámra rászóltak a munkahelyén 1983-ban, hogy én miért nem vagyok KISZ-tag.
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Végül aztán jó magyar módon sikerült az ügyet elsumákolni, így nem kellett végül belépnem a KISZ-be.

A szakszervezeti tagság meg egyetlen okból kellett: az osztogatta a beutalókat a vállalati üdül?kbe, így
érdemes volt jóban lenni velük.

Így lett a párttagság is lassan politikai állásfoglalásból elintézend? bürökratikus akadállyá. Egy
ismer?söm mesélte: szóltak neki, ki akarják nevezni magasabb pozícióba a munkahelyén, de addig
„intézze el” a párttagságot, mert feltétel hozzá. ? meg elintézte. Olyan, hogy az illet? egyetért-e a Párttal
egyáltalán fel se merült. A Párt az állam része lett, s a valóságban megsz?nt párt lenni.

Bulgáriában a rendszer nem mutatott Kádár-féle lazaságot, a helyzet mégis pontosan UGYANEZ volt.
Jól emlékszem, 1987-ben Szófiában mesélte egy ismer?söm, hogy sikerült belépnie a Pártba, mire én –
ismerve az illet? nem éppen kommunista politikai nézeteit – viccesen megjegyeztem, hogy ezek szerint
kommunista lett, mire ? azt válaszolta: á, dehogy, a munkahelyen kell, szólt a f?nök.

De emlékszem egy másik szófiai eseményre is: az egyetemen éppen párttagjelölti gy?lést tartottak a KISZtagok részére. Az el?adó elmondta: diákokat gyorsabban felvesznek a Pártba, mint értelmiségit, így
érdemes még most, diploma el?tt jeletkezni. Arról, hogy esetleg hinni is kellene a Párt eszméiben szó se
esett.

1989-ben az MSZMP-nek 850 ezer tagja volt, ez az akkori feln?tt lakosság kb. 20 %-át tette ki!
Bulgáriában még nagyobb volt ez a szám: a feln?tt lakosság 25-30 %-a párttag volt!

Amikor az MSZMP kimondta önfeloszlatását 1989-ben, alig 35 ezren jelentkeztek át az MSZP-be! Ha
ehhez hozzávesszük még azt a 20 ezer f?t, aki a Thürmer-féle Munkáspártba igazolt, akkor is az derül ki:
a tagság közel 95 %-a nem újította meg párttagságát sehol, egyik utódpártban sem.

Pontosan ez a 95 % volt a kényszerpárttagok tömege.

A Bolgár Kommunista Párt a magyarhoz képest fél évvel kés?bb alakult át „szocialistává”. A bolgár
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vezet?k már ismerték a magyar testvérpárt katasztrofális átalakulási folyamatát, így azt a bölcs döntést
hozták, hogy minden BKP-párttag automatikusan BSZP-taggá válik. Így kicsit lassabban ment a tagság
lecsökkenése, hiszen a pártszabály alapján a tagdíj 12 hónapon keresztüli nemfizetése szüntette meg a
tagságot, de az eredmény ugyanaz lett: az egymilliós tagságból százezres lett a létszám alig másfél év
alatt.

A mai demagógia szerint aki párttag volt a régi rendszerben, majd ma más elveket vall az
köpönyegforgató, gerinctelen, stb.

Pedig ez 2 okból sem igaz.

1. ok: az, amit itt hosszasan vázoltam, azaz az állampárti tagság nem valódi párttagság, hiszen eleve
egy diktatúráról van szó. Lehet vádolni a párttagokat, hogy miért feküdtek le a diktatúrának, de
ugyanez a kérdés szinte bárkinek feltehet?, aki élt a diktatúra alatt, s nem lázadt ellene, legalább
passzív módon.
2. ok: valójában ezek a pártok olyan mértékben változtatták meg ideológiájukat, hogy ha valaki
annak idejük hívük volt és ma is ugyanazt vallja, semmiképpen sem lehet az utódpárt híve. Pl. az
MSZP kommunista pártból polgári liberális párt lett.

Ezért is vicces, amikor a mai pártok egymást komcsizzák X vagy Y párttagsága miatt. Persze mindig csak
az ellenkez? felet.

_______________________________________________
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Azok a szerencsétlen civil áldozatok
by maxval bircaman - péntek, október 02, 2015
http://bircahang.org/azok-a-szerencsetlen-civil-aldozatok/

Döglenek szerencsétlen civilek, mint a legyek.

Oroszország még csak második napja folytat hadm?veleteket Szíriában, de a liberális médiákban már
meg is jelentek a civil áldozatok, nyilván terhes anyák és kisgyerekek (pont olyanok, mint akiket a
fasiszta, cigány Orbán bérrend?rei támadtak meg ok nélkül Röszkén), akik a vérszomjas, hatalommániás
Putyin miatt haltak meg.

Szerencsére eddig a nyugati katonai akciók miatt egyetlen civil sem halt meg se Szíriában, se Irakban, se
Líbiában, se Afganisztánban, se máshol. Így tegnap óta jelentek meg a térségben az els? civil áldozatok.

Civil áldozatok nyugati katonai akció miatt utoljára 1999-ben voltak, a Szerbia elleni humanitárius akció
alatt. Ezt a NATO akkori szóvív?jét?l tudom. Persze ? rögtön hozzá is tette, hogy ezek sajnálatos
járulékos áldozatok, melyek nélkül sajnos nem vívható ki a világon a demokrácia, a liberalizmus, s az
emberi jogok feltétlen uralma. Azaz gyakorlatilag büszkék lehetnek ezek a halottak, hogy a jó ügyért
haltak h?si halált. Sajnos ugyanezt most nem mondhatják el magukról az orosz bombázások áldozatai: ?k
a KGB-ortodox-antiliberális-rémuralmi-kommunistafasisztavallásifanatikus-imperialistaantidemokrata
hatalmi érdekekért halnak meg.

_______________________________________________
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Aztán...
by maxval bircaman - csütörtök, június 18, 2015
http://bircahang.org/aztan/

Gyorsan ellen?riztem is, hol vannak ilyen határer?dítmények, csak hogy tudjam, melyek a világ
leggusztustanalabb diktatúrái.

spanyol-marokkói határ

görög-török határ

bolgár-török határ

amerikai-mexikói határ
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izraeli-palesztín határ

Szóval a világ leggusztustanalabb diktatúrái Spanyolország, Görögország, Bulgária, az USA, valamint
Izrael. S ezekhez akar csatlakozni a cigány Orbán diktátor???

_______________________________________________
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Balkáni háborúk
by maxval bircaman - vasárnap, augusztus 23, 2015
http://bircahang.org/balkani-haboruk/

Röviden az 1912-1913. évi balkáni háborúról.

A négy balkáni keresztény állam közös érdeke volt a XX. elején Törökország (pontosabban az Oszmán
Birodalom) kiszorítása Európából, s a török uralom alatt álló keresztény lakosság felszabadítása ezáltal.

1912 elejére a négy állam - Bulgária, Görögország, Montenegró, Szerbia - megállapodott egymással a
közös háborúban a törökök ellen. Románia nem tanúsít érdekl?dést a szövetség iránt, Románia ekkor
Ausztria-Magyarország és Oroszország felé rendelkezik területi követelésekkel.

Íme ez a kiinduló helyzet az 1912-es határokkal:

A háború el?tt egyedül Szerbia és Bulgária - ez volt akkor a két leger?sebb állam a négy közül katonai
értelemben - állapodik meg a megszerzett török terület felosztásáról, Macedóniát illet?en.

Íme Szerbia és Bulgária és az egymás között el?re elosztott macedóniai területeik, pontosabban ezek azok
a területek, melyekr?l a felek kijelentik, hogy nem támasztanak igényt a másik felé. Szerbiáé Macedóni
északi sávja, Koszovó, Szandzsák, valamint Albánia, ezek többségében szerb és albán többség? területek.
Míg Macedónia többi része Bulgáriáé. ezek bolgár többség? területek a középs? részen, míg délen bolgárgörög kevert lakosságúak.
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A csíkos területet illet?en a két fél nem tud megállapodni, ezért úgy döntenek e területet illet?en a háború
után az orosz cár dönt?bíráskodását fogják kérni.

Montenegró nem támaszt igényt területre, pénzbeli kompenzációt kér részvételéért a háborúban.

Ami Görögországot illeti, hadereje gyengébb mind a szerb, mind a bolgár hader?nél, így nem látszik
szükségesnek az el?zetes megállapodás. Hallgatólagosan egyetértés van, hogy az etnikailag görög
többség? területek Görögországhoz fognak kerülni, a Pelloponész-félszigetet északról határoló területek,
els?sorban Epirosz, és a Földközi-tengeri szigetek, melyeknek akkor csak kisebb része tartozott
Görögországhoz.

A háború megindítására 1912 szeptemberében az ürügyet az szolgáltatja, hogy Törökország elutasítja a
négy balkáni állam követelését arra vonatkozóan, hogy adjon autonómiát a török fennhatóság alatt álló
balkáni népeknek. Az elutasítás után Montenegró megtámadja Shkodra városát (jelenleg Albániában), ezt
török hadüzenet követi, amire a másik három szövetséges is hadat üzen a törököknek.

A háborúra az alkalom ideális, ugyanis a török hader? éppen súlyos problémákkal küzd, Ugyanebben az
id?ben folyik az olasz-török háború Líbiában, mely végül - 1912 októberében - teljes török vereséggel
zárul. (Ekkor lesz Líbia olasz gyarmat.)

A négy szövetséges elosztja egymás között a katonai feladatokat. A leger?sebb hadsereg a bolgár, ezért ez
vállalja fel a támadást a török f? er?k irányában: Trákiában Isztanbul felé. A görögök a
haditengerészetükkel segítenek els?sorban: megakadályozzák, hogy a török hadihajók segítséget
küldenek a szárazföldi csapataiknak. Szerbia és Montenegró pedig a hadi terület nyugati részen aktív.

A hadm?veletek rendkívül sikeresek, több területen a török ellenállás gyorsan összeomlik. A török er?k a
legkeményebb ellenállást Shkodra, Joaninna (ma: Görögország) és Edirne (ma: Törökország) városoknál
tanúsítják, de végül ezeknél is szövetséges gy?zelem születik.

Több eset van, amikor a szövetségesek igyekeznek egymással is versenyt futni, mivel nem igazán bíznak
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meg egymásban. A legnevezetesebb eset Thesszaloniki, melyet a bolgár és a görög csapatok is
igyekeznek elfoglalni. Végül a görög csapatok pár órával a bolgárok el?tt érnek a városba.

A háború végén a t?zszünet kihirdetésekor - 1913 májusában - a következ? a helyzet, az egyes államok és
a katonai igazgatásuk alatt álló terület:

Megjegyzés: Albánia ekkor még nem létezik. Az Albániaként jelzett terület az a terület, mely a még a
háború el?tt kirobbant albán felkelés ellen?rzése alatt áll 1913 májusában.

1913 májusában ül össze Londonban a négy gy?ztes hatalom a vesztes Törökországgal együtt a háború
politikai lezárására. A nagyhatalmak hozzáállása nem egységes. Anglia és Németország hivatalosan
Törökország szövetségesei. Anglia ennek ellenére titokban támogatja Görögországot (azon az alapon,
hogy az a kisebbik rossz, ha az angol szövetséges görögök szerzik meg a területeket, mintsem az orosz
szövetséges szerbek). Németország pedig éppen szeretette volna megnyerni Bulgáriát szövetségesnek
Anglia és Franciaország ellenében, így szintén titokban támogatja Bulgáriát. Ausztria-Magyarország
szintén támogatta Törökországot, de nem volt hajlandó annak segítséget nyújtani, ehelyett inkább
igyekezett a szerb területnövekedést korlátozni, s erre a legjobb mód az albán felkelés és a bolgár igények
támogatása volt Szerbia ellenében. Anglia végül a bolgár igényeket is támogatta, azon az alapon, hogy
még mindig jobb, ha Trákia bolgár lesz, mintha orosz lenne, ugyanis Oroszország egyik célja akkoriban
Isztanbul meghódítása volt. Oroszország pedig a kezdettekt?l a négy balkáni államot támogatta, azzal a
titkos reménnyel, hogy a háború közelebb visz a nagy terv (Isztanbul meghódítása) eléréséig. Egyedül
Franciaország volt az, mely mindvégig a török oldal mellett állt ki, azonban a francia vezetés úgy döntött:
csak akkor lép fel aktívan, ha Anglia is így akarja, ami - mint fentebb látható - nem következett be.

A londoni megállapodás végülis gyakorlatilag ügy dönt, hogy azé az adott terület, aki azt katonailag
birtokolja, két pontot leszámítva:

létrejön Albánia mint független állam, így a szerb, montenegrói, és görög csapatoknak vissza kell
vonulniuk az általuk megszállt terület egy részér?l, azt átadva Albániának.
a nagyhatalmak szerint Bulgária túl közel került Isztanbulhoz, így a bolgár-török határt kb. 70 kmmel északnyugatabbra húzzák meg:
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A londoni megállapodás hatalmas felháborodást vált ki Bulgáriában, Els?sorban Macedónia kapcsán,
melynek csak a keleti részét kapja Bulgária, a többit elosztotta egymás között Görögország és Szerbia, s
elfelejt?dik az egy évvel korábbi bolgár-szerb magállapodás is.

A bolgár kormányzat és a közvélemény a háború alatti jelent?s bolgár sikerekt?l megrészegülve hiszi,
hogy biztos a gy?zelem, ha Bulgária megtámadja szövetségeseit. Így Bulgária júniusban megtámadja
Szerbiát és Görögországot Macedóniában: a cél délen Thesszaloniki elfoglalása, nyugaton pedig a szerb
és görög er?k ki?zése a területr?l egészen az albán határig.

Az eseményeket látja Törökország is. Isztanbulban puccs távolítja el a török közvélemény szerint gyenge
és áruló kormányt, helyére radikálisok jönnek. A török hadsereg. kihasználva azt, hogy a bolgárok
Macedóniában harcolnak, megtámadja Bulgáriát.

Természetesen a bolgár hader? nem képes három ellenséggel megbirkózni. Ráadásul id?közben
megjelenik Románia, mely kijelenti, hogy Macedóniában 400 ezer román él (a valódi szám kb. 60-70 ezer
lehetett akkoriban), s e tényért területi kompenzációra jogosult, így követeli, hogy Bulgária adja át neki
Dél-Dobrudzsát. Miután Bulgária ezt megtagadja, Románia hadat üzen, s a gyakorlatilag védetlen ÉszakBulgáriában egészen Szófiáig halad el?re.

Augusztusban Bulgária kapitulál.

Az újabb megállapodás megváltoztatja a Londonban megállapított határokat, Bulgária rovására:

Kelet-Trákia Törökországhoz kerül (ekkor alakul ki a mai Törökország európai határvonala),
Macedónia délkeleti részét megkapja Görögország,
Dél-Dobrudzsa Romániához kerül (ezt Bulgária 1940-ben visszaszerzi, máig bolgár terület),
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Két évvel kés?bb Bulgária ezen területvesztések miatt kapcsolódik be az I. világháborúba a központi
hatalmak oldalán. Az eredmény akkor ugyanaz, s?t Bulgária még további területeket veszít el 1919-ben
Szerbia és Görögország javára.

_______________________________________________

212 / 597

BircaHang - 2015
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Balkáni muszlimok
by maxval bircaman - csütörtök, december 31, 2015
http://bircahang.org/balkani-muszlimok/

A küls? szemlél? nem érti gyakran, mi az oka annak, hogy a Balkánon a muszlim hit automatikusan
kizáró ok egyes nemzetekhez való tartozást illet?en.

Ez egyfajta etnovallási ok, hasonlóan a zsidókhoz, ahol a judaizmustól eltér? vallás felvételével a zsidó
ember kizárja magát a zsidó népb?l (azaz ateista lehet, ez nem gond, de más vallású nem). Ez máig így
van: a messianisztikus zsidókat (azaz a Jézusban hív?, de magukat továbbra is zsidónak tekint?ket) és a
különféle más keresztény felekezetekhez csatlakozott zsidót a zsidó közösség radikális része idegennek
tekinti, de még a mérsékeltek is legalábbis gyanúsnak, akkor is, ha a zsidó ember keresztény hite
valamilyen keresztény cionista, radikálisan diszpenszacionalista* újprotestáns felekezet? (mint amilyen
pl. Magyarországon Hit Gyülekezete).

A Balkánon ugyanez van mérsékelt formában: azaz a nemzettag felvehet bármilyen vallást, csak az
iszlámot nem veheti fel, ez az a vallás, mellyel kizárja magát a közösségb?l.

A történelmi oka ennek az, hogy a balkáni népek az iszlámot els?sorban mint a törökök vallását fogták
fel. Mind a bolgár, mind a szerb népmesékben gyakori kifejezés a „török hit”, s az iszlámra való áttérést
gyakran „törökké válásnak” tekintették. Ezt er?sítette a Török (pontosabban: Oszmán) Birodalom
alkotmányos rendje, mely vallási alapú volt: voltak teljesjogú alattvalók és korlátozott jogállású
alattvalók. Minden muszlim teljesjogú alattvaló volt, nemzetiségt?l függetlenül: Törökországban nem
létezett nemzetiségi alapú diszkrimináció, minden muszlim alattvalónak teljesen azonos jogai és
lehet?ségei voltak, pl. a szultán után második számú tisztséget, a nagyvezéri posztot gyakrabban töltötték
be nem-törökök, mint törökök, s muszlim hitre áttért külföldinek is megvolt minden esélye a fényes
karrierre, de gondolhatunk akár a kései XIX. századi eseményekre is, amikor pl. a Magyarországon sokat
dicsért lengyel áruló, Józef Bem az iszlám felvétele után Murad pasa néven a mai szíriai Aleppói
Kormányzóság vezet?je lehetett.

A Balkánra az iszlám kizárólag a török hódítással került, a XIV. századtól kezd?d?en.
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A f? terjedési módszerei:

muszlimok (els?sorban, de nem kizárólag törökök) betelepülése,
er?szakos térítés - bár az iszlám teológia tiltja a keresztények er?szakos térítését, a valóságban ezt
sokszor nem tartották be egyes túlbuzgó muszlimok,
önkéntes áttérés - ennek f? oka teljes jogú alattvalói státusz elérése, s terméeszetes gazdasági
el?nyök megszerzése volt: a muszlimok többek között mentesültek a legtöbb adó alólt többek
között, valamint jogosultak voltak földbirtokra.

Muszlimok betelepítése sosem történt a vazallus államokban és a határvidékeken, ezért ilyesmi nem volt
se Magyarországon, se Horvátországban, se Erdélyben, se Havasalföldön, se Moldovában. Az ilyen
területekre csakis tisztségvisel?k és katonaság ment, de sosem volt szervezett telepítés.

Az önkéntes áttérés f? területe Albánia és Bosznia volt. Az albán földbirtokosok tömegesen vették fel a
muszlim hitet, hogy megtarthassák földbirtokaikat az új, török rendben is, majd példájukat követte a
lakosság többi része is. Csak egyes vidékeken maradt meg a többségi keresztény hit az albánok körében.
Ma az albánok 80-85 %-a muszlim.

A másik ilyen terület Bosznia. Ott államvallássá vált és egyben a lakosság nagy részének hitéve lett a
bogumilizmus – ez egy keresztény alapú, de valójában a kereszténységgel ellenkez? tanítású, er?sen
szinkretikus vallás. A bogumilok teljes egészében át is tértek a török uralom alatt az iszlámra. ?k a mai
bosnyákok el?dei.

Hol a legmagasabb a Balkánon a muszlimok aránya? Természetesen Törökországban (99,6 %),
Koszovóban (96,2 %), Albániában (68,4 %) – e 3 országban ez az abszolút többségi vallás. Etnikailag a
törökországi muszlimok törökök, kurdok és arabok.

Koszovóban a muszlimok 95 %-a albán nemzetiség?, a többi: cigány, bosnyák, török ésgorán (róluk még
lesz szó).

Albániában a muszlimok 99 %-a albán nemzetiség? albán, a többi cigány.
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Érdekes eleve a Balkánon a cigány helyzet: jellemz?, hogy egyes cigány törzsek áttértek az iszlámra, míg
mások nem. Jellemz?en alkalmazkodtak a többségi lakossághoz e tekintetben, ezért albán és török
környezetben a cigányok jellemz?en muszlimok lettek, míg máshol maradtak keresztények.

A másik véglet, ahol alig vannak muszlimok. A korabeli Habsburg Birodalom területér?l minden
muszlim ki lett ?zve a törökellenes harcok után. A mai Szlovénia pedig sosem volt oszmán uralom alatt.
Horvátországban jelenleg a muszlimok aránya 1,6 %, Szlovániában pedig 3,3 % - ezek azonban
modernkori bevándorlók, els?sorban a volt Jugoszlávia idejében történt bels? vándorlás eredménye.

Románia szintén ki?zte az eleve kevés muszlim lakosságot a török uralom vége (1877) után, jelenleg
Romániában alig 0,3 % muszlim, ezek is szinte mind a Romániához csatolt volt bolgár területeken
(Dobrudzsában) – a muszlimok tatár és török nemzetiség?ek.

Görögország azonnal felszabadulása után, még a XIX. sz. elején ki?zte az összes muszlimot, muszlim
lakosság csak azokon a területeken maradt, melyek csak kés?bb kerültek görög fennhatóság alá. De
ezekr?l az új területekr?l is történt egy masszív muszlim kitelepítés Törökországban az I. vh. után. Ennek
eredményeképpen ma alig a lakosság 1,0 %-a muszlim Görögországban, ezek fele török és cigány, másik
fele pedig pomák (róluk még lesz szó).

A szerbiai helyzet hasonló. Az ország felszabadulásakor minden muszlimt ki?ztek, muszlim lakosság
csak azokon a területeken maradt, melyek csak kés?bb kerültek szerb fennhatóság alá. Jelenleg a
muszlimok aránya 3,1 %. Felük albán, másik felük cigány, bosnyák, gorán és „muszlim nemzetiség?”
(róluk szintén még lesz szó).

Az albánok kivételével minden más balkáni népnél az iszlámra való áttérés megszüntette a közösséget az
eredeti nemzetiséggel. Erre a legjobb példa Bosznia esete, ahol a lakosság egy része el?bb áttért ortodox
vagy katolikus vallásáról a bogumilizmusra, majd pedig arról az iszlámra. Sem a katolikus horvátok, sem
az ortodox szerbek számára nem volt elfogadható az áttértekkel való közösség. Így az új boszniai –
eredend?en szerb és horvát származású - muszlimok gyakorlatilag nemzetiségi identitás nélkül maradtak,
új identitásuk maga az iszlám lette, miközben szláv nyelvüket (BHMSZ) meg?rizték. Ez az állapot
évszázadokig tartott, csak a XX. sz. végén kezdett kialakulni az új bosnyák nemzeti identitás.

Természetesen Bosznián kívül is történtek áttérések az iszlámra. Az eredmény mindenhol ugyanaz volt:
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nemzetiség nélküli emberek, akik meg?rizték nyelvüket, s f? identitásuk maga az iszlám vallás lett. E
népesség sorsa tehát ugyanaz lett, mint a bosnyákoké, de a legutolsó momentum nélkül: azaz nem történt
meg semmilyen új nemzeti identitás kialakulása, máig a f? identitásuk az, hogy muszlimok.

Ezeket az embereket Macedóniában ma torbeseknek nevezik, Szerbiában és Koszovóban goránoknak,
Bulgáriában és Görögországban pomákoknak. Közös jellemz?: bolgárul beszélnek (a goránok inkább
egyfajta bolgár-szerb átmeneti nyelvjárást), s nem tekintik magukat egyetlen más nemzetiség részének.
(Macedóniában természetesen ezt a lakosság macedón nyelv?nek tekintik, de ez már a bolgár-macedón
nyelvvita ügye, melyre nem térnék ki.)

Ezt a nemzetiség nélküli lakosságot a volt Jugoszlávia területén az utóbbi id?ben a bosnyákok igyekeznek
saját lakosságuknak tekinteni, de – bár a történet hasonló – a legtöbb érintett nem tekinti magát
bosnyáknak sem, hiszen semmi köze Boszniához. Hozzá kell tenni azért, hogy bizonyos sikert elértek a
bosnyákok, pl. Montenegróban a „muszlim nemzetiség?ek” egy kisebb része magát ma már bosnyáknak
mondja, anélkül, hogy közvetlen köze lenne Boszniához.

Montenegróban jelenleg a lakosság 18,5 %-a muszlim. E lakosság háromnegyede albán és bosnyák
(zömében „valódi” bosnyák), egynegyede magát „muszlim nemzetiség?nek” tekinti. Ezt a „muszlim
nemzetiség” kategóriát Tito vezette be hivatalosan Jugoszláviában, az összes olyan jugoszláv ember
számára, aki iszlám alapon határozta meg magát. Boszniában – mint említettem – ebb?l n?tt ki a bosnyák
nemzetiség, míg máshol maradt ez az állapot. (Jelenleg Bosznia-Hercegovina lakosságának 41,6 %-a
muszlim, szinte teljes egészében ezek bosnyákok.)

Macedóniában a lakosság 33,8 %-a muszlim. Ezek háromnegyede albán. A többi zömében török és
cigány. (Érdekesség: a macedóniai cigányok egy része magát nem cigány, hanem egyiptomi
nemzetiség?nek nevezi.) S a muszlimok kb. 10 %-a a fent már említett pomák vagy torbes (a kett?
ugyanaz, csak az el?bbi inkább bolgár, a másik inkább macedón szóhasználat).

A torbes/pomák abban különbözik a bosnyáktól a gyakorlatban, hogy bolgár anyanyelv?, míg a
bosnyákok pedig szerb (BHMSZ) nyelv?ek. A goránok pedig a kett? között ingadoznak, azaz pl. a délkoszovóiak inkább bolgár nyelv?ek, míg a dél-szerbiaiak inkább szerb nyelv?ek. (Valójában a két nyelv
nyelvjárási kontinuumot alkot, azaz nagyon nehéz az elhatárolás.)

Természetesen létezik a muszlim identitásúak egy részénél az asszimilációs igény. Macedóniában
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megfigyelhet?, hogy a torbesek egy része igyekszik elalbánosodni. A montegrói bosnyákosodást már
említettem.

Ami a bosnyákokat illeti, a nemzeti identitás már létezik, de mivel alig 30 éve, ez igencsak zsenge
valami. A kereszténységet felvev? bosnyák ma is azonnal szerb vagy horvát lesz nagyon gyorsan, azaz
egy mai bosnyák el?tt csak két lehet?ség van vallásilag: az iszlám vagy az ateizmus.

Boszniai vicc ezzel kapcsolatban, ami a valóságban nem vicc, mert ez a valóság:
Két ember beszélget:
- Te milyen vallású vagy?
- Semmilyen. Ateista vagyok.
- S azon belül milyen ateista vagy: ortodox ateista, katolikus ateista, vagy muszlim ateista?
- Ateista ateista vagyok.
- Ne viccelj, olyan nem létezik.

Magyar vonatkozású érdekesség. Bosznia-Hercegovina osztrák-magyar irányítása idején a magyar Kállay
Béni volt 1882-1903 között a felel?s a tartomány irányításáért. ? megpróbálta propagálni hosszasan az
egységes és vallásfüggetlen boszniai nemzet elképzelését, de természetesn kudarcot vallott: ezt sem a
horvátok, sem a szerbek, sem a „muzulmán nemzetiség?ek” nem akarták.

Végül a bulgáriai helyzet. A lakosság 11,2 %-a muszlim. Bulgária az egyetlen balkáni ország, ahonnan
nem lettek ki?zve a muszlimok az ország török uralom alól való felszabadulása után, bár a muszlimok kb.
harmada-fele elhagyta önként az országot, s kés?bb is volt többször kitelepülési hullám. (Er?szakos
kitelepítés 1989-ben volt, pár hónapon keresztül.) A bulgáriai muszlimok kb. 75 %-a török, 10 %-a
cigány, s 15 %-a pomák.

A bulgáriai pomákok egy része igyekezett a törökökhöz asszimilálódni. Más rész elhagyta vallását, ami a
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bolgárrá válást és a bolgárok általi befogadást jelentette automatikusan. Korábban voltak próbálkozások
saját pomák állam alapítására is, lásd err?l itt.

A világ leghíresebb részben pomákja a modern török állam megalapítója, Kemal Atatürk, aki anyai ágon
pomák volt. (Apai ágát illet?en az egyik nem meger?sített elmélet szerint apja iszlám hitre tért
tesszaloniki zsidó család sarja volt.)

A pomák szó egyébként eredetileg gúnynév, az oszmán id?kben a bolgárok a „törökké vált” kifejezésen
kívül még a „mohamedánosott” szót is használták az iszlámot felvev? bolgárokra, e szó rövidítés a
„pomák” szó, de ma már maguk a pomákok is használják a szót, azaz elvesztette eredeti negatív élét. A
kommunista Bulgáriában a hivatalos szóhasználat rájuk a „bolgár-muszlim” volt, de ez a hétkönapi
életben se akkor, se ma nem használatos. A régi dolgok ma is hatnak: egy bolgár egyszer?en nem lehet
muszlim.

*a diszpenszacionalizmus egy újprotestáns nézet, melynek lényege nagyon röviden: Istennek két
szövetsége van, egy régi Mózesen keresztül, s egy új Jézuson keresztül, s mindkett? érvényes, azaz a hív?
zsidónak nem szükséges elfogadnia Jézust az üdvösséghez, a judaizmus továbbra is nyitott út – ezzel
szemben a korai és a hagyományos keresztény tanítás kategórikusan elutasítja ezt az álláspontot, s azt
hirdeti, hogy Jézussal a judaizmus hamis vallássá vált, azaz hív? zsidónak lenni immár ugyanúgy nem út
az üdvösséghez, ahogy bármely más vallás hívének lenni sem az, az egyetlen út tehát Jézus mindenki
számára

_______________________________________________
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Balliba gágogás
by maxval bircaman - péntek, február 20, 2015
http://bircahang.org/balliba-gagogas/

Gágognak, de a hangszín folyton változik.

Pár évvel ezel?tti ballib rögeszmékb?l sorolnék fel párat:

A rohadék Antall tönkrevágta a kiváló magyar-orosz gazdasági kapcsolatokat az MDF választási
kampányával, különösen a ????????, ?????! plakáttal.
A szovjet hadsereg nem elfoglalta Magyarországot a II. vh. végén, hanem felszabadította azt.
Nem szabad átnevezni a Moszkva teret, mert az oroszok halálosan megsért?dnek és elzárják a
gázt.
A II. világháborús szövetséges gy?zelem nem szimplán az egyik fél gy?zelme volt a másik felett,
hanem valamiféle szent gy?zelem a rossz er?i felett a jó er?i által.
A magyarországi szovjet katonai emlékm?vek szentek és sérthetetlenek.
Az ország érdeke a keleti kapcsolatok fejlesztése.
A széls?jobbal nincs párbeszéd.
A széls?ballal nem értünk egyet, de megértjük ?ket.
1956-ot diffenciáltan kell szemlélni.
A kommunistázás civilizálatlan, csúnya dolog.
Magyarországnak érdeke mindenkivel jóban lenni, nem szabad túlságosan belemenni egyetlen
szövetségbe se.
Magyarország világháborús részvétele szörny? b?n volt.

Vicces ezek ismeretében a mai intenzív gágogás, mely - tisztelet a kivételnek - elhatalmasodott minden
ballib megmondóemberen és fanatikus balliba-fogyókúramenetes hív?n.

Ha jól számolom, jöv? ilyenkor a ballib agytröszt követelni fogja a Szabadság-téri szovjet emlékm?
azonnali lebontását és helyére Horthy-szobor elhelyezését "a hálás budapesti zsidóktól" felirattal...

_______________________________________________
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Baloldalinak lenni
by maxval bircaman - csütörtök, április 02, 2015
http://bircahang.org/baloldalinak-lenni/

Mit jelent baloldalinak lenni ballibául?

Alapvet? személyi követelmény el?ször is sok pénzt keresni: az igazi baloldali az átlagnál minimum
5-10-szer többet keres. Az ötös szorzószám alapvet? belépési küszöb, ez alatt az ember buta proli lehet
csak (aki, mint tudjuk, automatikusan jobboldali), de nem igazi baloldali.

Fontos ezen kívül a munka/alkalmazott és a t?ke/munkaadó viszonyában mindig a t?ke oldalán állni. Az
igazi baloldali szerint a t?ke érdeke minden esetben egyezik az ország érdekével, így azt bármilyen
módon korlátozni korporatív-fasiszta demagógia, de a legjobb esetben is undorító széls?balos
populizmus.

A fogyasztóvédelem szintén gyanús fasiszta-demagóg-populista dolog az igazi baloldali szempontjából.
Nehogymár a buta proli fogyasztó legyen fontosabb a gazdaságot növel? szolgáltatónál!

A szakszervezet buta, büdös prolik demagóg b?nbandája az igazi baloldali szerint. Eleve a szakszervezeti
aktivisták lusta naplopók, akikre semmi szükség. Hiszen a jóságos vállalkozó eleve jót akar az
alkalmazottainak, szóval minek ide szakszervezet?

Az igazi baloldali továbbá éles szemmel képes azonnal különbséget tenni a jó és a rossz hagyományok
között. Zászlót, címert, himnuszt gyalázni pl. jó hagyomány, viszont kiállni a keresztény értékek mellett
rossz hagyomány.

Fontos annak tudása is, hogy mikor kötelez? szalonképesnek lenni és mikor lehet ett?l eltekinteni. Ha pl.
a gonosz Orbán a téma, akkor lehet bátran cigányozni, ez ilyenkor demokratikus, civil magatartás. Ha
viszont valamelyik balliba ikont – pl. „Árpi bácsit” - a legkisebb támadás éri, azonnal és felháborodottan
vissza kell határozottan utasítani a fasiszta, antiszemita szagú inszinuációt.
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S természetesen nagyon fontos a külpolitikai éleslátás. Bármilyen esemény is történik a világban, az igazi
baloldali köteles el?ször megnézni, hogy arról mi az álláspontja a washingtoni kormányzatnak, majd
ezzel összehangoltan hangoztatni véleményt. Az igazi baloldali minden ezzel ellentétes vélekedést köteles
hamis, fizetett, ellenséges propagandának nyilvánítani.

Szóval nem nehéz manapság baloldalinak lenni, a fentiek elsajátíthatók egy 5-napos tanfolyamon. Hétf?n
reggel még ostoba, jobboldali fasiszta-demagóg-populisták voltunk, de péntek estére már haladó,
mindentudó, igazi civil baloldalinak lehetünk. Csak akarni kell!

_______________________________________________
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Betiltott igazság
by maxval bircaman - szerda, augusztus 19, 2015
http://bircahang.org/betiltott-igazsag/

Megnéztem a kb. 4 óra hosszú, Betiltott igazság cím?, 2013-as orosznyelv? ukrán dokumentumfilmet.
Azt hittem, elvesztegett id? lesz, de mégsem. Bár érezhet? benne az oroszellenes aktuálpolitikai szándék,
mégis a szerz? igyekezett valós adatokkal érvelni.

A film témája az 1941-1945 közti német-szovjet háború.

A film alapvet? kiinduló pontja, hogy egyetért a náci Nétemország korabeli hivatalos érvelésével,
miszerint a Szovjetúnió elleni német támadás 1941 júniusában megel?z? csapás volt, azaz a Szovjetúnió
is készült Németország megtámadására. Ez a nézet még a 90-es évek els? felében kezdett terjedni
Oroszországban, s vannak hívei és ellenz?i is. A film korrekten bemutatja az tézist alátámasztó rengeteg
közvetett bizonyítékot. Ezek egy része hihet?, más része humoros, pl. az a bizonyíték, hogy a szovjet
címeren lév? földgömb a bizonyíték a szovjet világhódítási tervekre. (Közvetlen bizonyíték máig nincs
egyébként erre az állítólagos tervre.)

A film szintén pontosan bemutatja a német sikerek megdöbbent? mértékét a háború els? szakaszában:
gyakorlatilag teljes hadosztályok adták meg magukat harc nélkül, s a helyi vezetés pedig pánikszer?en
menekült a szovjet területen a német támadás el?l. Az így keletkezett ?rben a lakosság megszervezte saját
magát sok helyen, még a német katonai közigazgatás bevezetése el?tt. A lakosság pedig sok helyen
felszabításként élte át a német hader? bevonulását. Ez tabutéma volt a szovjet id?szakban, ma már
Oroszországban sem az.

A kérdés: hogyan következett be a fordulat? Hogyan volt képes a pánikszer?en menekül? és magát
megadó szovjet hader? hirtelen megállítani a német er?ket, s?t ellentámadásba lendülni? S miért változott
meg az orosz, ukrán, belarusz lakosság pozitív hozzáállása a német megszállók iránt? Hogyan lett
hatalmas németellenes partizánmozgalom a kezdeti teljes behódolásból?

A film szerz?je kifejezetten antifasiszta beállítottságú, azaz pl. – szemben a mai ukrán állami
propagandával – nem mentegeti, támogatja a náci-kollaboráns ukrán szervezeteket, hanem határozottan
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kiáll a szovjet hadsereg mellett.

A film magyarázata: a német hadvezetés 1941 decemberében már felismerte, a háború nem nyerhet? meg,
politikai rendezés szükséges, azaz egy antikommunista, független orosz állam létrehozása német
segítséggel. Mikor ezt az elképzelést a hadvezetés ismertette Hitlerrel, a válasz az volt: „nem célunk a
keleti szlávok nemzetiszocialista szellemben való átnevelése, hanem csak az, hogy megtanulják helyesen
és megbízhatóan szolgálni az árja fajt”. Ez koncepcióváltást jelentett a német megszállók általi
hozzáállásban a helyi lakosság iránt, immár a kollaboráns oroszoknak sem engedték saját szervezet
létrehozását, pl. a háború legvégéig a kollaboráns katonai egységek mindig német csapatok
alegységeiként m?ködtek, közös irányítás nélkül. Ráadául a közigazgatás irányítását a német hadseregt?l
az SS vette át, mely immár nem praktikus reálpolitikai szempontok alapján gondolkodott, hanem egyedül
a náci fajelmélet alapján.

Az orosz, ukrán, belarusz lakosság Hitlert kedvel?, legnaívabb elemei is rádöbbentek ezek után: Hitlernek
esze ágában sincs szabadságot adni nekik. A film idézi Sztálin beszédét 1941 decemberéb?l: „Hitler buta
politikája megszervezte nekünk a partizánmozgalmat”.

Más részr?l, a hadsereg ellenálló képességét az növelte meg, hogy Sztálin kiengedett a szovjet gulágokból
több ezer cári katonatisztet, akik jelent?s tapasztalattal rendelkeztek az I. vh. idejéb?l. Emellett az ateista
propaganda ideiglenes leállításával az Orosz Egyház is fontos szerepet kezdett játszani.

A film következtetése: az egyszer? orosz ember számára csak két lehet?ség maradt, Hitler vagy Sztálin, s
a kisebbik rosszat, Sztálint választotta.

Természetesen a film – az új id?k szellemében - megemlíti a brit-amerikai hadianyagszállítást is, azt
hosszasan elemzi, hogy az mennyire nagyon dönt? volt, majd a végén azért észbe kap és kijelenti, hogy
ember nélkül semmilyen fegyver nem hatékony.

A film legvégén jön a „vörös farok” – itt a szerz? kénytelen bizonyítani, hogy bár nem beszél anyanyelvi
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szinten ukránul , jó ukrán hazafi, így valami zavaros utalás hangzik el Putyinra, bár az nem derül ki, ez
hogyan kapcsolódik a filmhez.

Természetesen a filmben sok a vicces csúsztatás. Többek között az izzadtságszagú igyekezet annak
bizonyítására, hogy a nácik semmit se találtak ki maguk, hanem mindent Lenint?l és Sztálintól vettek át.
Valóban sok a hasonlóság a két rendszer között, ez tény, de vicces, hogy a film minden különböz?séget
viszont gondosan elhallgat.

_______________________________________________
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Bevándorló demagógia
by maxval bircaman - csütörtök, január 15, 2015
http://bircahang.org/bevandorlo-demagogia/

A napokban több tudatlan cikket is láttam a bevándorlás kérdését illet?en. Ezért írom ezt a cikket.

Kezdjük egy magvas mondással:
„Az egynyelv? és egyszokású ország er?s és fejl?d?képes.” (maxval bircaman)

A világtörténelem során minden ország lakossága homogenizációjára törekedett. Nem véletlenül: az er?s
kisebbség jellemz?en nemzetibiztonságoi kockázatot jelent. Ugyanis ha a lakosság egy jelent?s része nem
érzi magáénak az országot, ahol lakik, el?bb-utóbb súlyos problémák léphetnek fel.

Az 1789-es francia forradalom egyik fontos lépése volt az addig létez? identitások megsemmisítése, azok
regionális identitássá lefokozása. Ez gyakorlatilag az egész országban sikeresen be is fejez?dött, csak a
baszkok és a bretonok egy részénél maradt meg az önálló, nem-francia identitás. Franciaországban mind a
mai napig tilos az államilag finanszírozott közoktatás a franciától eltér? nyelven!

Mi a helyzet tehát a bevándorlással? A kérdésre általános érvény? választ nem lehet adni, mert ez
alapvet?en mennyiségi és min?ségi kérdés. A korlátozott mennyiség? bevándorlás hasznos, mivel új
er?ket hoz az országba. A min?ségi bevándorlók beáramlása is hasznos, hiszen tudást hoznak. Ellenben a
túlzott bevándorlás, különösen az alacsony min?ség? embertömegek beáramlása súlyosan káros.

Miért okoznak a muszlim bevándorlók különösen nagy problémát?

Az iszlám és a kereszténység között van egy fontos különbség.
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A kereszténység "csak" egy vallás. Míg az iszlám amellett, hogy vallás, egyben államelmélet és kultúra
is.

Keresztény kultúra pl. nincs, a kereszténység kultúrák feletti, globalista. S nincs keresztény állam sem, a
kereszténység individualista, azaz nem tart egyetlen államformát sem jónak vagy rossznak, alapvet?en azt
vallja, hogy minden az egyén dolga, az emberek csak egyenként érhetik el az üdvösséget. Jézus is azt
mondta "az országom nem ebben a világban van". Emiatt egy keresztény bármilyen államban élni tud, a
hite csorbítása nélkül. Ha egy teljesen ateista államban van a keresztény, s az egész környezete istentelen
dolgokat csinál, a keresztény akkor is képes keresztényi életet élni.

Lehet a szomszéd pedofil, homokos, szadista, stb., ez nem hat ki egy keresztényre, annak üdvösségét
illet?en.

Az iszlámban nem így van. Egy hív? muszlim számára van ideális állam, ez az iszlám kalifátus. Így
érthet?, hogy a hív? muszlim effelé törekszik, hiszen ellenkez? esetben a hite csorbul.

Szóval az iszlám felöleli az élet minden részét, míg a kereszténység "csak" a lelki életet.

Ezért nincsenek életviteli szabályok a kereszténységben: se étkezési korlátozások nincsenek, se
öltözködési szabályok. Amíg vannak, azok erkölcsi szabályok.

A muszlim tehát nem képes teljesérték?en megélni hitét egy nem-muszlim környzetben.

A liberális-ateista Európa most kezdi kiépíteni a fasiszta államot az immár tarthatatlanná vált helyzet
kezelésére. Természetesen a válasz rossz. Nem fasizálódni kellene, henem keresztényesülni.

_______________________________________________
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Birca
by bircahang admin - csütörtök, február 19, 2015
http://bircahang.org/birca/

Itt a Birca éve.

A sok jókívánságot köszönöm ebb?l az alkalomból!

_______________________________________________
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Botrány az USA-ban
by maxval bircaman - hétf?, december 21, 2015
http://bircahang.org/botrany-az-usa-ban/

Eheti hír az USA-ból: a homoklobbi újabb támadása, immár az amerikai államgépezet teljes
támogatásával.

A Fontbonne Academy, egy amerikai katolikus gimnázium meghirdetett egy állást: az iskola étkeztetési
szervez?i posztjára. Egy férfi jelentkezett az állásra, s mivel megfelelt a követelményeknek, az iskola
vezetése munkaszerz?dést is kötött vele.

Hamarosan azonban az új alkalmazottról kiderült: nyíltan homoszexuális életet él, s?t államilag elismert
házasságban él egy másik férfivel. Ekkor az iskola elbocsátotta a férfit, az viszont munkajogi pert indított
az iskola ellen.

A per során az elbocsátott alkalmazott arra hivatakozott, hogy elbocsátásának oka kizárólag nemi
orientációja, ami tilos az amerikai alkotmány értelmében. Az iskola pedig szintén az alkotmányra
hivatkozott: a vallásszabadságra, azaz nem kötelezhet? egy meghatározott vallás értékrendjén alapuló
iskola arra, hogy alkalmazzon olyan személyt, aki ezt az értékrendet nem fogadja el.

Azaz itt két alkotmányos elv ütközése tapasztalható.

Bár a homoklobbi mindig hangsúlyozta, nem célja, hogy a homofób értékrendet valló vallásokra
rákényszerítse a homofil értékrendet, most látható lett: ez csak szöveg, a valóság más.

S a bíróság az elbocsátott alkalmazott javára döntött! Amit a homoklobbi ünnepel.

Látható tehát: nem szabad sosem engedni a k?kemény homofób elvekb?l, mert ezt az ellenség a
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gyengeség jeleként értékeli. Ha odaadod a kisujjadat, az egész kezedet akarják!

_______________________________________________
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Bulgária a II. világháborúban
by maxval bircaman - szombat, december 12, 2015
http://bircahang.org/bulgaria-ii-vilaghaboruban/

A háború kitörésekor Bulgária kinyílvánítja semlegességét. A bolgár közvélemény és a vezetés közös
akarata, hogy túl veszélyes lenne ismét háborúba lépni, mert ez lehet a harmadik vereség (1913 és 1918
után) egy nemzedéken belül. A kormányzat tehát a politikai megoldásra összpontosít a területi revíziót
illet?en.

1940 februárjában a cár kinevezi miniszterelnöknek a németbarát, de a nácizmust elutasító Bogdan
Filovot. Filov pártonkívüli volt, híres bolgár régész, a Bolgár Tudományos Akadémia elnöke, s
természetesen a cár közeli barátja.

Az új kormány egyik intézkedése: kiterjeszti a n?kre is a választójogot.

Bulgária a II. vh. kitörésekor

A magyar-román tárgyalások mintájára, melynek eredményeképpen Románia visszaadja Erdély
északi részét Magyarországnak békés úton (II. bécsi döntés), a bolgár kormány hasonló tárgyalásokat
kezdeményez Romániával, a bolgár-román megállapodás a magyar-román után 9 nappal kerül aláírásra,
ennek értelmében Románia visszaadja Bulgáriának Dél-Dobrudzsát, cserébe pedig a bolgár lakosság
kitelepül Romániából, s Bulgária lemond minden jöv?beli igényr?l Észak-Dobrudzsát illet?en. Ezzel
párhuzamosan 30 ezer román nemzetiség? bolgár állampolgár kitelepül Romániába, önkéntes alapon, míg
a Dél-Dobrudzsában él? románok számára a kitelepülés kötelez?. (Ezzel sz?nik meg Bulgáriában
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gyakorlatilag teljesen a román kisebbség, mely addig jelent?s volt Vidin környékén, mára alig párezer
ember maradt.)

Bulgária Dél-Dobrudzsa visszakapása után - ez a határ egyezik a maival

Eközben mindkét háborús fél igyekszik a maga oldalára vonni Bulgáriát. Németország és Olaszország
megígéri a revíziós bolgár törekvések támogatását, de a bolgár vezetés nemet mond, tanulva a múlt
eseményeib?l. Úgyszintén az USA és a Szovjetúnió – mely akkor még Németország szövetségese volt –
szövetséget ajánlanak Bulgáriának. A Szovjetúnió egyenesen katonai szövetséget ajánl Bulgáriának,
szeretné kibérelni a fekete-tengeri bolgár kiköt?ket, cserébe kijelenti, hogy támogatni fogja a jogos bolgár
igényeket. A bolgár vezetés ezeket az ajánlatokat is elutasítja, kitart a semlegesség mellett.

Közben a németbarát irány a kormány politikájában folyamatosan er?södik. Ennek oka nem a
náciszimpátia, hanem sokkal inkább az er?s Németország melletti kiállás támogatása volt. 1942 végéig
mindenképpen úgy t?nt, hogy Németország megállíthatatlan, így érdemesnek t?nt a vele való szövetség.

Léteztek ugyan náci szimpatizánsok is Bulgáriában, ezek azonban ellenzékben voltak egészen 1940
végéig. 1941-t?l jelentkez? tendencia, hogy a kormányzat bekapcsolt egyes nácibarát személyeket is az
államapparátusba.

A németellenes irányt elutasító orosz- és angolpárti Agrárpárt fegyveres felkelést tervez a hatalom
megbuktatására, ehhez a jelent?s támogatottságú kommunista párt és rajta keresztül a Szovjetúnió
segítségét kéri, de a tervb?l nem lesz semmi: ekkor a Szovjetúnió még Németország szövetségese, és nem
érdeke egy ilyen felkelés. Így az Agrárpárt puccsot kezd el?készíteni, a brit titkosszolgálat tudomásával,
azonban a tervet a bolgár titkosszolgálat felfedi, a tervezett puccs vezet?i, köztük az Agrárpárt elnöke,
Georgi M. Dimitrov (nem rokona a kommunista vezér Georgi Dimitrovnak, csak névegyezés)
Törökországba, majd onnan Egyiptomba menekül, ahonnan csak a háború után tér haza.
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korabeli orosznyelv? kommunista plakát, mely éljenzi a német-szovjet szövetséget - a plakát szerint a
német és a szovjet léger? közösen bombázza Londont! - a szöveg: "a testvérnépek találkozót szerveztek az
ellenséges város felett, minden egyes kézfogásuktól remeg a birodalmi Britannia"

1940 végén a kormány beterjeszti a bolgár zsidótörvényeket a parlamentbe, a jogszabály 1941
januárjában lép életbe. A f? célja ennek a német vezetés szimpátiájának elnyerése, valamint az er?söd?
bolgár náci szervezetek befolyásának csökkentése.

bolgár nácik felvonulása 1940-ben

Egyébként az antiszemitizmus idegen, importált jelenség volt Bulgáriában. Az országban alig kb. 50 ezer
f?s zsidó kisebbség élt (a lakosság kb. 1 %-a), akik nem vallási, hanem els?sorban etnikai kisebbségként
léteztek. Nem létezett tehát a nyugat-európai típusú zsidó asszimiláció, a bulgáriai zsidókat senki sem
tekintette bolgároknak - se ?k maguk, se a többség -, hanem idegen kisebbségnek min?sültek, Bár a
bulgáriai zsidóknak jelent?s szerepük volt a gazdaság egyes területein - pl. számarányukhoz képest
jelent?sen felülreprezentáltak voltak pl. a pénzügyi, a jogi, a gyógyszerészeti, a dohánynagykereskedelmi
ágakban -, sosem számítottak ellenséges csoportnak, ami az oka természetesen az volt, hogy a bolgár
nemzettudat els?sszámú veszélynek mindig a török és a muszlim kisebbséget tekintette, így minden más
kisebbség - zsidók, örmények, görögök, románok, stb. - jelentéktelennek, s?t esetleges szövetségesként
jött számba a muszlimokkal szemben. Volt még Bulgáriában pár tízezer zsidó származású asszimilált
személy is, ezek azonban nem voltak semmilyen közösségben a zsidókkal, s bolgároknak számítottak - ?k
ellen még a bolgár nácik sem emeltek kifogást.

Iván Variklecskov, az els? bolgár tengernagy - szefárd zsidó ?sökt?l származó, a XIX. század elején
elbolgárosodott család leszármazottja
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A bolgár zsidótörvény sok tekintetben keményebb a magyar zsidótörvényeknél (pl. megtiltja zsidóknak,
hogy Szófiában lakhassanak), amiben enyhébb, hogy a hatályba lépés napja el?tt keresztény vallást felvett
zsidókat nem nyilvánítja zsidóknak a törvény (míg a magyar verzió a legalább egy zsidó nagyszül?vel
rendelkez? keresztényeket is zsidónak min?síti).

A jöv? szempontjából a legkárosabb hatású a zsidótörvény azon pontja, mely megtiltja a honosítást a
jöv?re nézve zsidók számára.

felirat egy bolton: tilos a belépés zsidóknak

1941 februárjában napirendre kerül a Háromhatalmi Szerz?déshez való csatlakozás. Ennek közvetlen
el?zménye az olasz-görög háború, melyet Mussolini függetlenül kezd meg, a németekkel való egyeztetés
nélkül. A háborút a görögök – mindenki megdöbbenésére – megnyerik, s?t ellentámadást kezdenek a
menekül? olaszok ellen, ami viszont arra készteti Hitlert, hogy kisegítse az olaszokat. A terv szerint a
Romániában állomásozó német csapatok Bulgárián keresztül támadnák meg Görögországot. Hitler
cserébe felajánlja Borisz cárnak a görög Nyugat-Trákia Bulgáriához való csatolását. A cár beleegyezik,
de mindenképpen szeretné elkerülni azt, hogy az ország – mint az el?z? háborúban – minden
szomszédjával háborús konfliktusba kerüljön, így további feltételként szabja, hogy Jugoszlávia is
csatlakozzon a Háromhatalmi Egyezményhez, azaz maradjon fent a jó viszony Bulgária és Jugoszlávia
között, csak Görögországgal legyen háború.

Borisz és Hitler hivatalos tárgyalásuk el?tt

Hitler sikeresen meg is gy?zi a jugoszláv vezetést, ennek hírére Bulgária március 1-jén csatlakozik a
Háromhatalmi Szerz?déshez. Végül Borisz cár terve mégis kudarcot vall: bár 25-én a jugoszláv vezetés
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valóban aláírja a Háromhatalmi Szerz?dést, két nappal kés?bb a nagy részben németellenes jugoszláv
hadsereg puccsot hajt végre és átveszi a hatalmat, kinyilvánítva kilépését a szerz?désb?l. Ezt követi a
Jugoszlávia elleni közös magyar-német-olasz agresszió áprilisban, mely 2 hét alatt megdönti a jugoszláv
kormányt. Borisz cár megpróbálja menteni a helyzetet, ezért nem kapcsolódik be a közös magyar-németolasz akcióba, megvárja a jugoszláv kapitulációt. Annak másnapján születik meg a bolgár-német
megyezés Jugoszlávia egyes részeinek átadásáról Bulgárai részére. A bolgár csapatok április 19-én
vonulnak be Jugoszlávia területére, kizárólag arra a részre, melyet Bulgária visszakapott területként az
olaszokkal és a németekkel való egyeztetés után.

A következ? napon, április 20-án csatlakozik a Görögországban harcoló német és olasz er?khöz,
megtámadja Görögországot. Hitler átadja Bulgáriának Nyugat-Trákiát, kivéve a török határ közelében
lév? sávot.

Bulgária a Jugoszláviától és Görögországtól való revízió után - a mai Macedóniai Köztársaság nyugati
sávját és a mai Koszovó legnagyobb részét az akkor olasz gyámság alatt álló Albánia kapja meg

1941 júniusában megindul a német-támadás a Szovjetúnió ellen. Borisz cár ezt illet?en semlegességet
hirdet, s ezt be is tartja, Hitlernek ezt azzal indokolja, hogy Bulgáriát Oroszország szabadította fel a török
uralom alól, így a bolgár hadsereg erkölcsi okokból képtelen lenne harcolni a keleti fronton. Cserébe
felajánlja, hogy Bulgária tehermentesíteni fogja a németeket Szerbia és Görögország megszállási
övezeteinek irányításában.

Ett?l kezdve Bulgária látja el Németország diplomáciai képviseletét Moszkvában és a Szovjetúnióét
Berlinben, egészen 1944 szeptemberéig.

A bolgár kommunisták ekkor fegyveres ellenállást szerveznek, els?sorban a Bulgáriában tartózkodó
német csapatok, de a bolgár hatalom ellen is, ez a bolgár kommunista partizánmozgalom. Résztvev?inek
száma 15-20 ezer fegyveres, plusz kb. 200 ezer f? civil segít?. Gyakorlatilag polgárháborús állapotok
alakulnak ki a partizánok és a rend?rök harcában a következ? 3 évben.
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1941 decemberében „jelképes hadüzenetet” intéz Bulgária az USA és Anglia ellen. Ez a bolgár kormány
állítása a közvélemény számára. Természetesen a kifejezés nevetséges, mert jelképes hadüzenet nem
létezik. A „jelképes” hadüzenetre válaszként 2 évvel kés?bb megkezd?dik Bulgária bombázása a brit és
amerikai légier? által, természetesen nem "jelképes" bombákkal.

a bolgár parlament épülete brit légitámadás után

A bolgár miniszterelnököt, akinek hivatali ideje alatt csatlakozott Bulgária a hitlerista
hatalmakhoz és megtörtént ez a hadüzenet 1945-ben kivégzik hazaárulás miatt. (1996-ban a
bolgár bíróság megsemmisíti az ítéletet, formai okok miatt: a vádlottnak nem volt lehet?sége
védekeznie.)

1942 augusztusában Hitler kéri Bulgáriát, hogy mivel az ország nem harcol a keleti fronton, ezért el?zetes
igéretéhez híven segítse a német katonai igazgatás alatt álló autonóm Szerbia (a kormány nácibarát
szerbekb?l állt, de bennük sem bíztak meg a németek teljesen, így egészen a háború végéig maradt a
német katonai irányítás) területén a partizánok elleni harcot, hogy ezzel tehermentesítse a német er?ket. A
bolgár hadsereg Szerbiába 1942 augusztusában vonult be és 1944 augusztusáig volt ott jelen. Kés?bb –
1943 szeptemberét?l – ugyanez megtörténik Görögországban is: bolgár katonai közigazgatás kerül
bevezetésre a Bulgáriához csatolt Nyugat-Trákiától nyugatra es? görög területen.

1943 februárjában a még 1941-ben felállított Zsidóügyi Kormányhivatal vezet?je, Alekszandar Belev
megállapodást írt alá a német SS bulgáriai képvisel?jével. A megállapodás értelmében a bulgáriai zsidók
németországi koncentrációs táborokba kerültek elszállításra, hivatalos munkaer?ként a közös háborús
er?feszítések támogatására.

A megállapodás gyakorlatba való átültetése 1943 márciusában kezd?dik meg, el?ször a bolgár területen
tartozkodó hontalan zsidókat érintve. 4058 f? kerül deportálásra Lom dunai kiköt?ig a Görögországtól
visszaszerzett területekr?l, aztán 7144 f? Lom és Vidin kiköt?kig Macedóniából, majd 161 f? Szerbia volt

235 / 597

BircaHang - 2015
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

többi részér?l szintén a vidini kiköt?ig. A kiköt?kb?l német hajók szállítják tovább a zsidókat Bécsig,
Bécsb?l mindenki a treblinkai megsemmisít? táborba kerül, a háborút a deportáltak kevesebb mint 10 %-a
éli túl.

Gyakorlatilag a revízióval megkapott területekr?l minden hontalan zsidó deportálásra kerül. Borisz cár
pár embernek egyéni alapon állampolgárságot ad (ezek olyan zsidók, akik fegyveresen harcoltak a bolgár
oldalon az el?z? világháborúban), ?k megmenekülnek. Ezen kívül pár tucatnyi ember elbújik a deprtálás
el?l, majd átszökik az olasz irányítás alatt álló Albániába, ahonnan az olasz hatóságok nem deportáltak
senkit.

zsidók deportálása a szkopjei vasútállomáson

Március 17-én kezd?dik a bolgár állampolgárságú zsidók deportálása, el?ször Plovdivban. Ez ellen
azonban már széleskör? tiltakozás bontakozik ki, Kiril érsek (bolgár ortodox egyház) és Dimitar Pesev,
a bolgár parlament elnöke vezetésével. A kormány elhalasztja ezért a deportálást, majd a parlament úgy
dönt, hogy az ügyben Borisz cár fog dönteni a kormány helyett. A cár ekkor rendeletet ad ki, hogy a
"zsidókérdés" megoldását Bulgária határain belül kell véghezvinni. Ebb?l a célból zsidó táborokat
hoztak létre, ahol a bulgáriai zsidók teljes létszámban megérik a háború végét. Borisz cár azzal indokolta
a döntést Hitler el?tt, hogy a zsidó munkaer?re szüksége van a bolgár hadseregnek a görög és a
jugoszláv fronton, így azt nem tudja kölcsön adni Németországnak.

Hitler neheztelt a bolgár döntésért, de azt végül elfogadta, s nem tett semmit a döntés er?szakos
megváltozatatása érdekében, bár ekkor már harmadik éve német csapatok állomásoztak Bulgária
területén.

Dimitar Pesev emléktáblája a róla elnevezett közterületen Tel-Avivban
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1943 tavaszától kezd megsz?nni a biztos hit a német gy?zelemben, Borisz cár titkos tárgyalásokat
kezdeményez Törökországban az angolokkal.

Augusztus végén Borisz cár, hazafelé utazva Hitlerrel való tárgyalása után, a repül?gépen infarktust kap
és meghal, alig 49 évesen. A soha meg nem er?sített találgatások szerint a német titkosszolgálat mérgezte
meg, mert Hitler tudomást szerzett az angolokkal megkezdett titkos tárgyalásokról.

Az új uralkodó az akkor hatéves II. Szimeon cár, aki helyett Filov miniszterelnök, a hadügyminiszter és a
gyerekcár nagybátyja irányítják az országot kormányzói tanácsként.

Szimeon cár korabeli bankjegyen

1944 elején er?södik az országban mind a legális parlamenti ellenzék, mind az illegális kommunista
partizánmozgalom tevékenysége: követelik, hogy a kormány kössön békét a Szovjetúnióval és
egyoldalúan vonja vissza a bolgár csapatokat Szerbiából, valamint hagyjon fel a partizánok elleni
akciókkal.

A kormány fokozza a partizánok elleni harcot, de Egyiptomban titkos tárgyalásokat kezd az USA-val és
Angliával, melyek kijelentik: kizárólag Bulgária teljes kapitulációját fogadják el.

Augusztusban Románia átáll a szövetségesek oldalára, így a szovjet csapatok harc nélkül eljutnak a
bolgár határra. Augusztus 26-án Bulgária kinyilvánítja, hogy kilép a háborúból, abbahagy minden katonai
m?veletet a szövetségesek ellen, s ezentúl semleges lesz, s felszólítja a német csapatokat, hagyják el az
országot. A semlegességi nyilatkozatot azonben egyetlen külföldi állam sem veszi komolyan. Ezért
szeptember 2-án a kormány lemond, s átadja a hatalmat a legális, szövetségespárti ellenzéknek. Az új
kormány megszakítja a diplomáciai kapcsolatokat Németországgal. Szeptember 5-én a Szovjetúnió
hadat üzen Bulgáriának, azzal az indokkal, hogy Bulgária nem fejt ki harcot a német hadsereg ellen,
majd 8-án a szovjet csapatok átlépik a bolgár határt. Szeptember 9-én puccs történik Szófiában: a
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kommunisták és szövetségeseik - az úgynevezett Hazafias Front - veszik át a hatalmat. A kommunista
Bulgáriában szeptember 9. volt a nemzeti ünnep, a dátum a kommunista bolgár címeren is szerepelt.

A háború Bulgária számára hamarosan folytatódik a szövetségesek oldalán, de err?l külön cikkben majd.

_______________________________________________
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Bulgária a két világháború között
by maxval bircaman - péntek, december 11, 2015
http://bircahang.org/bulgaria-a-ket-vilaghaboru-kozott/

Bulgária a két világháború között.

Az els?, háború utáni választásokon el?retörnek a baloldali er?k. A legnagyobb párt az agrárpárt, második
párt a kommunista, harmadik a szociáldemokrata. Az agrárpárt koalícióra lép két jobboldali párttal. Az új
kormány f? feladata a békeszerz?dés aláírása.

A Neuilly-sur-Seine-ben 1919. november 27-én aláírt békeszerz?dés állapítja meg Bulgária új határait.
Az eredeti szerb és görög igények az összes, a balkáni háborúkban megszerzett bolgár területek elvételét
kérik, valamint Szerbia a végül meghatározott vonalnál keletebbre szeretné tolni a határt. Mindezt az
USA akadályozza meg a párizsi béketárgyalásokon.

Végül a szerz?dés visszállítja Bulgáriának a balkáni háborúk utáni területét (azaz az 1913 végi állapot
szerintit), viszont Szerbia és Görögország részére újabb területeket ad át.

Így végül Szerbia „csak” 2563 négyzetkilométert kap Bulgáriából: ez összesen négy területrészt jelent,
északon Kula város régiójának nyugati részét, középen Boszilegrád és Caribrod (mai neve: Dimitrovgrád)
városokat és környéküket, délen pedig Sztrumica várost és környékét. Ezek a területeket a

Görögország pedig 8578 négyzetkilométert kap, egész Nyugat-Trákiát, amivel megsz?nik Bulgária
kijutása az Égei-tengerre.

Bulgária és a környez? államok az I. világháború el?tt, 1914 eleje
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Bulgária és a környez? államok az I. világháború után, 1919 vége

Az elvett területekr?l kb. 100 ezer f? Bulgáriába menekül, 600 ezer helyben marad.

A legrosszabb a helyzete a bolgároknak a Görögországnak átadott területen, itt el?zés és asszimiláció az
állami politika,míg Szerbiában „csak” az asszimiláció. Ennek következtében a Szerbiához csatolt
területek ma is bolgár többség?ek, míg Nyugat-Trákia régóta etnikailag görög. Ennek oka természetesen
nem csak a bolgárok egy részének el?zése és asszimilációja, hanem az is, hogy a 20-as években a
Törökországból ki?zött görögök legnagyobb része itt telepedik le és lakosságcsere történik ezzel
párhuzamosan Bulgária és Görögország között a 20-as évek végén. Nyugat-Trákia lakosságának harmada
muszlim, ezek jelent?s része pomák (= bolgár muszlim). (Ehhez hozzá kell tenni, hogy a pomákok
nemzeti tudata homályos, azaz bolgár anyanyelvük ellenére a legtöbben nem tekintik magukat bolgárnak,
mint ahogy az átlag bolgár sem tekinti ?ket "igazi" bolgárnak.)

A békeszerz?dés további 2,2 milliárd arany frank reparációt állapít meg, melyet Bulgária Görögország,
Románia és Szerbia részére köteles megfizetni, éves részletekben, egészen 1958-ig. A bolgár hadsereg
létszáma maximalizálva lesz a szerz?dés által 20 ezer f?ben, s kötelez?en bevezetésre kerül a
professzionális hadsereg, a békeszerz?dés tiltja a sorozást.

A kormány belpolitikilag is fontos változtatásokat eszközöl: államosítja a külkereskedelmet, törvényt hoz
a háborúból meggazdagodott keresked?k vagyonának elkobzásáról, valamint bíróság elé állít több volt
minisztert a háborús katasztrófa miatt.

Az Agrárpárt egyformán elutasítja mind a kapitalizmust, mind a marxizmust. Sajátos ideológiájának
alapja a földtulajdonon alapuló társadalom. Ezért földreformot is végrehajt: elkobozza minden
földtulajdonostól annak 30 hektár feletti földjét, s az elkobzott földekb?l a földtelen parasztoknak,
valamint a szomszédos országokból érkezett bolgár menekülteknek földet oszt.
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A kormány emellett felveszi a harcot a kommunistákkal és a szociáldemokratákkal, alkotmányellenes
fegyveres osztagokat hoz létre, az úgynevezett Narancssárga ?rséget hoz létre (az Agrárpárt zászlaja
narancs szín?), melyet els?sorban a sztrájkok leverése használ a kormány.

A kormány kifejezetten diktatórikus intézkedései ellenére (többek között kötelez? és ingyenes
munkaszolgálatot ír el? a sorkatonaság helyett minden 16 évét betöltött fiú és 20 évét betöltött lány
számára, 6-12 hónap id?tartamban), az 1920-as választásokon ismét az Agrárpárt nyer, 43 %-os
szavazataránnyal. s?t 1923-ban még emelkedik is népszer?sége, akkor 53 %-ot kap.

Az ellenzék a választások után elhatározza magát a kormány alkotmányellenes úton való leváltására.
1923 júniusában puccs történik az ellenzéki pártok és a hadsereg részvételével, valamint a VMRO (Bels?Macedóniai Forradalmi Szervezet – az oszmán id?kben alapított fegyveres szervezet Macedónia török
uralom alól való felszabadítására, melynek célja most az egész Macedónia visszaszerzése fegyveres
er?vel) f?szereplésével, a parlamentet feloszlatják, a kormány tagjait bebörtönzik. Magát a
miniszterelnököt, Sztambolijszkit megölik, el?tte megkínozzák: jobb kezét levágják, azzal az indokkal,
hogy jobb kezével írta alá az 1919-es békeszerz?dést. A puccsban az összese ellenzéki párt részt vesz, a
kommunistákat leszámítva, akik semlegességet hirdetnek: saját magyarázatuk szerint nem kívánnak részt
venni a két „burzsoá tömb” egymás közti belharcában.

Sztambolijszki szobra Szófia központjában

Borisz cár elismeri az új helyzetet, hivatalosan is kinevezi a puccsista kormányt. A puccs ellen felkelés
robban ki az Agrárpárt hívei részér?l, amit azonban az új kormány gyorsan lever.

Borisz cár egy korabeli bolgár bankjegyen
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Szeptemberben kitör a kommunisták szervezte felkelés, ami azonban csak Bulgára északnyugati részén
ölt komolyabb méreteket. A felkelést leveri a kormány, majd betiltésra kerül a kommunista párt. A
kommunista párt f? vezet?i - köztük a kés?bbi kommunista diktátor, Georgi Dimitrov - a Szovjetúnióba
menekülnek.

A puccsista kormány sikeresen használja fel a kommunista felkelés tényét saját legitimitása növelésére. A
nyugat el?tt a kormány azt hangoztatja, hogy ha nem lett volna puccs, a magyarországi
Tanácsköztársasághoz hasonló események következhetettek volna be Bulgáriában is.

A kommunista párt egyik frakciója ezután a terrorizmus útjára lép: 1925-ben felrobbantják a Szófia
központjában lév? Szveta Nedelja katedrálist, egy gyászszertartás alatt, melyen a kormány és a
hadvezetés több tagja részt vesz. Az egyik célpont maga III. Borisz cár, aki azonban végül – el?zetes
terveivel szemben – egy másik gyászmisére megy azon a napon. Összesen 213-an halnak meg. A
kommunista terrorra a kormány ellenterrorral válaszol: a következ? hetekben 500 embert ölnek meg –
els?sorban a puccsista kormányt elutasító értelmiségieket - bírósági tárgyalás nélkül, a legnagyobb
részüknek semmi közük nem volt a templom elleni terrorista merénylethez. Valójában még a bolgár
kommunisták Szovjetúnióban lév? vezet?sége sem értett egyet a terrorista akcióval, a végrehajtók egy, a
vezet?ségt?l balrább álló frakcióból származtak.

a Szveta Nedelja székesegyház a merénylet után és ma

1926-ban a kormányt támogató pártok két ellenséges frakcióra szakadnak: az olasz fasiszta modellt
bevezetni kívánó radikálisokra és az ezt ellenz? mérsékeltekre. A helyzetet kihasználja Borisz cár, hogy a
radikálisokat menessze a kormányból. Az új kormány eltörli a szólásszabadságot korlátozó
jogszabályokat, újraengedélyezi a betiltott pártokat (köztük a kommunistát is). Külpolitikailag a kormány
folytatja el?dje politikáját: f? szövetségesnek Olaszországot tekinti, mivel úgy véli, az Olaszországgal
való szövetség útján lehetséges az elvesztett területek visszaszerzése. Viszont ezzel párhuzamosan a
kormány rendezi a bolgár-görög kapcsolatokat: egyezmény születik a kölcsönös lakosságcserér?l,
amivel gyakorlatilag véglesz megsz?nik Nyugat-Trákia bolgár jellege. A nyugat-trákiai bolgárokat
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els?sorban a Fekete-tenger partjára telepítik, ahonnan az ott él? görögök távoznak: mindkét részr?l a
lakosságcsere er?szakos elemekkel zajlik, azaz a távozni nem kívánók is kénytelenek országot változtatni.
Ezzel sz?nik meg végleg a görög jelenlét a Fekete-tenger partvidékén.

Bulgária és Olaszország szövetségét er?síti Borisz cár és az olasz király, III. Gy?z? Manó (III. Vittorio
Emmanuele) lánya, Giovanna házassága 1930-ban. A cárné felveszi Bulgáriában a Joana nevet, de nem
változtatja meg vallását, marad katolikus.

Borisz cár és Joana cárné, két gyermekükkel: Marija Lujza hercegn?vel és Szimeon herceggel (a kés?bbi
cárral)

1931-ben a kormány szövetségre lép az Agrárpárttal, közös választási koalíciót alkotva, mely megnyeri a
választásokat. 1932-ben általános amnesztitát hirdet a kormány. Próbálkozások történnek a volt Antanthatalmakkal való viszony rendezésére, s?t a Jugoszláviával való kapcsolatok normalizálásra.

A következ? években kezdenek kiújulni az ellentétek a kormányban az Agrárpárt és a többi párt között. A
kormány 1934-ben lemond. Ezt kihasználja III. Borisz cár, aki a hadsereg segítségével puccsot hajt
végre: feloszlatja a parlamentet, hatályon kívül helyezi az alkotmány, betiltja az összes pártot. 1938-ig
egyáltalán nincs parlament, majd azután csak pártonkívüliek vehetnek részt a választásokon. Egészen
1943-ban bekövetkezett haláláig gyakorlatilag a cár az ország egyszemélyi vezet?je.

A szinte diktatoriális hatalmat a cár a helyzet stabillázására használja. A belpolitikában államosítja a
cs?dbe ment magánbankokat, állami bankot hoz létre a hitelezés élénkítésére. Felveszi a harcot a szinte
már második hadsereggé vált VMRO-val, másik oldalon pedig a kommunistákkal. Az id?közben
megjelent nácibarát szervezetek semlegesítése céljából saját vezetése alatt hoz létre állami társadalmi
szervezeteket (hivatásrendek, szakszervezetek, diákszövetségek), melyekben a tagság kötelez?. A
külpolitikában felveszi a diplomáciai kapcsolatot a Szovjetúnióval, majd igyekszik baráti kapcsolatot
kialakítani Jugoszláviával. (Erre válaszként a VMRO - mely a bolgár-jugoszláv barátságot árulásnak
tekinti - a jugoszláv királyt 1934 októberében megöli, annak franciaországi látogatásakor.)
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Németország 1936-ban bekövetkezett meger?södése után Bulgária igyekszik mind a két táborral jó
kapcsolatokat kialakítani, azaz az olasz-német szövetséggel és a brit-franciával is, emellett a
Szovjetúnióval is. Borisz cár személyes mottója: mindig Németországgal, sosem Oroszország ellen.

1938-ban a balkáni államok – Bulgária, Görögögország, Jugoszlávia, Románia és Törökország –
megállapodnak egymással, hogy az I. világháborúban nyertes államok lemondanak a vesztes államokat
sújtó katonai korlátozásokról, azaz Bulgária és Törökország ezentúl szabadon fejleszthetik haderejüket.
Ezzel párhuzamosan a két vesztes állam lemond arról, hogy katonai úton érvényesítse területi igényeit
szomszédaival szemben. S Bulgária valóban ett?l kezdve a politikai megoldásra összpontosít.

A cár egyszemélyi hatalmas jelent?s gazdasági sikereket hoz. ezért támogatottsága magas. Ez az egyetlen
id?szak a XX. sz. során, amikor Bulgária a Balkán-félsziget élvonalában van, a második helyet elfoglalva
a régióban.

Ez a politika folytatódik egészen a II.világháborúig.

*

színek jelzése:

piros vonal – jelenlegi országhatárok
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kék vonal – Bulgária határa a San Stefano-i békeszerz?dés szerint

_______________________________________________
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Bulgária az I. világháborúban
by maxval bircaman - péntek, december 11, 2015
http://bircahang.org/a-harmadik-bolgar-allam-iii/

Bulgária óvatos az I. vh. kirobbanásakor. Ennek oka az 1913-ben elszenvedett vereség a balkáni
háborúkban. Mind az elit, mind a közvélemény fél egy újabb háborútól, attól tartva, hogy abban az ország
ismét a vesztes oldalra kerülhet.

Azonban mindez nem feledteti a megoldatlan kérdéseket, többek között a külföldön maradt bolgár
többség? területek kérdését.

A bolgár politikai pártok 3 részre oszthatók ebben az id?szakban:

a németpártiakra, akik a Központi Hatalmakat szeretnék támogatni,
az oroszpártiakra, akik az Antanttal szimpatizálnak,
s a radikális baloldaliakra (a kisebbik kommunista pártra, s a nagyobb parasztpártra), akik
urópikus elméleteket hirdetnek (Balkáni Únió, azaz a balkáni országok egyetlen országban való
egyesítése), emelett pacifisták, azaz nem támogatják egyik tábort sem.

Kezdetben az ország semlegességenek álláspontja t?nik a többségi véleménynek, ennek lényege, hogy
nem szabad megkockáztatni az ország belépését a háborúba, amíg nem lesz nyilvánvaló melyik oldal
esélyes a nyerésre.

Bulgária és a környez? államok a I. vh. el?tt

A balkáni háború után a németpárti liberálisok gyakorlatilag választási csalással szereznek parlamenti
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többséget: a balkáni háborúk során megszerzett területeken él?, állampolgárság nélküli muszlim lakosság
számára is lehet?vé teszik a szavazást, s közben pedig lehetetlenné teszik ezeken az új területeken a
választási kampányt a kormányt ellenz? pártok számára.

De a németbarát kormány is semlegességet hirdet a háború kirobbanásakor. A közvetlen feladat a
pénzügyi cs?d elkerülése volt, mivel Bulgária köteles volt kompenzációt fizetni a balkáni háborúkban
nyertes államoknak. Az Antant-érdekeltségbe tartozó bankok csak kedvez?tlen feltételekkel voltak
hajlandók hitelezni a bolgár kormánynak, mivel nem szerették volna er?síteni a semleges, de
közismertelen németbarát bolgár kormányt. Végül osztrák és német bankok adtak kedvez?bb feltételekkel
hitelt. Ez er?sítette az orientációt a Központi Hatalmak felé, de még mindig nem jelentette az ország
bekapcsolódását a háborúba.

A környez? országok közül csak Törökország csatlakozott azonnal a háborúhoz, még 1914
augusztusában, a Központi Hatalmak oldalán. Románia 1916 augusztusáig semleges maradt a háborúban,
Görögország csak 1917 júniusában lépett be a háborúba, mindkét ország az Antant oldalán. Szerbia pedig
természetesen kezdett?l az Antant oldalán állt, hiszen a Szerbia elleni osztrák-magyar hadüzenettel
kezd?dött az egész világháború.

Bulgária csak 15 hónappal a háború kirobbanása után kapcsolódik be a háborúba, a Központi Hatalmak
oldalán.

Ennek közvetlen oka sokrét?. Mind a két tábor igyekezett Bulgáriát a maga oldalára állítani. Az Antant
azonban nem tudott komoly ajánlatot tenni, hiszen a vele szövetséges Szerbia területéb?l nem adhatott
Bulgáriának, s a semleges Románia és Görögország rovására sem ígérhetett semmit, hiszen ezzel ezt a két
országot az ellenséges tábor karjaiba taszította volna. Így a Antant egyetlen javaslata az volt, hogy
Bulgária egyedül támadja meg Törökországot és csatolja magához a török területeket egészen az 1878.
márciusi orosz-török békeszerz?désben meghatározott vonalig.

Ezzel szemben a Központi Hatalmak megígérték a bolgár revíziós igények támogatását mind
Görögországgal, mind Romániával, mind Szerbiával szemben, s?t rávették Törökországot, hogy adjon át
Bulgáriának 2 ezer négyzetkilométernyi területet a bolgár-görög-török határ vidékén, baráti gesztusként.
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német propaganda képeslap, Ferdinánd cárral, valamint a bolgár parlament és a hadügyminisztérium
épületével

A bolgár hadbalépést er?sítették a Központi Hatalmak sikerei a háború els? szakaszában, a bolgár
közvelemény úgy érezte, korabeli szóhasználattal, hogy az ország „lekési a vonatot”, ha tovább habozik,
s ezzel elszalasztja a revízió megvalósítását. Azaz a háborúba lépés a Központi Hatalmas oldalán végül
1915 októberében széles támogatottságot élvezett.

A bolgár hadsereg el?ször Szerbia ellen indul meg, két irányban: nyugati irányban Macedónia szerb része
ellen, s északnyugati irányban Niš felé.

Oroszország hadat üzen Bulgáriának, de komolyabb harci cselekmények nem történnek azon kívül, hogy
az orosz haditengerészet l?ni kezdi Várnát.

A macedóniai bolgár hadsereg önálló volt, míg az északnyugati irányban harcoló bolgár hadsereg a német
f?parancsnokság alatt álló er?knek alárendelten m?ködött.

Az északnyugati hadtest feladata a német és az osztrák-magyar er?kkel együtt a szerb ellenállás letörése
volt, míg a macedóniai hadtest azt akarta elérni, hogy a szerb er?k ne kaphassanak er?sítést az ÉszakGörögországban lév? francia hader?t?l. Mindkét cél elérése sikerült alig másfél hónap alatt.

korabeli magyar propaganda képeslap

Az október végén Szerbiába behatoló francia hadsereget a bolgár er?k megverték november közepén,
azok kénytelenek voltak visszavonulni görög területre. Maga Görögország semleges volt, de
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Thesszalonikiban partra szálltak francia és brit csapatok Szerbiát segítend?. Ebben az id?ben a görög
király és a görög kormány nyílt konfliktusban álltak egymással: míg a király és hívei a szigorú
semlegesség mellett álltak, addig a kormányzat és hívei Antant-pártiak voltak. Így történt meg az, hogy a
kormány, függetlenül a királytól, behívta a brit és a francia csapatokat, amit viszont a király a görög
szuverenitás megsértéseként értékelt. Németország és Ausztria-Magyarország a brit és francia csapatokat
jelenlétét görög területen úgy tekintették, hogy azok a legitím görög vezetés akarata ellenére vannak ott,
így nem tekintették Görögországot ellenséges államnak. A bolgár hadvezetés javasolta a görög területre
való behatolást, a franciák megsemmisítése céljából, de ez ellen a német hadvezetés vétót emelt, ugyanis
Németország szerette volna megnyerni szövetségesként Görögországot, ami lehetetlen lett volna, ha a
Központi Hatalmak támadást intéznek görög terület ellen. Decemberben ugyanez megismétl?dött a brit
csapatokkal is, akik szintén behatoltak szerb területre, de vereséget szenvedtek a bolgároktól, ami után ?k
is visszavonultak Görögországba.

Szintén hibás döntésnek bizonyult a Központi Hatalmak azon elmélete, hogy a kapituláló Szerbia
hadseregét felesleges fogolytáborba internálni, mert a demorizált csapatok önmaguktól felbomlanak. A
valóságban a szerb hadsereg harci morálja magas maradt a vereség ellenére, s szervezetten sikerült
eljutniuk az albán tengerpartra, majd onnan Korfura, ahonnan már a következ? évben át lettek
csoportosítva Thesszalonikibe, ahol aztán komoly szerepet játszottak az Antant dél-balkáni gy?zelmében
1918-ban.

német propaganda képeslap, a 4 uralkodó: Németország, Ausztria-Magyarország, Törökország, Bulgária

A bolgár csapatok szerepe 1916 augusztusában lett ismét fontos. Ekkor a Thesszalonikiben állomásozó
francia és szerb csapatok támadást terveznek Bulgária ellen, amir?l a német hadvezetés kémein keresztül
tájékoztatást kapott, így megel?z? csapás indul. A harc decemberig tart, egyik fél sem képes meghatározó
gy?zelmet elérni, az eredmény gyakorlatilag a frontvonal stabilizálása.

Egy mellékes esemény: 1916-ban Bulgária áttér a gregoriánus naptárra. 1916. március 31. után
április 14. következik. Mivel a Bolgár Ortodox Egyház egészen 1968-ig marad a juliánus
naptárnál, így 1916-1967 között a Karácsony Bulgáriában a polgári naptár szerinti január 7-re
esik.
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Ezzel párhuzamosan Románia belép a háborúba, mivel az orosz-német fronton való jelent?s orosz
gy?zelmeket látva elérkezettnek látja az id?t Erdély megtámadására. Válaszként Bulgária megtámadja
délr?l Romániát, s elfoglalja egész Dobrudzsát: a terület déli része Bulgária része lesz, míg az északi
részen közös bolgár-német-török katonai közigazgatás kerül bevezetésre a háború végéig. Románia
decemberben kapitulál.

A katonai helyzet stabil marad a következ? másfál év során. 1917-ben Oroszország kilép a háborúból,
majd 1918 májusában Románia szintén különbékét köt a Központi Hatalmakkal. Ellenkez? irányú lépés,
hogy Görögország 1917 júniusában belép a háborúba az Antant oldalán. Természetesen a dönt?
momentum az USA belépése a háborúba az Antant oldalán 1917 áprilisában, mely végül gy?zelemre
vezeti az Antant- szövetséget.

A cár, látván, hogy az Antant er?k gy?zelme várható, júniusban leváltja a liberális kormányt, helyére
Antant-párti kormányt nevez ki, melyben szociáldemokrata és agrárpárti miniszterek is részt vesznek.

A bolgár hadsereg eközben sikeresen tartja pozíciót, még 1918 szeptemberében is képes gy?zelmet aratni
a brit és görög er?kön. Az els? komoly Antant-gy?zelem a bolgár hadsereg ellen szeptember végén
történik, Macedóniában. A vesztes bolgár katonák között felkelés alakul ki, kb. 8 ezer katona elhagyja a
frontot és megindul Szófia felé. Szófiától nyugatra Radomirben az összegy?lnek katonák, ott az agrárpárt
vezet?je Alekszandar Sztambolijszki, akit a kormány azért küld a helyszínre, hogy visszairányítsa a
fellázadt katonákat a frontra hamarosan a felkelés élére áll, ami után a felkel?k kikiáltják a köztársaságot,
s követelik a háború felel?seinek megbüntetését. A felkelést a bolgár hadsereg kormányh? egységei és
német csapatok verik le.

A polgárháborús helyzet arra készteti a bolgár vezetést, hogy szeptember 29-én t?zszünetet kérjen az
Antant-hatalmoktól. A megállapodás értelmében Bulgária köteles visszavonulni minden a háború során
elfoglalt területr?l, s engedni az ország megszállását francia és brit er?k által. Vállalva a felel?sséget a
kialakult helyzetért Ferdinánd cár október 3-án lemond a trónról fia, a 26 éves Borisz javára, s önkéntes
szám?zetésbe vonul, el?ször Magyarországra megy – Murányalján volt birtoka, a mai Szlovákia területén
-, majd onnan Coburgba, Németországba távozik, ahol haláláig (1948) él, azaz öt évvel túléli Boriszt.
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Ferdinánd cár sírja Coburgban

Bulgária tehát elveszti a háborút ismét. Háború el?tti területeihez képes további területeket veszít:
Szerbia 4 kisebb határmenti területet kap, s a gazdaságilag legsúlyosabb veszteség Görögország javára
egész Nyugat-Trákia elvesztése, mellyel megsz?nik Bulgária kijárata az Égei-tengerre. Ez a határvonal
egyezik Bulgária mai határaival, leszámítva Dobrudzsát, melynek a déli sávját az ország sikeresen
visszaszerzi Romániától 1940-ben, s meg is tartja azt sikeresen a II. vh. után.

Folytatás itt.

Bulgária és a környez? államok az I. vh. után

*

színek jelzése:

piros vonal – jelenlegi országhatárok

kék vonal – Bulgária határa a San Stefano-i békeszerz?dés szerint
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Charlie Hebdo
by maxval bircaman - szombat, november 07, 2015
http://bircahang.org/charlie-hebdo/

A francia szés?séges ateista liberális gúnylap ismét bizonyította, hogy a liberalizmus mélyen emberiségés emberellenes eszme.

Emlékeztetek mindenkit: ez ugyanaz a lap, mellyel kötelez? volt az év elején szolidaridást vállalni, s mely
miatt a francia állam többmilliós költséggel majomparádét, úgynevezett "köztársasági
meneteket"szervezett, melyen homokosok, pedofilek, liberálisok, egyéb perverzek, valamint egyszer?
becsapott, agymosott állampolgárok meneteltek a másik ember érzései megsértésének "szent" jogáért.

A karikatúra a héten - valószín?leg iszlamista merénylet folytán - Egyiptomban lezuhant orosz
repül?gépr?l szól.

A felirat szövege: "Iszlám Állam: az orosz légier? fokozza a bombázást".

_______________________________________________
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Deka, deci, centi, ...
by maxval bircaman - szerda, január 28, 2015
http://bircahang.org/deka-deci-centi/

Bontsunk pezsg?t, megalakult a 250. magyar ballib egységszervezet!

Az ember csodálkozik: ezek az emberek tényleg elhiszik, hogy az eszméjük népszer?, s csak egy új
vezet?ség kell, mely elintézi, hogy a nép ismét a levitézlett, országrontó, ballib eszmeiségre fog szavazni?

(forrás: Facebook)

Végülis mindegy. Majd csinálnak ?k is egy 800-f?s "tömeggy?lést", esetleg picit "alkotmányoznak" is,
aztán meg megsz?nnek, csak el?tte még gyorsan 3 ellenséges frakcióra szakadnak, melyek "kiderítik"
egymásról, hogy Orbán ügynökei.

_______________________________________________
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DK
by maxval bircaman - kedd, július 07, 2015
http://bircahang.org/dk/

Véletlenül akadt egy normális ember a DK-ban.

Véletlenül akadt egy normális ember a DK-ban.Fejlemény: azonnali hatállyal kizárták a pártból. Az
alapszabály tiltja normális emberek részvételét. A DK a háttérhatalom és a nemzetközi nagyt?ke
legreakciósabb, leginkább népellenes körei leginkább magyarellenes csicskásainak nyíltan elnyomó
élcsapata.

A kizárt DK-s véleménye, mely miatt kizárása történt: “Az orvostudomány minden kromoszóma
rendellenességet betegségnek tart! Nem lehet kivétel a nemi kromoszómáé!! A szexualitás a fajfenntartó
ösztönön alapul, ergo férfi és n? között természetes. Utódnemzésre képtelen párkapcsolat normális
országban nem lehet családmodell!! Amúgy nem érdekel ha valaki a sz?rös, fekáliás végbélnyílásra
gerjed, de ez legyen a magánügye! Az én toleranciám odáig terjed, hogy betegségnek tartom!”.

Fejlemény: azonnali hatállyal kizárták a pártból. Az alapszabály tiltja normális emberek részvételét.

A DK a háttérhatalom és a nemzetközi nagyt?ke legreakciósabb, leginkább népellenes körei leginkább
magyarellenes csicskásainak nyíltan elnyomó élcsapata.
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A kizárt DK-s véleménye, mely miatt kizárása történt: "Az orvostudomány minden kromoszóma
rendellenességet betegségnek tart! Nem lehet kivétel a nemi kromoszómáé!! A szexualitás a fajfenntartó
ösztönön alapul, ergo férfi és n? között természetes. Utódnemzésre képtelen párkapcsolat normális
országban nem lehet családmodell!! Amúgy nem érdekel ha valaki a sz?rös, fekáliás végbélnyílásra
gerjed, de ez legyen a magánügye! Az én toleranciám odáig terjed, hogy betegségnek tartom!".

_______________________________________________
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Egy jó kezdeményezés
by maxval bircaman - vasárnap, március 22, 2015
http://bircahang.org/egy-jo-kezdemenyezes/

Ritka a jó ballib kezdményezés, de ez az.

Ne gy?löljük se a zsidót, se a homokost, se a nácit!

Így igaz.

_______________________________________________
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Egy kép érdekes fejleménye
by maxval bircaman - szombat, október 17, 2015
http://bircahang.org/egy-kep-erdekes-fejlemenye/
A következ? képet jelentette meg egy oroszpárti magyar honlap:

A vita hatalmas lett.
A vitázók egy része egyetértését fejezte ki a képpel: igen, az iszlám terrorizmus feltétlen rossz.
Egy másik rész azonban botrányosnak, de legalábbis csúsztatásnak tartotta az összehasonlítást. Ez a
másik rész is két egymással is vitázó alrészre oszlott.
Az egyik szerint a palesztínok harca nemes harc a „megszálló” zsidókkal szemben, s ennek legitím része
akár az is, ami a képen látható.
A másik szerint a palesztín iszlám terrorizmus negatívum, de mégsem tehet? azonosságjel az Iszlám
Állam és Palesztína közé.
Elég jól érzékelhet? a kép kapcsán pár tény:
a mai oroszpárti magyarok egy része csak azért oroszpárti, mert a Jobbik is oroszpárti, de
egyébként abszolút nem osztja az orosz hivatalos álláspontot sok kérdésben, ezek Oroszországban
valamiféle antiszemitizmust támogató, zsidóellenes er?t látnak (ami természetesen abszurdum,
köze sincs a valósághoz),
egy másik rész oroszpárti és ezzel együtt muszlimellenes, osztva ezzel a mai modern nyugati
újjobb általános nézetét, mely Oroszországban els?sorban valamiféle muszlimellenes er?t lát (ami
ismét abszurdum, mert nem ez a valós helyzet),
egy harmadik rész pedig képes a dolgokat el?ítéletmentesen vizsgálni.
_______________________________________________
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Egy menekültsegít? civil
by maxval bircaman - szerda, szeptember 02, 2015
http://bircahang.org/egy-menekultsegito-civil/

Nevem Frankeinstein Emese, s immár 10 éve hivatásos civil vagyok, amióta elvégeztem az egyetemet
balneológia-kommunikáció szakon.

Civilként megjártam Amazóniát, az afrikai dzsungeleket, s a két sarkot, ahol a pandák, a vikunyák, a
jegesmedvék és a moszatok emberi jogiért küzdöttem egyéves ösztöndíjammal.

Sajnos heteroszexuálisnak születtem, err?l képtelen voltam leszoktatni magamat, de igyekszem: legalább
arra fokozottan figyelek, hogy leszbinek nézzek ki.

Intoleráns szüleim csecsem?koromban megkereszteltettek, ezt nagyon szégyellem. Viszont igyekszem
mindenhol aláhúzni, hogy én utálom a vallást, valójában csak a kereszténységet, mert a többi vallás
másság, így azok iránt köteles vagyok fokozottan toleráns lenni.

Jelenleg egy a 2014-es választási eredények ellen küzd? civil szervezet régiós összeköt? koordinátora
vagyok.

Tavaly ilyenkor még a hajléktalanok utcán pisilési jogáért küzdöttem, de id?közben rádöbbentem, hogy a
hajléktalanok potenciális Jobbik-szavazók, így azóta fasisztázom ?ket és nem adok nekik semmit. Ha
például valamelyik hajléktalan sorba áll a menekülteknek szánt szendvicsekért, elzavarom azonnal.

A muszlim menekülteket szeretem a legjobban, nagyon tisztelem vallásukat is, s?t behatóan
tanulmányoztam annak jellemz?it. Ezért adok nekik sertésmájkrémes szendvicset, úgy tudom, ez a
kedvencük.
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Tegnapel?tt reggel még azt követeltem a szemét Orbántól, hogy helyezze le a menekülteket ötcsillagos
szállodákban, s mindenkinek adjon az államtitkári alapbérrel egyez? segélyt. Tegnap viszont már azt
követeltem, hogy a rohadék Orbán szállíttassa különvonatokkal az egész Közel-Keletetet Berlinbe, 24
órán belül. Ha ezt nem teljesíti, tizedmagammal tüntetni fogok a hétvégén. Ma még nem tudom mit fogok
követelni, ezen még gondolkodunk hármasban itt az akciós központunkban, de az már biztos, hogy bármit
is követelünk, annak része lesz az európaellenes Orbánhoz intézett újabb, immár 856. ultimátum.

_______________________________________________
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Egy nap alatt leváltották
by maxval bircaman - péntek, december 25, 2015
http://bircahang.org/egy-nap-alatt-levaltottak/

A harmadik legnagyobb bolgár párt vezetésében egy nap alatt dramatikus változás ment végbe.

A szóban forgó párt a bulgáriai török és muszlim kisebbségi párt, a Mozgalom a Jogokért és
Szabadságokért. (A párt hivatalosan nem kisebbségi párt, mivel a bolgár alkotmány tiltja a kisebbségi
pártokat, de a valóságban mégis az. A párt egyébként liberális, de ennek sincs jelent?sége: csak azért az,
mert valahol lennie kell az Európai Parlamentben, s a liberális irányzat volt éppen szabad.)

A párt alapítója és egészen 2013-ig gyakorlatilag egyszemélyi és teljhatalmú vezet?je Ahmed Dogan
(török nevén: Ahmed Do?an), bolgár filozófus volt. 2013-ban visszalépett a párt vezetését?l, s átadta a
kormányt korábbi közeli munkatársának Ljutvi Mesztannak (török nevén: Lütfi Mestan).

Ezen a héten Dogan egy interjúban kritizálta Mesztan nyilatkozatát, melyben az orosz-török válság
kapcsán Mesztan határozottan kiállt Törökország mellett, határozattabban, mint az USA és a NATO!
Dogan kijelentette: ez a fajta politika ellentétes Bulgária és benne a a Mozgalom a Jogokért és
Szabadságokért szavazóinak (azaz a bulgáriai törökök és muszlimok) érdekeivel.

Tegnap ezért összeült a párt vezetése, s az eredmény: Mesztant elmozdították minden pozíciójából, s?t
kizárták a parlamenti frakcióból és a pártból is!

A Mozgalom a Jogokért és Szabadságokért és Dogna a bolgár politikában a kezdetekt?l fogva a f?
mumusok. A legutáltabb párt és a legutáltabb politikus minden szinten. Ennek oka természetesen
történelmi. Sok ember bolgár emiatt képtelen meglátni, hogy az ideális helyzet (ne legyenek törökök és
muszlimok Bulgáriában) megvalósíthatatlan, erre lehet?ség Bulgária felszabadulásakor volt, de az akkori
bolgár vezetés ezt elmulasztotta (szemben pl. Szerbiával és Görögországgal, ahonnan azok felszabadulása
után gyakorlatilag minden török ki lett ?zve), s a történelem kerekét nem lehet visszaforgatni. Viszont
Dogan tevékenysége és pártja mindenképpen a legkisebb rossz a jelenlév? opciók közül. Ez a párt volt
ugyanis az, mely lehetelenné tette Bulgáriában radikális és akár szeparatista török és muszlim mozgalom
kialakulását a rendszerváltás után. Ezt nem elismerni pedig butaság.
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S most Ahmed Dogan újra segített: az iszlamista török kormányhoz túlságosan közel kerül? és
agresszívan oroszellenessé vált Mesztant pár nap alatt kisöpörte a bolgár politikából.

Ahmed Dogan a párt 2013-as kongresszusán

_______________________________________________
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Egyházszervezet I.
by maxval bircaman - hétf?, október 19, 2015
http://bircahang.org/egyhazszervezet/

Az ortodoxia egyházszervezete.

Jelenleg a khalkedóni ortodoxia 15 önálló részegyházra oszlik. Az önállóság természetesen csakis
adminisztratív értelemben értend?.

Az ortodox egyházszervezetben fontos az ?si primus inter pares elv (els? az egyenl?k között), azaz
minden püspök csak a saját püspöki területén rendelkezik korlátlan egyházvezet?i hatalommal, más
tekintetben csak els? az egyenl?k között. Azaz pl. egy metropolita vagy egy érsek, aki egy
f?egyházmegye vezet?je mindig teljes hatalmat csak saját egyházmegyéjében gyakorolhat (a metropolita
vagy az érsek mindig rendelkezik saját egyházmegyével is, melynek ? a püspöke), viszont
f?egyházmegyéjében ? csupán els? a f?egyházmegyéhez tartozó püspökök között, a f?egyházmegyét
illet?en nem rendelkezhet egyedül, hanem csakis egyetértésben a többi püspökkel.

Ugyanez van részegyházszinten is, azaz a pátriárka sem korlátlan ura az egész részegyházának, hanem
csupán els? az egyenl?ek között az egyházban lév? többi f?egyházmegye-vezet? között. Ugyanez a
helyzet Világegyház szinten is.

Azaz röviden:

a metropolita az els? az egyenl?k között a területéhez tartozó püspökök között.
a pátriárka az els? az egyenl?k között a területéhez tartozó metropoliták között.
a konstantinápolyi pátriárka az els? az egyenl?k között az összes pátriárka között.

Gyakori felreértést jelent, hogy az egyes püspöki címek jelentése nem azonos az egész egyházban. Mind
az antiochiai, mind a konstantinápolyi hagyományban a pátriárka a legmagasabb püspöki rang, azonban
míg a konstantinápolyi hagyományban a pátriárka után az érsek, majd a metropolita következik, addig
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az antiochiai hagyományban a metropolita a magasabb rang, s csak után következik az érsek. Emiatt az
antiochiai hagyományt követ? részegyházakban egyes esetekben a metropolitát szokás érsekmetropolitának is nevezni.

A 15 részegyházból jelenleg 9-nek a vezet?je pátriárka: a 4 ?si pátriárkátuson (alexandriai, antiochiai,
jeruzsálemi, konstantinápolyi) kívül a bolgár, a grúz, az orosz, a román, a szerb egyház vezet?jéé. (Az
alexandriai pátriárka ezen kívül a pápa címet is viseli, mely azonos a pátriárkai címmel, a grúz egyház
vezet?je pedig a katolikosz címet is, mely egy ?si megnevezés a korai egyházból egyes olyan
püspökökre, akik a Római Birodalom határain kívül m?ködtek.)

A maradék 6 egyház - albán, amerikai, ciprusi, cseh-szlovák, görög, lengyel - vezet?je érsek. Ennek oka
egyrészt az, hogy ezek az egyházak jellemz?en újabbak (kés?bb lettek függetlenek), másrészt történelmi
hagyomány. A dolognak kánonjogi jelent?sége nincs, az érsek által vezett részegyház nem kevésbé
független, mint a pátriárka vezette részegyház.

A kánonjog szerint egy területen csak egy püspöknek lehet jogjatósága, azaz egy területen csak egy
részegyház m?ködhet. Sajnos ez azonban a gyakorlatban nincs betartva, kivéve az egyes részegyházak
történelmi anyaterületét és az afrikai kontinenst. Jó példa erre Magyarország, ahol egyszerre 5 darab
ortodox részegyház m?ködik egymással párhuzamosan: a bolgár, a konstantinápolyi, az orosz, a román, s
a szerb.

A 15 részegyházból 7 kizárólag csak az illet? részegyház anyaterületén m?ködik, ez az albán, az
alexandriai, az amerikai, a ciprusi, a cseh-szlovák, a görög, a lengyel egyház. Azaz ezeknek a
részegyházaknak nem léteznek külföldi egyházmegyéi, templomai.

Ezzel ellentétben a bolgár, a grúz, a román, s a szerb egyház rendelkezik külföldi egyházmegyekékkel,
jellemz?an csak a külföldön él? kisebbségeik számára.

Az antiochiai és a jeruzsálemi egyház között vitás kérdés a Perzsa-öböl mentén lév? muszlim államok
területe. Az antiochiai egyház szerint ezek az ? területeik kánonjogilag, viszont ennek ellenére a
jeruzsálemi egyház is fenntart templomokat egyes régióbeli országokban.
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A legnagyobb vitás kérdések az antiochiai, a konstantinápolyi és az orosz egyház között vannak területi
kérdésekben,

Az antiochiaiak komoly missziós tevékenységet fejtenek ki külföldön, els?sorban Észak-Amerikában. A
konstantinápolyi és az orosz egyház között pedig több helyen is párhuzamos, egymással "harcban" álló
egyházszervezet épült ki. Pl. ez a helyzet Észtországban, Lettországban, ahol mind Moszkvának, mind
Konstantinápolynak vannak templomai.

A teljesség kedvéért megemlíteném még Moldovát is, ahol az orosz és a román egyház van jelen
párhuzamosan.

S természetesen a legnagyobb a káosz Észak-Amerikában van, ahol jellemz?en 7 darab egymással
párhuzamos ortodox egyházi struktúra épült ki.

Hozzá kell tenni: ezek a harcok az egymás fed? kánonjogi hatalmak között minden esetben adminisztratív
jelleg?ek, sosem hitbéliek. Azaz az egymás struktúráinak jogosságát el nem ismer? részegyházak
természetesen minden esetben elismerik egymást dogmatikai és egyházi értelemben. Azaz bár a
Konstantinápolyi Egyháznak az az elve, hogy csak neki van joga a "barbár földeken" (ott, ahol még nincs
megszervezett egyházi szervezet) m?ködnie, ett?l teljesen függetlenül az ott létez? egyéb részegyházak
papságát, annak minden szentségét, minden szertartását, minden tevékenységét érvényesnek tekinti.

Magyarországon a XIX: sz. közepéig az egyetlen törvényesen elismert ortodox részegyház a szerb volt, a
szerb pátriárkához tartozott az összes magyarországi ortodox egyházközség. (Az egész szerb egyház
székhelye 1691-1920 között Magyarországon volt!) A magyar hatóságok a XIX. sz. második felében
engedélyezték az erdélyi románok kérésére, hogy az erdélyi ortodox egyházközségek szabadon
dönthessenek, kihez akarnak a tartozni: a szerb pátriárkához vagy az 1872-ben létrejött független román
pátriárkához. Természetesen a nagy többség a bukaresti pátriárkát választotta. Ekkor lett Magyarországon
két ortodox részegyház. Majd az I. vh, idején lett engedélyezve a sokkal kisebb bolgár részegyház is
Magyarországon.

Az I. vh. után jelent meg a Magyar Ortodox Egyház olyan hívekb?l, akik jellemz?en görög, román és
szerb származásúak voltak, de elmagyarosodtak, s már csak magyarul beszéltek. Ekkor merült fel az
igény egy független magyar ortodox részegyház létrehozására, melyet az akkori hatalom (Horthy) is
támogatott. A tervezett magyar részegyház azonban nem tudott létrejönni, mert az ortodox világegyház
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ezt nem támogatta. Emiatt a Magyar Ortodox Egyház kánonjogi státusza is rendezetben maradt,
gyakorlatilag nem tartozott sehová se. A kánjogi rendezés 1948-ban történt meg, amikor a moszkvai
pátriárka elismerte az összes olyan magyarországi ortodox egyházközséget, mely nem tartozott se a
bolgár, se a román, se a szerb egyházhoz. Ekkortól ezek az egyházközségek az Orosz Egyház részei.

A rendszerváltozás után jelent meg egy új probléma. A Konstantinápolyi Egyház megjelent
Magyarországon hivatalosan és magáénak követelte a magyarországi egyházközségeket. A moszkvai
pátriárka alá tartozó magyarországi egyházközségek kb. negyede ekkor csatlakozott Konstantinápolyhoz,
a nagyobb rész maradt Moszkva alatt. A magyarországi konstantinápolyiak bíróságon követelték
maguknak a f? templomot is (Nagyboldogasszony Székesegyház. Budapest, V. ker., Pet?fi tér), de a pert
elvesztették, a templom máig a Moszkvához tartozó magyarországi ortodoxok tulajdona.

A nyelvi helyzet a magyarországi ortodox egyházközségekben jelenleg a következ?:

a 2 darab bolgár egyházközség (ezek közül a valóságban csak egy aktív, a másiknak nincs állandó
papja) bolgár nyelv?
az 5 darab konstantinápolyi egyházközség kevert, görög és magyar nyelv?,
a 11 darab orosz egyházközség els?sorban magyar nyelv?, de az egyházi szláv. a görög és az
orosz is használatos,
a 19 darab román egyházközség román nyelv?. a magyar is használatos,
a 42 darab szerb egyházközség egyházi szláv nyelv?, a szerb és a magyar is használatos.

Azt lehet mondani, hogy az etnikai kérdés a legnagyobb mai probléma az ortodox misszióknál.
Különösen Amerikában létezik ez a gond. A probléma alapja a konfliktus az ortodoxiába beleszületettek
és az "idegenek" között. A született ortodoxok, els?sorban a görögök, oroszok, románok, keresztény
arabok hajlamosak a vallást valamiféle kiegészítésnek tekinti nemzeti identitásuk részeként, így
idegenkednek a más nemzetiség? hív?k iránt, azokat egyfajta másodosztályú hív?knek tekintik. Amikor
pedig szóba kerül a nyelvi kérdés, azaz milyen nyelven menjen a mise, a beleszületettek körömszakadtáig
ragaszkodnak a görög/orosz/román/arab/stb. nyelv? istentisztelethez, akkor is, ha a hív?k többsége nem
beszéli az illet? nyelvet. Ez természetesen nevetséges az új, "idegen" hív?k számára, akik joggal teszik fel
a kérdést: ez egy templom vagy egy nemzetiségi klub?

Észak-Amerikában e tekintetben az Antiochiai Egyház, valamint az Amerikai Egyház (mely az Orosz
Egyházból vált ki 40 éve) jár el?l jó példával: igyekeznek mindig a többségi akaratot figyelembe véve
megválasztani a templomi nyelvet.
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https://www.youtube.com/watch?v=uFLWloitcio

az Amerikai Ortodox Egyház els? nem született ortodox érsekének beszéde - Jónás érsek (eredeti
neve: James Paffhausen), aki protestánsból lett ortodox 18 éves korában

_______________________________________________
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Egyházszervezet II.
by maxval bircaman - szombat, november 21, 2015
http://bircahang.org/egyhazszervezet-ii/

A nem-khalkedóni ortodoxia egyházszervezete.

Jelenleg a nem-khalkedóni ortodoxia – használatos, de pontatlan név rájuk az “ókeleti” is - 6 önálló
részegyházra oszlik. Az önállóság természetesen csakis adminisztratív értelemben értend?.

Hasonlóan a khalkedóni ortodoxiához, a nem-khalkedóni ortodoxiának sincs központi feje, közös
hatósága, az összeköt? elem “csak” a közös hit, adminisztratív értelemben nincs alá- vagy felérendeltség
a 6 részegyház között.

Tiszteletbeli értelemben Szent Péter székei els?bbséget élveznek, ezek Alexandria, Antiochia és Róma.
Mivel Róma – legalábbis ortodox szempontból – 451-ben kivált az egyetemes egyházból, így maradt
Alexandria és Antiochia. E két püspök így tiszteletbeli els?bbséget élvez. Az etiópok és az eritreaik
Alexandria utódai, onnan kapták meg a hitet, míg az indiaiak és az örmények Antiochiából.

Mind a 6 részegyház vezet?je pátriárka: emellett a kopt pátriárka a “pápa” címet is használja, az örmény
egyház feje pedig a “katolikosz” címet. A katolikosz cím egy ?si megnevezés a korai egyházból egyes
olyan püspökökre, akik a Római Birodalom határain kívül m?ködtek.

A kánonjog szerint egy területen csak egy püspöknek lehet jogjatósága, azaz egy területen csak egy
részegyház m?ködhet. Ez azonban csak az egyházak anyaterületén van betartva, a missziós tevékenységi
területeken egymással párhuzamosan m?ködnek egyes részegyházak. Az eritreai, indiai, s az örmény
egyház csak saját anyaterületén és a diaszpórában fejt ki tevékenységet, míg az etiópok, a koptok és a
szírek folytatnak missziós tevékenységet “idegenek” között is.

Az els? nagy egyházszaladás (431-451) idején alakult ki a nem-khalkedóni irányzat. A ?si alexandriai és
az ?si antiochiai egyház területének és híveinek zöme az anti-khalkedóniai ortodox irányzathoz
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csatlakozott, gyakorlatilag egész Észak-Afrika keleti része 95 %-ban és Kis-Ázsia 80-85 %-a – egyedül
Palesztínát leszámítva – ehhez az irányzathoz csatlakozott. Egészen a muszlim hódításig ez volt a terület
f? vallása. A muszlim hódítás hatására a lakosság nagy része áttért az iszlámra, s a kereszténység
kisebbségi vallás lett. Viszont elmondható: a muszlim államok szívesebben fogadták el az antikhalkedóni ortodoxiát, mint a khalkedóni ortodoxiát, melyet idegen és ellenséges államok el?retolt
hely?rségeinek voltak hajlamosak tekintetni. Így elnyomva ugyan, de kisebbségként máig megmaradt az
ortodoxia.

Eritreai ortodox egyház. Eritrea lakosságának kb. a 50-60 %-a keresztény, a többi muszlim. A
keresztények kb. 85-90 %-a ortodox. Nagy többségük tigrinya nemzetiség?, ez Eritrea legnagyobb
nemzetisége, kb. a lakosság fele.

Az eritreai ortodox egyház az országon kívül fenntart diaszpóra részére is egyházközségeket NyugatEurópában és Észak-Amerikában.

Az eritreai ortodox egyház csak 1993 óta független, korábban az etióp ortodox egyház része volt. Az
eritreai ortodox egyház az alexandriai pápát ismeri el az ortodoxia tiszteletbeli fejének, ennek része az is,
hogy minden új egyházf? el?ször formálisan áldást kér az alexandriai pápától, bár az alexandriai pápának
nincs beleszólása az eritreai egyházf? megválasztásába.

az eritreai pátriárka

Etióp ortodox egyház. Etiópia lakosságának kb. a kétharmada keresztény, ezek 80-85 %-a ortodox. Nagy
többségük amhara és tigrinya nemzetiség?, de Etiópia legnagyobb nemzetiségének, az oromóknak is a
harmada ortodox. Ez a három nemzetiség összesen Eriópia lakosságának 70 %-át teszi ki.

Az etióp ortodox egyház az országon kívül fenntart a diaszpóra részére is egyházközségeket az egész
világon, emellett missziós tevékenységet is folytat. Érdekes, hogy a rasztafari mozgalom hatására
bizonyos sikereket ért el az egyház a karibi térségben. (Maga Bob Marley is áttért élete utolsó éveiben az
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ortodox vallásra.)

Az etióp ortodox egyház csak 1959 óta független, korábban az alexandriai kopt ortodox egyház része volt.
Az etióp ortodox egyház az alexandriai pápát ismeri el az ortodoxia tiszteletbeli fejének, ennek része az
is, hogy minden új egyházf? el?ször formálisan áldást kér az alexandriai pápától, bár az alexandriai
pápának nincs beleszólása az etióp egyházf? megválasztásába.

Az etióp és az eritreai egyház Bibilája a leghosszabb az egész kereszténységben, tartalmaz több olyan
könyvet is, melyek más felekezetekben nem részei a Bibliának. A Biblia könyveir?l részletesebben itt.

Az etióp és az eritreai egyház istentiszteleti nyelve a geez, szertartásrendjük a tevahedo, ami az
alexandriai rítus alváltozata. Külön érdekessége ennek a két részegyháznak, hogy teljesen saját naptárt
használnak. Az egyházi naptáruk folyama egyezik a juliánus naptáréval, azaz Karácsony mindig a világi
naptár szerint január 7-re esik, de más a hónapok beosztása és az évszámozás is. Ma - 2015. november 21.
- pl. az etióp naptár szerint 2008. hedar (harmadik hónap) 11. van. Azaz mindig 7-tel kevesebb az évek
száma, ennek oka, hogy a kopt naptár kitalálói - a kopt naptáron alapszik az etióp naptár, csak az évek
számozása és a hónapok neve más - 7 évvel kés?bbre számolták ki Jézus születését, mint Európában.

a kopt pápa és az etióp pátriárka találkozója

Az örmény egyház Örményországon kívül jelent?s számú hív?vel rendelkezik még Libanonban is,
Libanon lakosságának kb. 5 %-a az örmény ortodox egyház tagja. Az örmény rítust használják, ami a
legközelebbi az összes keleti rítus közül a latin rítushoz.

Az örmény egyház sajátossága, hogy sokáig nem ünnepelték a Karácsonyt. Ennek oka, hogy amikor a
Karácsony bevezetésre került az Egyházban, az örmények a Római Birodalom területén kívül éltek, így
nem hatott rájuk az új ünnep bevezetésének szokása. Így az örmények - maradva az eredeti keresztény
hagyománynál - Jézus születését csak Jézus megkeresztelésével együtt ünnepelték, azaz január 6-án.
Viszont mivel az örmények többsége a juliánus naptárt használja, így ez a mai világi naptár
szerint január 19-re esik.
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az örmény egyház központja

India lakosságának alig 2 %-a keresztény, viszont elhelyezkedésük az országon belül egyenl?tlen.

Emellett fontos különbség van az ?si keresztények és a gyarmati id?k keresztényei között. Az el?bbiek az
I. századi keresztény missziók eredménye, míg utóbbiak a gyarmati kori misszionáriusok – els?sorban
portugálok és angolok – térítésének eredménye.

Három indiai állam Kelet-Indiában - a Banglades, Bhután, Kína és Mianmar által határolt részen –
keresztény többség?, itt a lakosság a brit gyarmati uralom idején lett keresztény, a többség protestáns. Az
indiai volt portugál gyarmatokon jelent?s a katolikusok száma, de nem alkotnak sehol többséget, Goában
pl. a katolikusok a lakosság negyedét alkotják.

Az I. sz. alatti keresztény missziók célterülete Kerala állam volt, itt ma is keresztény a lakosság 20 %-a.
Eredetileg fele-fel arányban tartoztak a nem-khalkedóni irányzathoz és az asszír irányzathoz, ma azonban
a katolikus és a protestáns missziók hatására a megoszlás köztük kb. 40 % katolikus, 40 % protestáns, 20
% nem-khalkedóni ortodox, s 1 % alatti asszír keresztény.

A nem-khalkedóni ortodoxok Indiában a szír egyházhoz és az indiai egyházhoz tartoznak. Az indiai
egyház 1912 óta független a szírtól. Istentiszteleti nyelv a szír és a malajalam. Az indiai egyház a
gregoriánus naptárt használja, azaz Karácsony a világi naptár szerinti december 25-én van.

az indiai pátriárka és az örmény katolikosz találkozója
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Direkt a végére hagytam a két nem-khalkedóni "anyaegyházat": az alexandriait (más néven: kopt
egyház) és az antiochiait (más néven: szír egyház).

A legnagyobb nem-khalkedóni részegyház a kopt.

A végleges szakadás csak 536-ban következett be a khalkedóni ortodoxok és a nem-khalkedóni
ortodoxok között, Az utolsó közös alexandriai pápa az 535-ben megválasztott I. Teodosziosz volt, akit
536-ban I. Jusztiniánusz császár leváltatott, életfogytig tartó szám?zetésre ítélt, majd új pápát választatott
I. Paulosz személyében. A nem-khalkedóni irányzat az új választást nem ismerte el, Teodoszioszt tartotta
továbbra is, egészen 567-ben bekövetkezett haláláig a legitím pápának, majd új pápát választott. Tehát ez
id?ponttól kezd?d?en van – mind a mai napig – két alexandriai pápa, az alexandriai kopt pápa és az
alexandriai görög pápa.

A nem-khalkedóni ortodox alexandriai pápa (a kopt pápa) alá tartozó egyház – a kopt ortodox egyház –
tagsága kb. 16 millió f?, ebb?l kb. 12 millió Egyiptomban van, így tehát Egyiptom lakosságának kb. 15
%-a kopt keresztény. A tagság többi része Afrika más országaiban található (a kopt pápának a nemkhalkedóni ortodox irányzaton belül kizárólagos joghatósága van egész Afrikára, Etiópiát és Eritreát
leszámítva), valamint az – els?sorban észak-amerikai – kopt diaszpórában.

A koptok jelent?s missziós tevékenységet is kifejtenek, Afrikán kívül is, els?sorban az USÁ-ban, az
Egyesült Királyságban és Franciaországban. Egyik er?sen fejl?d? autonóm részegyházuk a brit ortodox
egyház, mely angol nyelven folytat missziós tevékenységet els?sorban az anglikán hitb?l, annak
elvilágiasodása miatt, kiábrándult hívei között.

A kopt egyháznak komoly befolyása van Egyiptomban. Többek között sikerült kiharcolnia az egyháznak,
hogy 2002 óta a Karácsony és a Húsvét Egyiptomban munkaszüneti nap legyen. (Egyiptom így a 4.
muszlim ország lett – Szíria, Libanon és Jordánia után -, ahol valamely keresztény ünnep hivatalos
munkaszüneti nap.)

Istentiszteleti nyelv a kopt, a kopt naptárt használják - ez az eredeti ?si egyiptomi naptár javított
változata -, ami egyezik a juliánussal, azaz Karácsony a világi naptár szerinti január 7-én van. Ma - 2015.
november 21. - pl. a kopt naptár szerint 1732. hatur (harmadik hónap) 11. van. A kopt naptár kezd?éve
bevezetésének id?pontja, azaz i. sz. 238.
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Az antiochiai (szír) egyházban történelmileg a szakadás a khalkedóniak és a nem-khalkedóni ortodoxok
között 451-ben következett be, az antiókiai pátriárkai cím ez id?ponttól kezd?d?en vita tárgyát képezte a
két irányzat között. Azonban egészen 518-ig mindig csak egy személy volt a pátriárka, egyszer a egyik,
másszor a másik irányzatból, annak függvényében, hogy éppen melyik irányzat tudta saját jelöltjét a
pátriárkai trónhoz juttatni. A végleges szakadás csak 518-ban következett be, ez id?ponttól kezd?d?en
van két alexandriai pátriárka, az antiókiai szír pátriárka és az antiókiai görög pátriárka.

A végleges szakadás története er?sen hasonlít az Alexandriánál leírtakhoz. Azutolsó közös antiókiai
pátriárka az 512-ben megválasztott Szeverusz, akit 518-ban I. Jusztinusz császár (nem keverend? I.
Jusztiniánusz császárral, aki az utóda volt) leváltatott, majd új pátriárkát választatott Paulosz pátriárka
személyében. A nem-khalkedóni irányzat az új választást nem ismerte el, Szeveruszt tartotta továbbra is,
egészen 538-ban bekövetkezett haláláig a legitím pátriárkának, majd 6 évvel kés?bb új pátriárkát
választott. Tehát ez id?ponttól kezd?d?en van – mind a mai napig – két antiókiai pátriárka van, egy "szír"
és egy "görög".

A mai Szíria lakosságának kb. 10 %-a keresztény, a keresztények 80 %-a ehhez az egyházhoz tartozik.
Emellett tagság van még Libanonban, Jordániában, Irakban és Indiában is – Indiában 2 millió f? körül –
az antiókiai szír pátriárka alá tartozó autonóm indiai egyházban. Istentiszteleti nyelv a szír és a malajalam
(ez utóbbi csak Indiában). A gregoriánus naptárt használják, azaz Karácsony a világi naptár szerinti
december 25-én van.

https://www.youtube.com/watch?v=zTBWdJkIC60

a szír pátriárka

*

Országok, ahol jelent?s arányban élnek nem-khalkedóni ortodoxok:
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(világoszöld – 5-10 %-os arány, sötétkék – 10-20 %-os arány, piros – 20-50 %-os arány, narancs 50 %
feletti arány)

_______________________________________________
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Elidegenedés
by maxval bircaman - csütörtök, január 29, 2015
http://bircahang.org/elidegenedes/

Pár hónapja kénytelen vagyok olyan munkát végezni, melyet nagyon nem akarok csinálni.

Azt hiszem, kezdem megérteni Marx elidegenedés-elméletét.

_______________________________________________
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Eredmények
by maxval bircaman - vasárnap, április 26, 2015
http://bircahang.org/eredmenyek/

A kommenteket legkeményebben cenzúrázó magyar médiák versenyében eredményt hirdetek. Figyelem:
ezúttal nem blogokat, hanem kifejezetten hivatásos médiákat vizsgáltam csak.

A ballib oldalon a nyertes: a HVG. Fantasztikusan gyors moderálás, gyakorlatilag minden ellenvéleményt
törölnek, s?t a nickeket is végleg letiltják. Néha az ellenvéleményt meghagyják, de íróját végleg tiltják,
azaz nem tud viszontválaszolni a hozzá intézett kérdésekre.

A fideszes oldalon a nyertes: a Magyar Nemzet. Fantasztikusan gyors moderálás szintén, valamivel
engedékenyebbek, de a határozott ellenvéleményt nyomtalanul törlik. Az agyatlan káromkodást viszont
nem törlik. Pozitívum viszont: nicket nem tiltanak le gyakran.

_______________________________________________
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Eurovíziós dalfesztivál
by maxval bircaman - kedd, május 26, 2015
http://bircahang.org/eurovizios-dalfesztival-2/

Vége az eurovíziós dalfesztiválnak.

Nyert a dögunalmas svéd dal. Egyetlen okból: hogy ne az orosz dal nyerjen.

Politikai ok. A dalfesztivál mögött komoly üzleti érdekek állnak.

Múltkor, a tavalyi fesztiválon a homoklobbi túl messzire ment: nyert egy perverz emberszabású, s az
orosz csajokat kifütyölték. A dalfesztivál vezetése komoly bajba került, nem volt kizárt egy orosz bojkott
sem. Ha pedig Oroszország bojkottál, az hatalmas piacvesztés lenne, amit a dalfesztivál nem engedhet
meg magának.

Így idén fel lett szerelve a füttysemlegesítés a néz?téren, hogy a közönség között többségben lév?
homokosok óbégatása ne hallatszódjon a közvevetítésben.

S az orosz el?adót kihozták másodiknak. Picit visszaléptették a homoklobbit.

Emellett Ausztria büntetésb?l az utolsó helyek egyikét kapta. Ugyanis a homoklobbista osztrák szervez?k
túlságosan aktívak voltak, még egyes bécsi közlekedési lámpákat is átcsináltak perverzre. S tízpercenként
szót kapott a szakállas áln? szörnyeteg: SOHA eddig nem szerepelt ilyet sokat a fesztiválon az el?z? évi
nyertes!

Ez így kielégítette az oroszokat is, s a perverzeket is. A dalfesztivál vezetése megtalálta az arany
középutat.
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Ami pedig a magyar résztvev?t illeti, katasztrofális volt. A Bogi, úgy tünik azt hitte, valamiféle politikai
dalfesztiválon van. Még a háttérénekesek is vigyázban álltak. Utoljára ilyet a 80-as években láttam,
keletnémet ifjúkommunista dalfesztiválon. Ezzel az er?vel az Anyám tyúkját is elszavalhatta volna zenei
kísérettel - az ugyanúgy alkalmatlan lett volna. Ez pont olyan, mint amikor pár éve operaénekes lépett fel
a dönt?ben, s sikeresen megszerezte az utolsó helyek egyikét. Pedig sokkal jobban énekelt, mint az összes
többi résztvev?. Csak éppen nem oda való a stílus.

_______________________________________________
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Európa napja van
by maxval bircaman - szombat, május 09, 2015
http://bircahang.org/europa-napja-van/

Ma van Európa napja.

Ezen a napon, 70 évvel ezel?tt a brit és az amerikai csapatok végleg szétzúzták a német és orosz er?ket, s
liberális demokráciát vezettek be az egész kontinensen. Aztán betiltották a halálbüntetést, bevezették az
egynem?ek házasságát, s megalapították az Európai Úniót.

Örök dics?ség a 30 millió amerikai és brit katonának, akik életüket adták az Únióért!

_______________________________________________
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Európa vallási térképe
by maxval bircaman - kedd, január 20, 2015
http://bircahang.org/europa-vallasi-terkepe/

Európa vallási térképe.

A jelmagyarázat:

A 1 - iszlám többség (75 % feletti)
A 2 - iszlám többség (50-75 % közöttii)
A 3 - a legnagyobb vallás az iszlám, de aránya nem éri el az 50 %-ot

B 1 - protestáns többség (75 % feletti)
B 2 - protestáns többség (50-75 % közöttii)

C 1 - katolikus többség (75 % feletti)
C 2 - katolikus többség (50-75 % közöttii)
C 3 - a legnagyobb vallás a katolicizmus, de aránya nem éri el az 50 %-ot

D 1 - ortodox többség (75 % feletti)
D 2 - ortodox többség (50-75 % közöttii)
E 1 - ateista többség (50-75 % közötti)

_______________________________________________
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Ez már fasizmus...
by maxval bircaman - szombat, június 06, 2015
http://bircahang.org/ez-mar-fasizmus/

Gyomorforgató fasizmus a budapesti utcán.

Pedig közismert liberális alapelv: a bevándorló alapvet? joga nem tisztelni új hazáját, nem alkalmazkodni
annak szokásaihoz, annak kultúrájához, annak jogrendjéhez! Hogy lehet, hogy err?l nem hallott a magyar
kormány???

_______________________________________________
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Fajfenntartás
by maxval bircaman - hétf?, december 21, 2015
http://bircahang.org/fajfenntartas/

Az Ákos és Kövér elleni hiszteroliberális aljas támadások kapcsán.

Az emberi faj normális ösztöne a faj fenntartása. Nem véletlen, hogy minden társadalom tiszteli, s?t
támogatja az anyaságot. Az els? emberi államok óta, s?t már a törzsi szakaszban is.

Igen, mindig voltak, akik valamilyen okból (biológiai alkalmatlanság vagy speciális szociális áldozatként)
nem akartak szaporodni. Ezzel semmi gond nincs, míg két feltétel érvényesül:

ezek az emberek kevesen vannak,
nem terjesztik pozitív példaként és általános értékként a gyermektelenség eszméjét.

Szóval ha egy társadalom alapértékévé az válik, hogy a tagjainak ne legyen gyereke, s társadalom ne
maradjon fenn, az ugyanolyan öngyilkos, beteges valami, mint az egyén öngyilkossága.

A furcsa: az egyének öngyilkosságára segélyszervezetek épülnek, de amikor valaki ugyanazt szeretné
társadalmi mértékben is alkalmazni, azt a társadalom egy kicsi, de túl hangos része h?börgéssel és
gágogással reagálja le.

Na, ezen kellene elgondolkodni.

A leggusztustalanabb természetesen az, amikor normális, heteroszexuális, családi életet él? liberálisok
propagálják a gyerektelenséget és a családellenességet, amolyan vizet prédikál, bort iszik alapon.
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Férfiként természetesen nem szülhettem gyereket, de mindkét gyerekem születése számomra máig
meghatározó, els?rend? élmény.

nagyobbik és kisebbik fiammal, azok egyhónapos korukban

S azt hiszem, hogy ha egy társadalomban a többség számára ez másodlagos, lényegtelen dologgá válik,
akkor azt a társadalmat a legjobb atombombával kezelni - más út ugyanis nincs.

_______________________________________________
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Fanatizmus
by maxval bircaman - szombat, január 24, 2015
http://bircahang.org/fanatizmus/

A fanatikus politikai rajongó képtelen a tényeket önmagukban elfogadni. A kedvenc politikai er?nek
kedvez? híreket fel kell nagyítani, a negatívakat meg vagy el kell hallgatni vagy félre kell magyarázni.

Nagyon sok ideig abban hittem ?szintén, hogy a ballib hívek m?veltségben és intelligenciában egyfajta
magasabb min?séget képviselnek, azaz jobban képesek a tények befogadására, az értelmes vitára és a
demagógiamentességre.

A fanatikus különösen akkor mutatja ki butaságát, amikor kedvenc pártja veszített éppen. 2002-ben, a
választások után jól lehetett érzékelni a fanatikus fideszesek abszurd állításait, kezdve attól, hogy a
(fideszes vezetés?) Belügyminisztérium elcsalta a választásokat, egészen az olyan vicces kijelentésekig,
hogy „az én miniszterelnököm továbbra is Orbán Viktor”, s Mádl Ferenc árulónak nevezéséig, amiért –
alkotmányos kötelességét teljesítve – Medgyessy Pétert kérte fel kormányalakításra. Hozzáteszem:
mindezt persze sosem fideszes vezet?k, közírók mondták/írták, hanem egyszer? fanatikus hívek.

2010-ben sikerült megtapasztalnom: a ballib fanatikusok EGY AZ EGYBEN ugyanazt teszik. Ez ki is
gyógyított abból a tévhitb?l, hogy a ballib hívek értelmesebben lennének. Nem, nem azok.
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Fejfed?hiány
by maxval bircaman - péntek, szeptember 04, 2015
http://bircahang.org/fejfedohiany/

Már megint nincs fejfed? a rohadék, rasszista, cigány Orbánon!

Hogy is lenne rajta, ha egyszer nem ismeri az európai etikettet, mert cigányok és büdös parasztok voltak
az ?sei, nem V. kerületi kim?velt balliba emberf?k, így nem volt ki megtanítsa neki.

Szóval el?ször is nem hajlandó regisztrálni a menedékjogkér?ket, aztán pedig kényszeríti ?ket a
regisztrációra.

Aztán nem engedi ?ket elutazni Németországba, majd pedig allatomosan Németországra szabadítja ?ket.

Mert biztos a saját zsebébe teszi a menekültekre szánt pénzeket! Meg el akarja terelni a figyelmet az...
izér?l, mindegy mir?l, a lényeg, hogy ha nem lennének menedékjogkér?k, már megbukott volna.

Egyszer nem védi meg az EU határait, máskor meg megvédi azokat - pedig mindkét magatartás de facto
hétköznapi fasizmus.

Egyszer felel?tlenül vonatokra zsúfolja a tömeget (biztosan Auschwitzba készül vinni ?ket...), másnap
nem engedi be ?ket a pályaudvarra, harmadnap meg ismét beengedi ?ket! Ez gyomorforgató. Hiszen
tegnap láttam a Sky News és a CNN tudósításában, hogy a menekültkérelmez?k egyetlen akadálya a
nyugatra jutásban, hogy Orbán vérszomjas rend?r pribékjei nem engedik az embereket be a
pályaudvarra!

Pedig menekülttáborokba kellene vinni az embereket, azaz mégsem, mert ez de facto a náci haláltáborok
újjáéledése lenne!
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Egyébként meg szeptember 15-én Orbán ki fogja kiáltani a katonai diktatúrát. Ez onnan tudom, hogy a
szomszéd néni mondta, szóval halálbiztos. Mindenki le lesz tartóztatva, tankok lesznek mindenhol, s
állig felfegyverzett terroristaellenes speciális egységek fogják rettegésben tartani a lakosságot.

Persze az sem kizárt, hogy a f?város át lesz helyezve Felcsútra, stadion épül a Parlament helyén, s vissza
lesz fordítva a Duna folyási iránya. Miért teszi mindezt a szemét Orbán? Hát hatalomvágyból, mi más
okból?

_______________________________________________
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Filmbéli mítoszok
by maxval bircaman - szombat, augusztus 29, 2015
http://bircahang.org/filmbeli-mitoszok/

A film a legfontosabb m?vészet, mondta Lenin, s a liberális médiagépezet mind a mai napig tartja magát
ehhez.

Szinte vicces, hogy a hollywoodi tömegprodukciókban mindig az a gonosz ellenség, aki éppen hivatalos
ellenségnek számít a liberális médiákban. Egyszer gonosz elrejt?zködött nácik, aztán fanatikus japánok,
majd vérszomjas szovjetek, a kommunizmus bukása óta pedig iszlámterrorista emberev?k, id?nként
gonosz szerbek (a Szerbia elleni amerikai agresszió idején), ill. háborús uszító oroszok.

De most nem az aktuálpolitikai témáról akarok szólni. Hanem az ókori történelemr?l, azaz a filmek által
terjesztett abszurd tévhitekr?l, melyeket ókori történelmi témájú filmek terjesztenek.

Íme három gyakori eset.

Majd minden óegyiptomi tematikájú filmben szinte elhagyhatatlan elem a több tízezer rabszolga, akik a
munkafelügyel?k ostorai alatt napi 20 órában építik a piramisokat.

A valóságban az ókori Egyiptom – ellentétben Rómával és Görörországgal – nem volt rabszolgatartó
társadalom, a társadalom szinte teljes mértékben szabad jogállású emberekb?l állt. A rabszolgaság csak
kivételesen fordult el?: adósrabszolgaság és idegen hadifoglyok esetében. Mindkét eset természetesen
ideiglenes volt: az adósrabszolgák szabadok lettek adósságuk ledolgozása után, az idegen hadifoglyokat
pedig hazaengedték a békeszerz?dés megkötése után, a saját hadifoglyok kicseréléséért vagy váltságdíjért
cserébe.

A bibliai „zsidó rabság” sem szó szerint értend?, hanem mint rossz, keser? sors.
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Az ókori római témájú filmek gyakori eleme a rabszolga evez?s a római hadihajókon. A szerencsétlen
leláncolt rabok eveznek egész nap, s ha a hajó elsüllyed, vele együtt ?k is süllyednek, szörny? halált
halva. Szintén abszurdum. A rómaiaknál a teljes jogú állampolpolgárság egyik fontos eleme a katonai
szolgálat volt, a kett? szinte teljesen összefüggött egymással. Nem teljes jogú állampolgár akkor se
harcolhatott a római hadseregben, ha akart. Gyalázatos szentségtörésnek számított volna, hogy egy
rabszolgára bízzák a hon védelmének szent kötelességét. Természetesen egyetlen rabszolga se evezett
római hadihajókon, se leláncolva, se lánc nélkül, minden római katona teljes jogú római állampolgár, azaz
szabad ember volt. Rabszolga evez?sök egyedül magánhajókon, kereskedelmi hajókon fordultak el?.

A másik mítosz szintén római. A halálig tartó gladiátorharcok fontos filmbeli eleme, amikor a
játékszervez? eldönti maradjon-e életben a vesztes gladiátor: ha igen, akkor a hüvelykujját felfelé
fordította, ha nem, akkor lefelé.

A valóságban a kegyelmet az összezárt ujjakba rejtett hüvelykujj jelezte, míg a bármilyen irányban
kinyújtott hüvelykujj a halált – és ez esetben is jellemz?en oldalra mutatott a hüvelykujj, nem lefelé:
jelentése a „vágd el a torkát” mozdulat. Míg az elrejtett hüvelykujj: „ne vágd el a torkát”.

Az ok: távolról nem volt látható világosan, hogy merre mutat a hüvelykujj, míg az felismerhet? volt
nagyobb távolságról is, hogy a játékszervez? hüvelykujja látszik-e. Hiszen gondoljuk el: lehet, hogy a
gy?ztes gladiátor a stadion ellenkez? végében gy?zte le az ellenfelét, azaz messze a díszpáholyban ül?
játékszervez?t?l. Nyilván ilyenkor a gy?ztes nem ballaghatott el a díszpáholyig megnézni, merre mutat az
ujj.

ez mind NEM
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Fokozódó agresszívitás
by maxval bircaman - vasárnap, június 28, 2015
http://bircahang.org/fokozodo-agresszivitas/

Az USA-ban nem m?ködött a szokásos recept.

A szokásos liberális recept: a médiákon keresztül fokozott agymosás, majd a lakosság "önként" saját
érdekei ellen szavaz, komolyan híve abban, hogy ez az igazi érdeke.

Az USA-ban azonban a kereszténység még túlságosan er?s, így ez a megoldás rizikós lett volna, mert
esetleg nem az a végeredmény születik, mint az ateista többség? Írországban, azaz esetleg hatalmas
pofáraesés lehetett volna a végeredmény a liberális háttérhatalom számára.

Így maradt a másik út: bírósági döntéssel. antidemokratikus módon tenni kötelez?vé állami szinten egy
perverz törpe kisebbség értékrendjét,

A végs? stádiumukban vegetáló liberális demokráciák lassan kezdenek átcsúszni diktatúrába. Egyre
fokozódik az antidemokratikus intézkedések száma. Ez nem csoda, hiszen a liberalizmus nem képes
választ adni a mai kor problémáira.

Az ügy személyesen is érint. Az egyik kedvenc országom az USA. S sok amerikai embert ismerek.
Amerikai ismer?seim 90 %-a most iszonyúan szégyelli magát. Nem lennék most az amerikaiak
helyében! Egy amerikai ismer?sem szerint ez a muszlim Obama bosszúja a keresztény Amerika ellen,
egy másik szerint tegnaptól diktatúra van az USA-ban.

Egy másik amerikai haverom pedig ezt írta a Facebook-on tegnap:

Mostantól el kell készülnünk, hogy egyre inkább úgy kell élnünk, mint a korai keresztényeknek az
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ókori Rómában, azaz egy fokozottan ellenséges állam polgáraiként, ?k túlélték ezt, mi is túl
fogjuk élni, Jézus segítségével.

S két szerzetes gondolata a homokkérdésr?l:

A jézusi szeretet nem azt jelenti, hogy fogadjuk el az embereket olyanoknak amilyenek, hanem
azt, hogy vegyük az embereket, majd változtassuk ?ket újjá Jézus által.
A szabadság nem azt jelenti, hogy mindenkinek ismerjük el a jogát, hogy tegyen amit csak akar.
Ennek a neve rabság, Sátán rabsága.

Magyarország szerencsés helyzetben van most. Az egyik olyan EU-tagállam, ahol alkotmányos szinten
van biztosítva a házasság védelme.

kék - Mordor földje, a homoklobbi legy?zte a házasság intézményét

sárga - házasság csak ellenkez? nem?ek között lehetséges, törvény alapján

zöld - házasság csak ellenkez? nem?ek között lehetséges, az alkotmány biztosítja ezt

(szürke - nem EU-tag)
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Forradalom!
by maxval bircaman - csütörtök, január 01, 2015
http://bircahang.org/forradalom/

Igazi forradalmi hangulat van. Forrong az ország!

100 emberb?l 101 Orbán leváltását akarja.

Az egyetlen vita, hogy ki legyen az új vezet?: Gyurcsány, Tóbiás, Bajnai, vagy személyesen André
Veesenmayer Badfriend. Ezeket a vitákat használja ki a cigány diktátor Orbán, hogy húzza hatalmon
maradása óráit és perceit! De mi átlátunk a pokoli tervén.

Holnap, január 2-án mind az 1500-an, az egész nép ott leszünk és tüntetünk, amíg le nem mond Orbán,
pontosabban este fél 7-ig, mert 7-t?l érdekes m?sor lesz a tévében!

_______________________________________________
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Furcsa "baloldal"
by maxval bircaman - szombat, június 20, 2015
http://bircahang.org/furcsa-baloldal/

A magyar "baloldal" furcsaságain az ember nem gy?z csodálkozni.

A magyar "baloldal" két f? részre osztható.

Az egyik - a nagyobb - rész az, mely gazdaságpolitikában olyannyira jobboldali álláspontot képvisel,
hogy ahoz képest egy amerikai neokonzervatív is kissé balosnak látszik. Ezt a tábort nyugaton szimplán
neoliberálisnak nevezik, s természetesen jobboldalinak. Ebben az táborban az egyetlen baloldali elem,
hogy egyes társadalompolitikai kérdésekben liberális álláspontot fogalmaznak meg, jellemz?en olyan
kérdésekben, melyek az átlagember életét nemigen befolyásolják, pl. az egynem?ek házassága, abortusz,
szekularizmus.

A másik - kisebb - részben a tudathasadás foka nagyobb. ?k ugyanis szinte ugyanazt mondják, mint a
másik tábor, de közben éljenzik a KÜLFÖLDI antiliberális baloldali pártokat. Sosem tudtam megérteni,
hogy lehet pl. éljenezni a görög Szirizát, közben pedig magyar ügyekben teljesen ellenkez? álláspontot
hirdetni.

A két tábor egymást imádja, bár sokszor egymás ellenkez?jét mondják.

Az egyik tábor a görög kormányt jobban elítéli, mint a nagy nemzetközi liberális médiák. A másik tábor
szerint pedig Magyarországon el fog jönni a Sziriza ideje, a Sziriza magyar verziója elkergeti Orbán, s
aztán a gy?ztes magyar Sziriza pont az ELLENKEZ?JÉT fogja csinálni, mint az eredeti görög Sziriza...
Nos, igen ez valóban nagyon logikusnak t?nik, feltéve ha elmebetegek vagyunk...

Miért nevezik magukat baloldalnak? Talán mert szeretik a b bet?vel kezd?d? szavakat...
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Furcsa kisebbség
by maxval bircaman - hétf?, augusztus 24, 2015
http://bircahang.org/furcsa-kisebbseg/

Bulgária népszámlálási adatait nézve az ember furcsaságot lát.

Íme az adatok. Ahol zöld van, az azt jelenti, hogy abban az évben az illet? nemzetiséget nem lehetett
megjelölni, így annak az adatai csak mint az "egyéb" része szerepelnek.

1900 el?tt is volt népszámlálás az országban, azonban akkor nem volt nemzetiségre utaló kérdés.
Úgyszintén nem volt ilyen kérdés az 1985. évi népszámláláson, természetesen politikai okokból: ez volt a
török kisebbségi elleni politika id?szaka. Ebben az id?szakban a törökök hivatalosan "elfelejtett bolgár"
identitásúaknak min?sültek, akiknek folyamatban van "újjászületésük".

Az adatok teljesen logikusak, s megvan mindegyikre a történelmi magyarázat.

A bolgárok 77 %-ról felmennek 91 %-ra, majd visszaesnek 85 %-ra. A magyarázat: a természetes
asszimiláció a kisebbségeknél, majd a kommunizmus bukása után a nagyobb kivándorlási és alacsonyabb
szülésszám a bolgároknál.

A törökök14 %-ról 9 %-ra esnek vissza. A magyarázat: 3-szor kivándorlási hullám náluk, a balkáni
háborúk után, a II. vh. után és a 80-as évekbeli kényszerkivándorlás.

A cigányok megduplázásának oka a sokkal nagyobb természetes szaporulat.
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A románok drasztikus csökkenésének oka a lakosságcsere a két ország között 1940-ben, valamint a
természetes asszimiláció. A görögök esetében ugyanez a helyzet: a kényszerített lakosságcsere az I. vh.
után a f? ok.

A zsidóknál a II. vh. után a népesség 90 %-a kivándorolt Izraelbe.

A kislétszámú kisebbségeknél pedig az ok a természetes asszimiláció.

De van egy furcsa adat: a macedón kisebbség. Megjelenik hirtelen a semmib?l 1946-ban, azonnal 170
ezres létszámban, aztán még n? is, majd 1965-re már csak 10 ezren vannak, mára pedig 2 ezres a létszám.
Hasonló adatot eddig csak egy másik országban, Csehországban láttam, a morva kisebbségnél: az 1991-es
népszámláson még 1,4 millióan (!) vannak a morvák, 10 év múlva már csak 400 ezren - azaz 10 év alatt
elt?nt 1 millió morva, miközben nem történt semmi, ami ezt indokolná.

A magyarázat természetesen ugyanaz, mint a morváknál: ilyen nemzetiség a valóságban nem létezik, ez
csupán egy másik etnikum része - Csehországban a cseheké, Bulgáriában meg a bolgároké. Így az illet?
lakosság szabadon változtat önbevallásán, az identitásban való változás nélkül.

Bulgáriában a 40-es évek második felében egészen az 50-es évek végéig állami politika volt a
macedónosítás, kb. ugyanazzal az abszurd érvvel, mint a 80-as években a törökök bolgárosítása: a Párt
szerint Macedónia Bulgárához tartozó részén valójában macedónok élnek, akik tévedésb?l bolgárnak
mondják magukat, így fel kell világosítani ?ket "igazi" nemzetiségükr?l.

A f? els?sorban külpolitikai volt: Dimitrov igyekezett Sztálin mellett Titóval is barátságban lenni.
Dimitrov halála és a jugoszláv-szovjet szakítás után a macedónosítás lassan lekerült a napirendr?l, míg
végül a 60-as években Bulgária hivatalosan is visszatért a háború el?tti álláspontra a macedónkérdésben:
azaz macedónok nem léteznek. Ma már csak 2 ezer macedón van Bulgáriában, azok akik valamilyen
okból tényleg macedónnak mondják magukat.
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Földönkívüliek
by vanessa leggings - hétf?, augusztus 17, 2015
http://bircahang.org/foldonkivuliek/

Mivel a világegyetem hemzseg az élett?l, nehéz lenne az összes fajt leírni, így csak azokat vázolnám,
melyek gyakran kapcsolatba lépnek földi emberekkel is.

Szürkék – alacsony, nagyjából egy-másfél méter magasság közti lények, nevük szürke b?rszín?kr?l ered.
Normál ember típusú (test, fej, két láb és két kéz) lények. Az emberi testtel összehasonlítva aránytalanul
nagy a fejük és szemük, úgyszintén aránytalanul hosszú a kezük. Testük mentes minden sz?rzett?l, fülük
nem emelkedik ki arcuk vonalából.

Hazájuk a Háló csillagképben található, kb. 40 fényévnyire a Földt?l.

*

„Marslakók” vagy zöld emberkék - alacsony, nagyjából egy méter magas lények. Nevük onnan ered,
hogy sokan – tévesen – Mars-lakóknak gondolták ?ket. Normál ember típusú (test, fej, két láb és két kéz)
lények. B?rszínük zöld, fejük aránytalanul nagy.

Hazájuk a Kentaur csillagképben található, kb. 4 fényévnyire a Földt?l (Alpha Centauri), ezek a Földhöz
legközelebb lakó idegenek.
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*

Drákók vagy gyíkemberek - magas, nagyjából három-négy méter magasság közti lények, nevük onnan
ered, hogy kinézetük emlékeztet a sárkányokéra, valamint utal hazájukra is. Normál ember típusú (test,
fej, két láb és két kéz) lények, azoban a fejük inkább egy hüll?ére emlékeztet. Apró farkuk is van, melyet
képesek behúzni testükbe. Testük mentes minden sz?rzett?l, teljesen sima, fülük nem emelkedik ki arcuk
vonalából. Fejük tetején bemélyedés található.

Hazájuk a Sárkány csillagképben található, kb. 150 fényévnyire a Földt?l.

*

Plejádok - magas, nagyjából két méter magas lények, nevük onnan ered, hogy hazájuk a Fiastyúk
(Pleaides) csillaghalmazban található. Normál ember típusú (test, fej, két láb és két kéz) lények, b?rük
kreolos, sz?ke hajuk és kék szemük van.

Hazájuk a Bika csillagképben található, kb. 440 fényévnyire a Földt?l.

*
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Andromédák - magas, nagyjából két és fél méter magas lények, nevük onnan ered, hogy hazájuk az
Androméda csillagkép. Normál ember típusú (test, fej, két láb és két kéz) lények, azonban nincs szilárd
testük, ugyanis ezek energialények.

Hazájuk az Andromdéa csillagképben található, kb. 100 fényévnyire a Földt?l.

*

Szíriusziak – emberi magasságú magas lények, nevük onnan ered, hogy hazájuk a Szíriusz. Normál
ember típusú (test, fej, két láb és két kéz) lények, a földi emberekre olyan mértékben hasonlítanak, hogy a
laikus képtelen megállapítani, hogy valójában nem azok.

Hazájuk a Nagy Kutya csillagképben található, kb. 10 fényévnyire a Földt?l.

*

Legközelebb az egyes fajok politikai rendszerér?l, s a Földdel való kapcsolatukról fogok írni.
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Gágogás
by maxval bircaman - szerda, szeptember 16, 2015
http://bircahang.org/gagogas/

Gágogás letudva, most vasárnap.

A Ballib Agytröszt kiválóan tud id?zíteni. Akkor szervez tömegtüntetést a fokozott és kontrollálatlan
bevándorlásért, amikor a nyugat is kezd rájönni: a tömeges beáramlás tarthatatlan, s szakítani kell az erre
vonatkozó liberális dogmával.

A német határzárás bejelentése után ez a tüntetés olyan volt, mintha Galilei után tüntetne valaki a
geocentrikus világképért.

De a lényeg, hogy Narkójuhász elmondhatta hisztérikus gy?löletbeszédét, mely szerint majdnemhogy
Orbán a hibás a szíriai polgárháborúért.

Az összesen – mindenkit beleszámolva - 4 ezer f? budapesti tüntet? csak egy dolgot bizonyít: van
Magyarországon 4 ezer ember, aki akkor is a ballibekre szavazna, ha azok választási programja mindenki
kivégzését helyezné kilátásba. Hiába, ilyen a fanatizmus. Csak egy dolgot nehéz érteni: miért lenne ez
jobb bármiben is az Orbánnak kezet csókoló, ?t isteni magasságba tev? ellenoldali fanatikusnál.
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Göncz Árpád Szupersztár
by maxval bircaman - csütörtök, október 08, 2015
http://bircahang.org/goncz-arpad-szupersztar/

Meghalt Göncz Árpád, a ballib ikonember. Nyugodjon békében.

Azonnal el is öntöttek a netet a ballib kommentek. Néhány akkora b?dületes baromság, hogy az ember a
kommentel? helyett szégyenkezik, pár példa: „az egyetlen köztársasági elnök”, „az utolsó demokrata”,
„csak szuperlatívuszokban lehet beszélni róla”, „az utolsó nagybet?s ember”. Mintha dokumentumfilmet
néznék Sztálin haláláról és az azt követ? tömeghisztériáról. Már eddig is gyomorforgató volt a Gönczet
övez? ballib személyi kultusz, de most sikerült mindent alulmúlni.

Lássuk csak valójában ki volt a volt köztársasági elnök!

Nem játszott komoly szerepet se a rendszerváltozás el?tt, se alatta, s utána se. Aktívan részt vett az
1956-os felkelésben, újságíróként támogatta Nagyot, ezért kés?bb börtönben ült, ez volt élete jelent?s
politikai cselekedete. Pártjában, az SZDSZ-ben sosem tartozott a vezet? személyiségek közé. 1990-ben
véletlenül lett köztársasági elnök: az MDF-SZDSZ paktum miatt az SZDSZ-nek jutott az egyébként
tökéletesen ceremoniális jelleg? köztársasági elnöki poszt, s Antall igyekezett olyan SZDSZ-est
választani, aki ismeretlen volt és el?élete miatt alkalmas volt arra, hogy az MDF is elfogadja ?t: Göncz
ideális jelölt volt, 56-os börtönviseltsége miatt, valamint amiatt, hogy 1945-ben és 1956-ban a
Kisgazdapárt aktivistája volt, mely párt örökösének tartotta magát részben az MDF is.

Köztársasági elnökként Göncz mindig saját pártját támogatta, sosem volt független. Hozzáteszem: én
ebben nem látok problémát, nem értem miért kellene valakinek feladnia politikai nézeteit csak azért, mert
kinevezték köztársasági elnöknek. Csak azért említem ezt, mert egyes ballib nézetek szerint most Áderrel
az a gond, hogy továbbra is fideszes.

Göncz köztársasági elnökként átlagos, szürke volt, végülis jól ellátta ezt a ceremoniális feladatot. Schmitt
Pálhoz képest valóban nagyformátumú alak volt, dehát a gyomorforgatóan nyálas Schmitthez képes
majdnem mindenki nagyformátumú.
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Valami kiemelked? valóban köthet? hozzá: több tucatnyi amerikai és brit sci-fit kíválóan magyarra
fordított. A jöv? történelemkönyvei csak ezt fogják írni róla.

Ennyi. Nincs miért hisztizni és hallucinálni.

S az elhunyt pedig nyugodjon békében.
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Görög templom
by maxval bircaman - csütörtök, augusztus 06, 2015
http://bircahang.org/gorog-templom/

Egy ortodox vallású angol ismer?söm elment nyaralni Görögországba,

Vasárnap ment a misére. Ott egy bácsika elállta el?le az utat: turisták nem mehetnek be a templomba
istentisztelet alatt, várja meg a végét, jöjjön aztán megnézni a templomot, akkor szívesen lesz látva.
Angol emberke mondja: ? nem turista, hanem hív?, s direkt a misére jött. Görög bácsi visszakérdez: maga
tehát görög származású? Angol: nem, színangol vagyok. Görög: az nem lehetséges, magának, mint
angolnak az anglikán egyházhoz kell tartoznia!

Ekkor az angol elmagyarázta lassan (mert a görög nem értett azért túl jól angolul) és egyszer? szavakkal,
hogy az ortodoxia nem görög egyház, hanem univerzális egyház, melyet Jézus alapított minden népnek.

Görög bácsi elgondolkodott, már nem mondta az angolnak, hogy ne menjen misére, de láthatóan továbbra
is nagyon nem értette a helyzetet: angol ember miért megy görög templomba.
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Ha Orbán okos
by maxval bircaman - szombat, szeptember 05, 2015
http://bircahang.org/ha-orban-okos/

Most fog kiderülni, hogy Orbán okos politikus-e.

Napok óta megy a nyugati médiákban Magyarország szemtelen gyalázása. Csúsztatások, s?t direkt
hazugságok hangzanak el. A Sky News tegnapel?tti híradójában pl. a Budapestre kiküldött tudósító
szemrebbenés nélkül hazudott: azt állította, hogy a szegény, szerencsétlen menekültek, akiknek zöme
asszony és gyerek csak azért nem tud eljutni Németországba, mert ezt a magyar kormány gátolja.

Aljas hazugság, hiszen Ausztria és Németország azok, melyek nem akarják befogadni az embereket.

Magyarország ezen kívül teljesíti a schengeni tagságból következ? kötelezettségeit, azaz nem engedheti
okmány nélküli személyek kószolását a határain.

Most itt van Orbán nagy esélye a mocsok lemosására. A menedékjogkér?k egy része elindult az osztrák
határ felé. A magyar kormány egyetlen teend?je ez esetben: nem gátolni ?ket.

Ez természetesen a schengeni és dublini kötelezettségek megsértését jelentené. Azonban ugyanezt teszik
demagóg módon nyugaton is. Viszont Orbánnak van egy hatalmas aduja: a keletnémetek 1989-es
kiengedésére hivatkozik (mely szintén törvényellenes volt akkor!), azaz humanitárius okokra, valamint
hozzátehet? még az a demagóg érv is, hogy Magyarország csak er?szakkal tudná megállítani ezt az
áradatot, márpedig a magyar kormány nem hajlandó er?szakot alkalmazni fegyvertelen, békés
menekültek ellen.

Aztán meg Orbán röhöghet a markába... Bónuszként ez megsemmisítené a ballib ellenzéket is.
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Harang asszonyság megszólalt
by maxval bircaman - szombat, október 31, 2015
http://bircahang.org/harang-asszonysag-megszolalt/

Miközben Ausztria megkezdte a demokratikus, liberális, európai szellemiség?, menekülttámogató
határkerítés építését, megszólalt az USA budapesti nagykövete, Harang Kolín asszonyság is.

A ballibek tapsolnak, a többiek tajtékzanak. Pedig értelmetlen. A beszéd azt jelzi: a sablanok és a
közhelyek le vannak tudva, egyébként meg megy tovább a mosolygás a két ország között hivatalos
szinten.

A karrierdiplomata André Veesenmayer Badfriend hazapaterolása, majd helyére az amat?r Harang
Kolín asszonyság kinevezése már jelzés volt a magyar kormányzat felé: az USA tudomásul veszi
Magyarország különutasságát, azt nem fogja próbálni er?szakkal megváltoztatni.

Természetesen ehhez kellett Orbán részér?l is valami: mégpedig az USA afganisztáni, iraki és szíriai
agressziójánának magyar támogatása, valamint a magyar kormány határozott kiállása az egyébként
magyarellenes Transzatlanti Megállapodás mellett. Csak a jöv? fogja eldönteni, hogy Orbán helyesen
lépett-e, hogy ezt az árat megfizette, de tény: mindezzel sikeresen megvette az USA passzivítását sok más
ügyet illet?en. E megállapodás meger?sítése volt Obama részér?l Harang asszonyság kiküldése
Budapestre.

Hozzátenném, André Veesenmayer Badfrienddel végülis semmi baj nem volt: képviselte az amerikai
érdekeket. Ez derék dolog, csak hát miért kellene Magyarországnak az amerikai érdekek mentén
m?ködnie, esetleg nem lenne jobb Magyarországnak a magyar érdekeket el?térbe helyeznie?

Érdemes megnézni, hogy mely országokat tart jelenleg kiemelten fontosnak a USA külpolitikai
szempontból. Ez nagyon könnyen megállapítható az amerikai nagykövetkinevezési gyakorlatnak
köszönhet?en. Ugyanis a USA-ban az a szokás, hogy a nagyköveti pozíciók egy részét hivatásos
diplomaták töltik be (ezek küldik az éppen kiemelten fontos országokba), míg másik részét a mindenkori
haverjai, kampányát pénzzel segít? emberek töltik be (ez persze legalizált korrupció, dehát ez van, most
ez mindegy, a lényeg: ezekt a kevésbé fontos országokba küldik).

305 / 597

BircaHang - 2015
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Nos, jelenleg – az ex-kommunista NATO-tagállamok közül - profi diplomata nagykövete van az USAnak Albániában, Bulgáriában, Lengyelországban, Horvátországban, Romániában, valamint a 3 balti
államban. Míg elnöki haver státuszú hobbinagykövet van Csehországban, Magyarországon,
Szlovákiában és Szlovéniában.

Szóval örühetünk, Magyarország most éppen békén van hagyva. Ezt jelzi, hogy Harang Kolín, az
amerikai liberális imperializmus mosolygós arca képviseli pillanatnyilag Washingtont Budapesten.

Orbán jelenleg Horthy helyzetében van: egy agresszív nagyhatalom (akkor Hitler Németországa, ma a
Nobel-háborúdíjas Obama Amerikája) szövetségeseként Magyarország mozgástere korlátozott, viszont a
nyílt szakítás lehetetlen a meglév? geopolitikai konstrukcióban. Ilyenkor az idegek harca zajlik, s sok
lavírozás szükséges. De a legfontosabb: a kell? pillanatban a kiugrás el?készítése. Orbánnak tanulnia
kell e tekintetben Horthy példájából: a kiugrást helyesen kell ezúttal id?zíteni és kiválóan megszervezni.
Különben jön Szálasi, azaz Gyurcsány.
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Harc a farkasok és a bircák között
by maxval bircaman - szerda, október 21, 2015
http://bircahang.org/harc-a-farkasok-es-a-bircak-kozott/

E hónapban zajlik a Vatikánban a Családügyi Szinódus újabb háromhetes ülése.

Bár ez katolikus belügy, mégis a téma kulcsfontosságú minden keresztény számára.

Vitázhatunk egymás között sok mindenr?l, hiszen egyes kérdésekben nem azonosulunk a katolicizmus
álláspontjával, azonban ez nem jelentheti az, hogy ne kellene támogatnunk ilyen esetben más felekezetek
bels? harcaiban az igaz oldalt a keresztényellenes sötét er?k ellenében.

Jelenleg ilyen csata zajlik a Vatikánban. Az ördögi gonoszságot nyájas mosoly mögé rejt?, eretnekszagú
argentín celeb nem nyugszik, nyomja a reformot és a haladást, azaz a Krisztustól való távolodást.

A Róma püspökének székét ideiglenes megszállás alatt tartó Francisco Borgia és veszetten vicsorgó
klikkje ismételten kedvenc vessz?paripájuk, a homoszexualitás szerecsenmosdatását helyezik el?térbe.

Nulladik Ferenc, az emberarcú sátánizmus el?mozdítója és homoerotikus titkárai éjjel-nappal igyekeznek
megfélemlíteni a krisztush? er?ket. Nem nyugszanak, míg nem lesznek lebontva a keresztek a templomok
tetejér?l és nem lesznek misék helyett tréfás-táncos csoportszex ismerked?estek a templomok oltárain.

A magyar Erd? küzd a jó oldalon, le a kalappal el?tte!
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ezt a karikatúrát egy ateista vitapartnerem készítette rólam szarkasztikus céllal, de én büszke vagyok rá
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Harc a jogokért
by maxval bircaman - hétf?, június 29, 2015
http://bircahang.org/harc-a-jogokert/

Ismer?söm, Buzinkó Barnabás ököritófülpösi születés?, székely származású férfi, de ? magát nigériai
származású, japán identitású biszexuális transzn?nek vallja.

Barnabást tavaly a rémiszt? Orbán-diktatúra kiüldözte Londonba, az Egyesült Brit Köztársaság
f?városába mosogatni. Ott, a haladó, felvilágosult, liberális, demokrata nyugaton szembesült azzal, hogy
a nyugaton sem minden fenékig tejfel, pl. fontos alkotmányos alapjogok nincsenek biztosítva,

Bár a brit kormány jelenleg teljes egészében a liberális párt képvisel?ib?l áll, mégis egy sor
diszkrimináció van az országban. Pl. Barnabás munkahelyén kizárólag n?i, férfi, s meghatározatlan nem?
mellékhelyiség van. Barnabás ezt súlyosan sért?nek találta. Szólt is a f?nökének, hogy ? mint biszexuális
transzn? nem tud vécét választani magának, s kénytelen az utcán szarni a bokrok alatt. A f?nöke javasolta
neki a meghatározatlan nem?ek számára fenntartott mellékhelyiség használatát, de Barnabás ekkor
elmagyarázta, hogy ? nem meghatározatlan nem?, hanem meghatározott identitású transzn?, így számára
súlyos megaláztatás lenne a meghatározatlan nem?ekkel együtt vécézni, mivel neme meghatározott,
hiszen ? transzn?. A f?nök azonban - aki nyilvánvalóan egy orbánista angol - megtagadta plusz 2
mellékhelyiség kijelölését, egyet a transzn?knek, egyet meg a transzférfiaknak.

Barni egy skandináv barátja, Pilaf Koetschoeg még súlyosabb gondokkal küzd. ? egy homoszexuális
identitású kanmacskával él tartós párkapcsolatban. Emiatt homofób állatvéd?k állandó támadásainak
áldozata. S a hatóságok semmit sem tesznek!

Persze minketten tudják, problémáik semmik a világ azon gonosz országbeli problémáihoz képest,
melyek az egész haladó emberiséget izgatják. Például Putyinföldön - szinte hihetetlen - a homokosoknak
nincs joguk gyermekeket megrontaniuk. Szintén iszonyú a helyzet a fasiszta Orbániában, ahol az
alkotmány egy n? és egy férfi kapcsolataként határozza meg a házasságot!
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íme egy haladó amerikai hazafi bal oldalon,

míg jobb oldalon pedig egy orosz fasisztát láthatunk
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Hatalmas gy?zelem
by maxval bircaman - hétf?, január 26, 2015
http://bircahang.org/hatalmas-gyozelem/

A tegnapi görögországi választásokon hatalmas népi gy?zelem született.

Az el?zetes eredmény szerint 7 párt került be a görög parlamentbe. A status quo pártjai közül bekerült 4
párt, ezek közül a legjobb eredményt (a második helyet) a középjobb-liberális Új Demokrácia párt érte el,
míg a három kicsi középbal-liberális párt éppencsak bekerült a parlamentbe.

A statusquo ellenz?i közül bekerült egy kis széls?jobbos és egy kis széls?balos párt. Valamint a
választások gy?ztese, az újbalos Sziriza.

Ez az eredmény minden valószín?ség szerint hatalmas reformfolyamatot fog elindítani egész Európában.

Ami a magyar hatást illeti, ez az eredmény egy újabb csattanós pofon a magyar ballibek pofájába.
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311 / 597

BircaHang - 2015
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Hatalmas m?botrány
by maxval bircaman - szerda, december 16, 2015
http://bircahang.org/hatalmas-mubotrany/

Kövér elmondta, hogy a n?k kiemelt szerepe az anyaság. Ezt kimondani nyíltan, amikor a XXI.
században vagyunk, melyben immár homokosok, pedofilek, transznem? gyíkemberek, LGBTREQSZARemberek és más liberó szörnyek állnak a középpontban de facto fasizmus.

De hiszen itt családi élet, gyerekszülés és nevelés helyett – ha Magyarország nem lenne sötét, középkori,
fasiszta diktatúra – immár seggükbe pávatollat dugó homokosoknak kellene kisgyermekeket
megrontaniuk a nyílt utcán, cisz- és transzpedofil pedagógusoknak kellene genderelméletet oktatniuk
óvodásoknak, valamint magukat n?nek képzel? elmebeteg férfiaknak és magukat férfinak képzel? szintén
dilis n?knek kellene felvonulniuk, továbbá kvótatörvényt elfogadni AZONNAL, melynek értelelmében a
parlamenti képvisel?k legalább 10 %-ának transzgender gyíkembereknek kell lennniük 2018-tól!

Szóval a fasiszta Kövér meg nyíltan kimondja, hogy a n?k n?k, a férfiak meg férfiak?! Hát miért nem ül
összes azonnal az EU, s nem zárja ki Magyarországot még MA?

A ballib agytösztnek viszont könny? a dolga. Ha nem lenne Kövér beszéde, most Orbán beszédét kellene
elemezni, megpróbálni belekötni valamibe, pl. abba, hogy Orbán használta az „er?” szót, amit Hitler is
használt annak idején, vagy abba, hogy úgy vett leveg?t, mint Darth Vader, vagy – végs? esetben – abba,
hogy nem egyeztetett a szuhaéli mozgássérültekkel a beszéd el?tt.
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Hatalmas siker
by maxval bircaman - szombat, február 21, 2015
http://bircahang.org/hatalmas-siker/

Putyin oroszországi elnök magyarországi hivatalos látogatása hatalmas sikernek bizonyult. A magyar külpolitika 70 év óta
el?ször sikerágazat.

Magyarország végre nem vakon halad a csordával, hanem igyekszik önállóan saját érdekeit érvényesíteni a nemzetközi
színtéren.

Az a tény, hogy a NATO- és EU-tag Magyarország meg merte hívni Putyin elnököt hivatalos látogatásra az egész kontinensen,
s?t azon túl is hatalmas pozitív reakciókat szült, a népek mindenhol tisztelettel említik Magyarország nevét. Természesetes
fogvicsorgatás is hallatszik a háborús uszítók táborából, de pont ez a tény jelzi, hogy Magyarország helyes úton jár.

Magyarország most nyitott egy másik ajtót is, növekedett így a mozgástére.

Putyin pedig megtörte az oroszellenes atlanti falat, abba hatalmas réset vágott. Hatalmas siker ez az orosz nép számára is.
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Hatalmas siker Szlovéniában
by maxval bircaman - kedd, december 22, 2015
http://bircahang.org/10799-2/

Idén márciusban a szlovéniai parlament – lakossági felhatalmazás nélkül – megpróbálta bevezetni az
országban az egynem?ek úgynevezett „házasságát”.

A parlament erkölcstelen döntését hatalmas felháborodás követte, mire a keresztény szlovénok
megszervezték magukat, s összegy?jtöttek a törvény megváltoztatására irányuló népszavazás kiiírásához
szükséges aláírást szinte napok alatt.

A szlovén népszavazási szabályozás messzemen?en demokratikus. Ha egy népszavazáson a szavazásra
jogosultak legalább 20 %-a azonos választ ad le, akkor a meghozott döntés KÖTELEZ? érvény?.

A tegnap lezajlott népszavazáson 620405 szavazópolgár vett részt, ez az összes szavazásra jogosult 35,9
%-a. Igen szavazatot adott le (azaz támogatta a törvény megváltoztatását) 392635 személy, nem
szavazatot adott le 225435 személy, míg 2335 szavazat érvénytelen volt. Tehát az igen szavazatok aránya
az összes választópolgár 22,7 %-a, azaz sikerült elérni a szlovén jogszabályok által megkövetelt 20 %-os
küszöböt. Tehát a nép döntése KÖTELEZ?.

Így a jöv? hétt?l (miután a népszavazás eredménye joger?s lesz, az esetleg óvások lezárása után)
Szlovéniában ismét egy férfi és egy n? között köthet? csak házasság! A kilenc hónapnyi államilag
szponzorált perverzió csak rossz emlék marad a múltból.

Hatalmas gy?zelem ez Jézus és hívei számára, valamint minden más vallású és ateista tisztességes ember
számára!

S természetesen mindez csattanós karácsonyi pofon a homoklobbi számára.
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Hatalmas tömegtüntetés
by maxval bircaman - vasárnap, október 25, 2015
http://bircahang.org/hatalmas-tomegtuntetes/

A ballib er?k ismét hatalmas tömegtüntetésekkel készültek 1956 évfordulójára.

Úgy t?nik, idén elmaradt a Norvégiai Köztársaság Ballibahízlaló Alapjától a havi többmilliós segély, így
nem tudtak a ballibek elegend? bértüntet?t mozgosítani. Emiatt a szokásos 800 f?s tömegtüntetés helyett
csak 200 f?s tömegtüntetés lett. S Soros is már halálosan megunta a gágogókat, semmi kedve több pénzt
befektetni beléjük.

Ez Gyurcsány f?rert a szokásosnál is hisztérikusabb agymenésre késztette: kijelentette, hogy a magyarok
silányak, mivel nem hajlandók ?t azonnal teljhatalmú királlyá koronázni.

A Gyurcsány féle hiszteró-liberálfasiszták egyszer?en nem képesek feldolgozni, hogy a nép nem akarja
?ket. Nem értik miért nem bukik Orbán, számtalan hibája miatt. Pedig a magyarázat egyszer?: Orbán
mindenképpen, minden hibája ellenére, reményt adott, s igyekszik levezetni az országot a 25-éves
liberális útról, ennek is köszönhet? hatalmas mérték? támogatottsága. Orbán most taktikázik. Horthy útját
járja. Egy részr?l kompromisszumot köt Hitlerrel (Obamával), más részr?l készíti el? a kiugrást.

Szóval a tény tény marad: a Fideszt akkor lehet majd leváltani, ha alternatívája nem a ballib országrontás
lesz.
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Hitler és az antiszemitizmus
by maxval bircaman - csütörtök, december 10, 2015
http://bircahang.org/hitler-es-az-antiszemitizmus/

Hitler politikai pályája kezdetét?l er?sen antiszemita volt, hitt Németország zsidótlanításának
szükségességében, de ennek módját illet?en csak a világháború kitörése után határozta el magát a fizikai
kiirtás mellett, s?t tulajdonképpen csak 1942 elején lett állami politika az európai zsidók kiirtásának
programja.

Hitler számára a zsidókérdés annyira fontos volt, hogy megoldásához már 1933-ban hozzálátott.

Az amerikai zsidóság jelképesen hadat üzent Hitlernek 1933-ban, ez a gyakorlatban a német áruk
bojkottját jelentette. Viszont a német zsidóság egy része – bár szintén nem volt sehogy se Hitler híve –
lehet?séget látott Hitler hatalomra kerülésében.

A britek 1917-ben megígérték, hogy lehet?vé teszik Palesztína zsidó állammá alakítását, de a háború után
gyorsan elfeledkeztek az ígéretr?l: brit szempontból fontosabb volt az akkor Palesztínában 90 %-os
többséget alkotó arab lakosságra támaszkodni, mely természetesen hevesen ellenezte a zsidók
betelepülését. S bár a zsidó betelepülés megindult, még a harmincas évek elején is 80 %-os volt az arab
többség az immár brit gyarmattá vált Palesztínában.

A német zsidóság megtalálta a közös érdeket tehát Hitlerrel: Hitler a zsidók arányának csökkenését
szerette volna, míg a zsidók pedig Palesztína zsidó állammá alakítását. A megoldás kézenfekv? volt:
Hitler segítségével megoldani a német zsidóság kitelepítését Palesztínába. Palesztína nem érdekelte
Hitlert, hiszen az brit gyarmat volt.

A kérdés természetesen nem nyerte el minden zsidó tetszését: egy rész továbbra is hevesen ellenezte a
nácikkal való együttm?ködést, a többség azonban – köztük a legfontosabb német zsidó szervezetek
vezetése – úgy látta, ez történelmi esély a zsidó állam újraalapítására, amit nem szabad elszalasztani.
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A megállapodás 1933. augusztus 25-én került aláírásra, az aláírók Kurt Blumenfeld, a Németországi
Cionista Szövetség elnöke, továbbá a Leumi Bank képvisel?je és Kurt Schmitt, német gazdasági
miniszter. A megállapodás értelmében a Palesztínába kivándorolni szándékozó német zsidók kötelesek
voltak eladni teljes németországi vagyonukat, a befolyt pénzb?l német áruk lettek vásárolva, melyeket a
Leumi Bank aladott Palesztínában, s a befolyt pénzt aztán elhelyezte a kivándorló zsidó számlájára. Így
mindenki jól járt: a német kereskedelem élénkült, csökkent a zsidó lakosság Németországban, a zsidó
kimentette vagyonát, s bank is jutalékhoz jutott mindez során.

A m?velet sikeresen ment a következ? 6 évben, s ennek köszönhet?en Palesztínában a zsidó lakosság
aránya elérte a 30 %-ot.

A program 1939 szeptemberében állt le a háború kitörése miatt.

_______________________________________________

318 / 597

BircaHang - 2015
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Hogyan kezd?dött
by maxval bircaman - szombat, november 28, 2015
http://bircahang.org/hogyan-kezdodott/

Mivel manapság egyre gyakrabban jelennek meg egy új nagy háború el?jelei, érdemes visszaemlékezni
hogyan kezd?dött annak idején a világháború. Természetesen az els?, mert a második csak az els?
folytatása volt.

1815-ben Napoleon legy?zésével kialakult a korabeli „helsinki” megállapodás az európai határok
sérthetetlenségér?l. Természetesen ez azonban tarthatatlannak bizonyult.

A f? kiinduló az Oszmán Birodalom lassú agóniája volt, mely a XIX. sz. elején kez?dött meg. A törökök
gyengülését igyekezett kihasználni az összes általul évszázadokon keresztül elnyomott nép, Európában ez
a szerbeket, görögöket, bolgárokat jelentette els?sorban. Mind a három nép szláv és ortodox vallású, így
nyugaton Oroszország szövetségeseinek min?sültek alapból. Ennek következménye volt a nyugati
politika: valahogy megmenteni az Oszmán Birodalmat, hiszen ha ez nem sikerül, akkor a Balkán
Oroszországé lesz. Ez persze abszurd elképzelés volt - Oroszország valójában nem a Balkánt akarta,
hanem egyedül Konstantinápolyt -, de ezen alapult a nyugati politika.

A nyugati hatalmak tehát a balkáni keresztények ellenében minden erejükkel a muszlim törököket
támogatták a „stabilitás” érdekében. Különösen Anglia és Franciaország. Németország és Ausztria
(kés?bb: Ausztria-Magyarország) ennél valamivel mérsékeltebbek voltak, mert abban hittek, hogy
képesek lesznek a Balkánt a saját irányításuk alá vonni. Emellett Ausztria és Németország számára
Oroszország volt a szövetséges, nem Anglia és Franciaország, akkor is, ha nem bíztak meg teljesen
Oroszországban.

A nyugat tehát Anglia és Franciaország személyében mindent megtett a balkáni népek törökellenes
törekvései ellen, míg Ausztria és Németország azt igyekeztek er?sen korlátozni, hogy a folyamatokban az
övék legyen a dönt? szerep.

Különösen Franciaország volt er?sen muszlimpárti, Anglia maga is részt vett az Oszmán Birodalom
gyengítésében azokban az esetekben, amikor ezzel saját birodalmát tudta növelni. De a Balkánon nem
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volt ilyen helyzet. A nyugat csak Görögország érdekében avatkozott be, ott is csak miután a nyugati
közvélemény ezt kikövetelte.

Az eredmény: a balkáni népek német- és osztrák-, vagy oroszpártiak lettek. Hiszen Anglia és
Franciaország nem volt képes megállítani az Oszmán Birodalom szétesését, de sikerült magukat
megutáltatniuk a balkáni keresztények körében.

Sajnos azonban szétesett lassan Németország, Ausztria-Magyarország és Oroszország szövetsége is.
Ausztria-Magyarország és Oroszország ellentétei az 1878-as berlini megállapodást 1885-ben megsért?
Bulgária kapcsán jöttek el?: Bulgária katonai er?vel csatolta magához az Oszmán Birodalom KeletRumélia nev? autonóm tartományát. Ezt Ausztria-Magyarország orosz akciónak vélte, amire válaszként
az akkor osztrák-magyar befolyás alatt áló Szerbiát rávette, indítson háborút Bulgária ellen. A háborút
azonban – teljesen váratlanul – Bulgária nyerte meg. Ekkortól Ausztria-Magyarország és Oroszország
egymás ellenségei lettek, annak ellenére, hogy Németország igyekezett mindent megtenni a hármas
szövetség fenntartására. Miután a német próbálkozás sikertelennek bizonyult, Németországnak választani
kellett Ausztria és Oroszország között, s az el?bbit választotta. Erre válaszként Oroszország
Franciaországgal lépett szövetségre. Így meg is alakult alapjában a világháború két tábora.

Ezek után a helyzet folyamatosan eszkalálódott a két tábor között.

Kezd?dött ez az 1903-as szerbiai puccsal, mely az osztrákbarát szerb vezetést oroszbaráttal váltotta fel.

Aztán jött a marokkói válság 1905-ben, melynek lényege az volt, hogy míg Németország és AusztriaMagyarország támogatta a független marokkói államot, addig Anglia és Oroszország pedig támogatta
Franciaország törekvését, hogy Marokkóból francia gyarmatot csináljon. (Ugyanez megismétl?d?tt
1911-ben is. Végül 1912-ben Marokkó francia gyarmat lett.)

A következ? válság a boszniai volt. Ausztria-Magyarország megegyezett Törökországgal, hogy magához
csatolja Bosznia-Hercegovinát, cserébe viszont visszaadja a törököknek az 1878 óta osztrák-magyar
megszállás alatt álló Szandzsákot. A helyzetet kihasználta Bulgária is, mely kikiáltotta jogilag
függetlenségét: 1878-1908 között Bulgária de facto független állam volt, de jogilag az oszmán szultán
f?hatalma alatti vazallus állam volt. Ez a két esemény felháborodást váltott ki Európában, mindkét tábor
egymás hibáztatta a staabilitás megsértéséért. Mellékesen ez mentette meg Bulgáriát az idegen
beavatkozástól: a törökök nem mertek bevatkozni Bulgáriában. A bolgár kérdés el lett feledve a fontosabb
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boszniai kérdés miatt, a háború kitörése napok kérdése volt: Ausztria-Magyarország követelte, hogy
Szerbia ismerje el Bosznia-Hercegovina csatlakozását az Osztrák-Magyar Monarchiához, ellenkez?
esetben háborút helyezett kilátásba, mely bele sodorta volna a háborúba a Szerbia mögött álló
Oroszországot is. Végül a háború elmaradt, ugyanis Szerbia váratlanul elfogadta az osztrák-magyar
ultimátumot.

Az 1912-1913-as balkáni háború volt a következ? lépés. Miután a balkáni keresztény államok észlelték,
hogy a nyugati nagyhatalmak immár nem fogják támogatni a törököket (erre a jel a boszniai kérdése
megoldása és az 1911-es olasz-török háború volt, melyben a nagyhatalmak nem tiltakoztak Olaszország
ellen), arra jutottak, hogy itt az id? megtámadni a törököket, s elvenni t?lük összes európai területüket. A
sikeres háború azonban meger?sítette Oroszországot, mely mindvégig támogatta a balkáni államokat, s ez
er?t adott Szerbiának is, ami a leginkább zavarta Ausztria-Magyarországot.

A következ? évben a szarajevói merénylet már csak ürügy volt az osztrák-magyar kormány számára,
hogy háborút indítson a túl er?ssé vált Szerbia ellen.

Manapság sok hasonló folyamatot látunk.

Az egyre inkább gyengül? liberális tábor veszélyben látva saját hatalmát és jólétét újgyarmatosító
kampányba kezdett 2010-ben, a hadjárat neve Arab Tavasz, melynek célja az arab államok kincsenek
brit-francia-amerikai kézben való biztosítása, valamint az egyre er?söd? Kína-Oroszország tengellyel
szemben geopolitikai el?nyök felhalmazása. Ezt megel?zte az amerikai gyarmati irányítás bevezetése
Irakban és Afganisztánban. Valójában azonban az USA mind Irakban, mind Afganisztánban kudarcot
vallott: Afganisztánban az USA által felállított vezetés mára függetlenné vált, nem követi szolgaian az
amerikai érdekeket, az iraki rezsim eltávolításának f? nyertese pedig Irán lett, mellyel baráti viszonyban
álló kormányzat lett mára Bagdadban. Az USA egyetlen szövetsége az észak-iraki kurd autonómia
lehetne, de ez sem sikerült, mivel az USA ezzel elvesztené legfontosabb muszlim szövetségesét a
térségben, Törökországot.

Ami az Arab Tavaszt illeti, ott szintén totális kudarc lett a nyugati akció. Az enyhén nyugatellenes
katonai rezsimek helyén radikálisan nyugatellenes iszlamista csoportok kezdtek diktálni: mára Líbia
legnagyobb része, valamint Irak és Szíria jelent?s része ilyen csoportok ellen?rzése alatt áll. Amerikai
szempontból természetesen pozitívum ezen csoportok er?s oroszellenessége, de a gond az, hogy az
oroszellenesség náluk kombinálódik a nyugatellenességgel is.
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A szíriai sikertelen Arab Tavasz miatt szánta el magát az iszlamista csoportok támogatására az USA, de
ez is kudarcba fulladt: az iszlamista „szabad felkel?k” nem voltak képesek megdönteni a legitím szír
kormányt, viszont sikertelenségük miatt gazdáik ellen fordultak, így született meg az Iszlám Állam.

Az USA egyedül Egyiptomban tudta stabizálni a helyzetet: itt egyszer?en visszaengedte a hatalomba az
Arab Tavasz idején megdöntött katonai diktatúrát, beletör?dve annak független irányvonalába, mint
kisebbik rosszba egy radikális iszlamista demokratikus kormányzathoz képest.

Érdekes fejlemény Izrael és az USA ellentétes álláspontja, pedig ez a két ország évtizedeken keresztül
azonos külpolitikát követett a térségben. Izrael fenyegetve érzi magát mind Irán, mind az arab
iszlamizmus által, így látványosan nem támogatja az USA pro-iszlamista politikáját, ahogy az Arab
Tavaszt sem.

A nyugat jelenleg szakadás el?tt áll. Kezdenek el?jönni a bels? ellentétek. Az USA és Anglia ellenében
Németország és Franciaország mérsékeltebb, számukra nem els?rend? kérdés Oroszország
visszaszorítása. Az USA és Anglia számára viszont az iszlamista radikalizmus ma is a kisebbik rossz
Oroszországhoz képest.

Szerencsénk az, hogy jelenleg Oroszország els?számú vezet?je korunk minden szempontból legkiválóbb
politikusa, a humanista, keresztény, demokrata, mérsékelt Vlagyimir Putyin. ? az a tényez?, mely képes
deeszkalálni a helyzetet, s megel?zni – de legalábbis elhalasztani – a liberális nagyhatalmak által tervezett
véres világháborút. Mind Ukrajna esetében, mind a mostani török iszlamista provokáció esetében
Oroszország hatalmas önmérsékletet gyakorolt, ami er?sen csökkentette a háborús veszélyt.

A Nobel-háborúdíjas Obama és vérre szomjas köre szándékait illet?en minden világos: háborút
kirobbantani Oroszország ellen, melybe aztán a NATO-alapszabály ürügyén bele lehene rángtani az egész
kontinenst. A közelg? amerikai választásokon mindegy ki gy?z, a helyzet csak rosszabbodni fog. Az
egyetlen esélyt Donald Trump elnökké választásá jelenthetné, ? az, aki a legkisebb mértékben érdekelt a
háborús eszkalációban.

Mi ebben a helyzetben a sajnálatos módon NATO-tag Magyarország feladata? A NATO-szerz?dás
AZONNALI felmondása szükséges, ha megindul a háború, ugyanis Magyarországnak nem lehet érdeke a
NATO mögött álló alantas er?k céljainak védelme.
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Egy ballib kormányzat esetében ilyesmire nem számíthatunk, a magyar ballibek képtelenek
ellentmondani a nyugatnak. Orbán esetében viszont er?s a remény, hogy képes lesz a kell? pillanatban
levezényelni a magyar kiugrást.
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Hogyan légy diktátor
by maxval bircaman - szerda, május 27, 2015
http://bircahang.org/hogyan-legy-diktator/

A diktárorrá váláshoz nem kell sok:

1. Nyerj választást az USA helyi kedvenc pártja - Magyarország esetében ezek a ballibek - ellen = ekkor
már er?s a gyanú, hogy nem vagy igazi demokrata, ugyanis igaz demokrata nem lehet az USA kedvenc
helyi pártjának az ellenfele.

2. Ne azt csináld, ami az USA helyi kedvenc pártjának agytrösztje szerint jó = diktátorjelölt vagy már!

3. Ne fogadj szót feleselés nélkül Washingtonnak és Brüsszelnek = kész, most már igazi diktátor vagy!
Ha egy harmadikvilági állam "diktátora" vagy, akkor jönnek a bombák. Ha meg európai államé, akkor
csak az USA által fizetett álcivilek tüntetései.
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Hogyan nyerjünk választást Orbán Viktor ellen?
by maxval bircaman - péntek, augusztus 07, 2015
http://bircahang.org/hogyan-nyerjunk-valasztast-orban-viktor-ellen/

A ballib agytröszt tegnapi gy?lésén, melyre össze lett trombitálva az összes ballib megmondóember és az
összes ballib politikus a fenti igen fontos kérdés lett alaposan kivesézve.

Két f? javaslati tervezet került benyújtásra az ülésre.

Az egyik szerint legyen ezentúl aktív regisztráció a választásokra, azaz csak azok szavazhassanak, aki
regisztráltak a választást megel?z?en, az el?tt legalább 2 héttel. De nem ám úgy, ahogy ezt a cigány
Orbán diktátor javasolta 2012-ben! Semmiképpen! Ezúttal minden teljesen demokratikus lesz! A
regisztrálást ballib civilekb?l álló bizottságok fogják végezni, akik beidéznek minden egyes állampolgárt
e célból, majd mindenkinek felteszik a kérdést „Utálja maga Orbánt?” – aki habozás nélkül igennel
válaszol, az regisztrálásra kerül, míg aki nemet mond, azt cselekv?képtelenné nyilvánítják, s elveszti
választójogát. Aki pedig igent mond, de csak habozás után, annak a szavazata fele annyit fog érni, mint a
teljesjogú választópolgároké.

A másik javaslat még demokratikusabb. Eszerint mindenki szavazhasson továbbra is – még a fasiszta,
nem adózó határontúli magyarok is –, de ne indulhasson a választáson nem ballib er?, mert aki nem
ballib, az fasiszta, márpedig az 1947. évi párizsi békeszerz?dés tiltja a fasiszta szervezeteket.

Az ülést sajnos beárnyékolta egy zavaró tény: az elmés és mély vitát megzavarta egy felszólaló, aki azt
javasolta: a ballibek szerezzék meg az összes politikai er? közül a legtöbb szavazatot, így gy?zzenek
Orbán ellen. A teremben azonnal spontán felháborodás tört ki e szavak hallatán, a felszólalót a fél terem
kriptoorbánista ügynöknek nevezte, a másik fél pedig fasisztának, ezután az illet?t kikergették a teremb?l,
majd örökös tiltást szavaztak meg rá.
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Hogyan oldotta meg Bulgária?
by maxval bircaman - kedd, szeptember 01, 2015
http://bircahang.org/hogyan-oldotta-meg-bulgaria/

Tavalyel?tt ilyenkor kezd?dött Bulgáriában a tömeges beáramlás a határon.

A 240 km hosszú bolgár-török határon 1992-ben lebontott kerítés csupasszá tette az országot (a bolgárgörög határon is volt kerítés 1992-ig). Törökországban szabályosan vállalkozások alakultak embereknek a
határra való szállítására. Nem embercsempészek, mert csak a határig vitték a migránsokat.

Gyorsan lépni kellett, így a kormány azonnal belekezdett a kerítésépítésbe. Bár a bolgár pártok ugyanúgy
utálják egymást, mint a magyarok, a következ? kormány folytatta ugyanezt , azaz teljes egyetértés alakult
ki a kérdésben, a mindenkori bolgár ellenzék legfeljebb azért hibáztatja a mindenkori kormányt: miért
nem épül gyorsabban, jobban a kerítés, miért nem kap több pénzt a határ?rség.

Mivel a magyar-szerb határral ellentétben, mely teljes egészében sík területen van, így könnyen átjárható,
a bolgár-török határ egy része hegyvidék, nehezen járható. Így elegend? volt a kerítést csak a
határszakasz egy részén megépíteni.

A tengeri határ pedig gyakorlatilag átjárhatatlan, ez állandó ?rzés alatt van, a határ?rség eleve visszafordít
mindenkit, akinek nincsenek rendben a papírjai. Menedékkérelmet itt át se vesz át a bolgár határ?rség,
csak akkor, ha életveszély áll el?, pl. süllyed? hajó, de ez nagyon ritka.

Ez jelent?sen csökkentette a beáramlást. Ma már kevés ember indul Törökországból Bulgária felé
illegálisan, a nagy többség inkább a vizi utat választja a görög szigetek felé. (Az I. vh. után megrajzolt
görög-törög határ eléggé sajátos: gyakorlatilag az összes sziget Görögországhoz tartozik, így a török
szárazföldt?l nem messze van több görög sziget, ahová könny? eljutni, akár egy jobb gumicsónakkal is.)

Természetesen ma is vannak illegálisan határt átkel? emberek. De a számuk kontrollálhatóvá vált. Kevés
a cselleng?, itt-ott apró b?ncselekményeket elkövet? személy.
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A menedékkérelmet benyújtók aránya: 44,4 % százalék szír, 23,7 % afgán, 23,2 % iraki, 4,0 %
pakisztáni, 1,0 % papírok nélküli.

A kérelmez?ket táborba zárják, azonban napközben a tábor területe szabadon elhagyható. Itt biztosított az
étkezés és a szállás ingyenesen. Ezek jellemz?en 40-50 éves, 25 éves elhagyott volt munkásszállások, az
erre jellemz? körülményekkel. Pár helyen épült jobbfajta tábor is: faházak vagy meger?sített sátrak
alakjában.

A kérelmet beadók 35 %-a megkapja a menekült státuszt. Ennek el?nye: az illet? nem köteles
menekülttáborban lakni, dolgozhat, útiokmányt kap (melyhez azonban vízum szükséges bárhová más
országba való utazáshoz, az EU-n belül is), jár neki családi pótlék (gyerekenként 5500 Ft, de csak akkor
ha a család jövedelme fejenként nem éri el az 55 ezer Ft-ot), továbbá jár szociális segély személyenként
25 ezer Ft értékben, ismét csak akkor, ha alacsony a jövedelem.

A bulgáriai árszint kb. a magyar 80 %-a, azaz ha ezen összegek magyar vásárlóértékét akarjuk, szorozzuk
meg ?ket 1,25-tel.

A kérelmet beadók 6 %-a nem kap menekült státuszt, de humanitárius okokból tartózkodási engedélyt
kap. Ez azt jelenti: dolgozhat, de nem jogosult semmilyen segélyre.

Az elutasított kérelmek aránya 5 %, ezeket kitoloncolják.

A kérelmek többi része – közel fele – az ügy megszüntetésével zárul. Ez azt jelenti: a kérelmez? elt?nt a
táborból, ami jellemz?en azt jelenti, elment a szerb vagy a román határra, s azon illegálisan átkelt. Az
ilyen emberek a papírjaikat természetesen eldobják, hogy kés?bb más országban ne lássák: Bulgáriában
már regisztrálták ?ket egyszer ill. már beadtak regisztrációs kérelmet az EU-ban.

Természetesen sok a kérelmet be sem nyújtó személy. Ezek azok, akiket nem kapott el a bolgár hatóság.
?k eleve a bolgár-szerb határhoz mennek.
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A bolgár határ?rség nem ?rzi különösebben a kifelé men? mozgást, legfeljebb a szervezett
embercsempészeket szokták elkapni, a migránsokat engedik menni. A szerbek pedig nem rendelkeznek
elég kapacitással a határ felügyeletéhez. De a szerbek sem izgulnak ezen túlságosan, hiszen úgyis a
magyar határra megy onnan mindenki.

A menekült státuszt megkapók nagy része is el?bb-utóbb tovább megy. Hiszen ?k a gazdag európai
életért jöttek, nem havi 100 euró segélyért, esetleg a lehet?ségért, hogy bolgár bérért dolgozzanak. (A
bolgár átlagbér jellenleg havi nettó 90 ezer Ft, azaz a magyarnál is alacsonyabb.) Egy ?szinte szír migráns
meg is mondta egyszer a tévében nyilatkozva: ? azt hitte, hogy az egész EU-ban egységes a menekültek
segélyezése, s mindenhol a svéd szint van, de most, hogy megtudta mi a helyzet, nem marad.
Svédországban egy „menekült” egy átlag magyar banki középvezet? életszínvonalát élvezheti, s cserébe
semmit se kell tenni, még a nyelvet se kell megtanulni, s?t alanyi joga h?zöngeni, akinek pedig mindez
nem tetszik, az nácinak min?sül.

Így aztán csökken a nyomás Bulgárián. Tényleg csak az marad, aki valóban menekültnek tekinthet?. ?k
elfogadják a feltételeket, s nem is okoznak különösebb gondot. Pár hónapja a bolgár médiák
beszámoltak egy különösen békés szírr?l, aki keresztény hív? lett és megkeresztelkedett, s?t fontolgatja,
hogy pap lesz.

A hatóságok mindenesetre igyekeznek a táborokat nem elhelyezni olyan területeken, melyek különösen
érzékenyek a muszlim jelenlétre. Volt már ilyen eset, hogy a kormány egy olyan városban tervezett
tábort, ahol muszlim fegyveresek 1876-ban hatalmas vérdfürd?t rendeztek. A lakosság kijelentette: ha
muszlim menekült kerül a városba, a tábort felgyújtják. Miután a polgármester is kijelentette, hogy ? is
részt fog venni a gyújtogatásban, a kormány máshová vitte a tábort, egy olyan térségbe, ahol a lakosság
zöme török nemzetiség?.

A h?zöng?k meg mennek Magyarország felé Szerbián keresztül. Dehát ez miért érdekelje Bulgáriát?

S a bolgár közvélemény? Bulgária sokszor fogadott be menekülteket. A saját, bolgár menekülteket
leszámítva, ez volt pl. az örmény menekültek befogadása az I. vh. idején, akik a törökök és kurdok általi
népirtás el?l menelültek, majd pedig a kommunista rendszer el?l menekül? oroszok a XX. sz. húszas
éveinek elején.
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Kezdetben a szírek és irakiak felé is volt egyfajta együttérzés, hiszen állítólag az Iszlám Állam el?l
menekültek. Ez azonban hamar elszállt, miután sötét alakok kezdték elfoglalni Szófia központi részeit,
különösen a szófiai mecset környékét, ahol ezek az alakok járókel?ket inzultáltak. Amikor pedig az egyik
menekülttábor sztrájkolni kezdett a rossz min?ség? étkezés miatt és megsemmisítették a kapott ételt,
elszállt minden jóindulat irántuk.

Hozzáteszem: ezt a leírást nem receptnek szánom Magyarország számára. Magyarország sokkal rosszabb
helyzetben van. Eleve jelenleg a legkönnyebb útvonal Magyarországon keresztül vezet Törökországból a
brit/svéd/német szociális segélyekhez: hiszen Trianon óta teljesen sík, akadálymentes területen van a
magyar-szerb határ, nincs kerítés kiépítve, s kevés a határ?r.

Ha elkészül, a magyar kerítés hatása a legjobb esetben az lesz, hogy csökken a beáramlás, annak egy
része elmegy Szerbiából Horvátország felé.

Szóval a bolgár megoldás: formailag betartani minden EU-szabályt, nem vitázni Brüsszellel, bólogatni a
háttérhatalomnak, közben pedig mindent megtenni a gyakorlatban, hogy az országot kerülje ki a piszkos
áradat. Ezt a módszert a bolgár nép a félévezredes török megszállás alatt sajátította el, a lényeg: ha
er?sebb az ellenség, meg kell hajtani a fejünket el?tte, eközben pedig nézni a saját dolgainkat.
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Hol tart most az ukrajnai konfliktus?
by maxval bircaman - péntek, február 13, 2015
http://bircahang.org/hol-tart-az-ukrajnai-konfliktus/

Ukrajna, amióta független lett 23 éve, egyensúlyozott a nyugat és Oroszország között. Tavaly ezt a nyugat megelégelte, úgy
gondolta, az egészet megszerzi magának, így megtámadta Ukrajnát (lásd Majdan-puccs). A nyugat egyszer?en magának akarta
az egészet, azt hitte, ez lehetséges. Nos, ez nem jött össze. Nyugat-Európa már egyezkedne az oroszokkal, mert belátta a hibát.
Az USA még er?sködik, de valójában ?k sem akarnak közvetlenül szerepet vállalni.

Gyakorlatilag Obama megismételte Bush 2008-as grúziai kalandor akcióját (lásd grúz agresszió a független Dél-Oszétia ellen),
nagyobb mértékben. Ezért a baj is nagyobb. De Oroszországot legy?zni nem lehet, ezt Obama is tudja. Gyakorlatilag az egész
egy er?próba Washington részér?l, meddig engedi Moszkva az amerikai nyomulást.

Moszkva világossá tette: ha a NATO felfegyverzi az ukrán hadsereget, ? is fel fogja a partizánokat. S ezt
a fegyverkezési csatát a NATO nem tudja megnyerni. (S eleve a NATO nem egységes a kérdésben, míg
Oroszországban nincs vita err?l!) Ráadásul ott az emberi tényez?: a partizánok önkéntesek, s er?sen
motiváltak, a kényszersorozott ukrán kiskatonák meg nem igazán akarnak harcolni, egy sor esetben az
els? lövésnél tömeges dezertálás volt. Emiatt az ukrán vezetés kénytelen a neonáci galíciai önkéntesekre
alapozni, ?k valóban képesek keményen harcolni, de ez viszont politikailag nagyon kínos, f?leg a
németek számára, akik sosem fognak nácikat támogatni, történelmi okokból.

Washington leginkább arra számított, hogy Putyin helyzete meggyengül Oroszországban az életszínvonal
esése miatt (ez kb. 30 %-kal esett a konfliktus óta!). Csak pont az ellenkez?je történt: a két f? orosz
ellenzéki párt beállt Putyin mögé, s?t a harmadik legkisebb ellenzéki er?, a nyugatpárti liberálisok is
megosztódtak, egy rész pl. TÁMOGATTA a krími népszavazást, arra hivatkozva, hogy ez a liberális
önrendelkezési elv alkalmazása volt. Volt is err?l egy orosz vicc: a liberálisok köznapi megnevezése
"ötödik hadoszlop", majd a krími ügyben Putyin mellé állt liberálisokat a nép elkezdte viccesen "négy és
feledik hadoszlopnak" hívni. A nacionalista ellenzék (?k a második legnagyobb ellenzéki párt) id?nként
támadja Putyint, de az ellenkez? oldalról, azaz azért, mert szerintük Putyin túl KEVESET avatkozik be
Ukrajnában és nem segíti jobban a partizánokat.

A csatának vége van: Obama követte Napoleont és Hitlert az Oroszország ellen háborút vesztett agresszorok sorában. Most
már csak menekülni akar Obama, nagyobb arcvesztés nélkül.
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Hol van ilyenkor az ügyészség?
by maxval bircaman - szombat, április 04, 2015
http://bircahang.org/hol-van-ilyenkor-az-ugyeszseg/

A bajnaisták b?ncselekményre buzdítanak.

"jogon kívüli eszközzel, a folyamatosság megszakításával hatályon kívül kell léptetni a NER illegitim
intézményi megoldásait egy új alkotmányos forradalom révén"

forrás:
http://szigetvariviktor.blog.hu/2015/04/03/az_alkotmanyossag_helyreallitasa_es_a_kormanyzokepesseg_
megteremtese

BTK:

254. § (1) Aki olyan cselekményt követ el, amely közvetlenül arra irányul, hogy Magyarország
alkotmányos rendjét er?szakkal vagy ezzel fenyegetve megváltoztassa, b?ntett miatt öt évt?l húsz
évig terjed? vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetend?.
(2) Aki az alkotmányos rend er?szakos megváltoztatására irányuló el?készületet követ el, egy
évt?l öt évig terjed? szabadságvesztéssel büntetend?
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332 / 597

BircaHang - 2015
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Hollywood megbukott
by maxval bircaman - péntek, október 16, 2015
http://bircahang.org/hollywood-megbukott/

Egyik korábbi munkahelyemen mondta a f?nököm, hogy csak akarni kell, s teljesül az üzletember álma.

Látva mély hallgatásomat megérezte, hogy belül kinevetem ?t, így hozzátette: "három hónapon belül a
tevékenységünk sikeres lesz!".

Én a magam részér?l sikeresen elmenekültem a cégt?l. Ez volt életem els? esete, hogy egy munkahelyen
dolgozva aktívan kerestem más munkahelyet. Végül elmentem, bár nem volt meg az új helyem.

Azóta eltelt többször három hónap. Nézem a cég honlapját: egyfolytában „ideiglenesen átépítés alatt”
szöveg tündöklik rajta.

Azt hiszem, mégsem jött be a hollywoodi sikerember süketelés...
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Háromféle politikus
by maxval bircaman - kedd, február 03, 2015
http://bircahang.org/haromfele-politikus/

Alapvet?en háromféle politikusi típus létezik.

Az els? típus a pénzéhes típus. ? azért lesz politikus, hogy abból anyagi hasznot szerezzen.

A második típus a hataloméhes típus. ? szeret uralkodni, ez a f? motivációja.

A harmadik típus a messiás típus. ? bele szeretne kerülni a jöv? történelemkönyveibe.

Lássuk az egyes típusok hasznát és káros oldalát.

Stabil, rendezett viszonyok között az els? két típus az ideális.

A pénzéhes politikus korruptabb országokban már hivatali ideje alatt sok pénzt halmoz fel, míg kevésbé
korrupt államokban ezt kénytelen a hivatali ideje utáni id?re halasztani, akkor viszont masszívan
bepótolja az „elvesztegetett” id?t.

Történelmileg sorsdönt? korban viszont a harmadik típusra van szükség, hiszen ennek a típusnak vannak
új eszméi, gondolatai, míg a másik két típus inkább csak egy tisztvisel?, egy végrehajtó.

A messiás típus azonban mindig kockázatot rejt magában: ugyanis nagyon jót és nagyon rosszat is képes
magával és ötleteivel hozni.

334 / 597

BircaHang - 2015
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

_______________________________________________

335 / 597

BircaHang - 2015
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Hírek a Brit Köztársaságból
by maxval bircaman - szombat, május 02, 2015
http://bircahang.org/hirek-a-brit-koztarsasagbol/

Fontos hírek Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Köztársaságból.

A köztársasági trónöröklési listán kettes számú helyezést elfoglaló ingyenél? lumpen felesége szülni
készül. Folynak a találgatások: fiú lesz vagy lány a csecsem??

Fel vagyok háborodva ezen a fasiszta kirekesztésen! Tessék a gyereket békén hagyni, s az majd, 18 éves
korára eldönti saját nemi identitását!
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Hírek Rómából
by maxval bircaman - csütörtök, szeptember 10, 2015
http://bircahang.org/hirek-romabol/

A Vatikánban Szent Péter szent székét ideiglenes megszállás alatt tartó argentín parafenomén, név szerint
Francisco Conchita Buziglio Borgia Wurst ismét hallatta alatomos szavát.

Miután a homoszexualitás úgynevezett „elfogadása” ideiglenesen kútba esett pár krisztush? katolikus
f?pap ellenállásán, a Vatikánban celebked? argentín ateista megmondóember most új utat választott:
elhatározta, hogy muszlim kontinenssé változtatja Európát.

Létrejötte óta az iszlám több esetben is megkísérelte Európa leigázását.

A muszlimok a VIII. határozták el egész Európa meghódítását. Keletr?l és nyugatról.

A keleti irány a Római Birodalom (Bizánc) megsemmisítését t?zte ki célul, míg a nyugati irány az Ibériaifélszigeten keresztül következett volna be.

El?ször a nyugati irány indult, 711-ben. Kevesebb mint 10 év alatt a muszlimok sikeres meg is hódították
az Ibériai-félszigetet (csak a félsziget legészakibb része maradt keresztény, nagyjából a mai Galícia és
Baszkföld, valamint a köztük fekv? terület). A hódoltság majdnem 8 évszázadig tartott! A sikeres hódítás
után a muszlim seregek tovább akartak indulni a mai Franciaország felé. Ezt állította meg 732-ben
Charles Martel a nevezetes Poitiers-i csatában.

717-ben indult a keleti hadm?velet. A muszlim seregek ostrom alá vették Konstantinápolyt. Ekkor III.
Leó római császár szövetséget ajánlott az akkor egyébként még nem keresztény Bulgária uralkodójának,
Tervel kánnak (aki viszont keresztény volt) a muszlim támadás ellen. A szövetség sikeresnek bizonyult.
A több miatt egy évig tartó háborúban a muszlim csapatok súlyos vereséget szenvedtek. Olyan súlyosat,
hogy a muszlimok a következ? fél évezredben nem próbálkoztak újra támadással.
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Eközben a muszlimok viszont sikeresen meghódították egész Észak-Afrikát és Nyugat-Ázsia nagy részét,
mely területek addig keresztények voltak, s?t a kereszténység fontos központjai voltak (pl. Alexandria és
Antiókia).

A harmadik próbálkozás sajnos már sikeres volt: ez az oszmánok hódítása. Ez lassan meghódította
Nyugat-Ázsia megmaradt keresztény területeit, majd Európábanl folytatódott. A XIV. sz. közepén
kezd?dött Európa muszlim meghódítása, a terjeszkedés egészen a XVI. sz. végéig tartott. A muszlim
uralom csak a XX. sz. elején lett visszaszorítva Kelet-Trákiára (a mai Törökország európai területére).
Sajnos ez a hódítás nem múlt el nyom nélkül: ma is több millió muszlim él a Balkán-félszigeten.

Látható: eddig sok minden el?fordult. Egy dolog azonban még nem esett meg eddig: hogy egy római pápa
álljon az iszlám hódítók élére.

Mindenesetre le a kalappal Erd? Péter érsek el?tt, hogy volt mersze szembeszállni ateista f?nökével.
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Isten hozta, Krumpli!
by maxval bircaman - szombat, szeptember 26, 2015
http://bircahang.org/isten-hozta-krumpli/

- Szia, Raúl, hogy van az angolul, hogy "papa"*?

- Potato.

- Köszönöm, elvtárs!

* papa spanyolul = papa, pápa, krumpli

_______________________________________________
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Isten ábrázolása
by maxval bircaman - szerda, január 14, 2015
http://bircahang.org/isten-abrazolasa/

A kereszténységben is megjelenik a probléma Isten ábrázolásáról.

A Tízparancsolat 2. pontja tiltja bálványok készítését, azonban magát az ábrázolást nem, ha annak nincs
bálványként való felhasználása. Hiszen ellenkez? esetben nem lehetnének ikonok, szobrok, stb.

A Szentháromság három tagját illet?en a kérdés különbözik.

A Fiú emberként megtestesült. Jézussal tehát nincs gond, helyes az emberként való ábrázolása minden
szempontból.

De mi a helyzet az Atyát és a Szentlelket illet?en?

A legelterjedtebb ábrázolás a mindent látó szem, ill. a galamb. Ezek jelképek, hiszen se az Atyának, se a
Szentléleknek nincs teste, nincs anyagi megnyilvánulásuk.

Az Orosz Egyházban teológiai vita alakult ki arról a XIX. század végén, hogy helyes-e az Atya
emberként való ábrázolása (jellemz?en öreg, szakállas ember alakban). Az ábrázolás ellenz?i szerint ez
teológiai hiba, hiszen az Atya sosem testesült meg emberként, így ez az ábrázolás tévtanokat terjeszt. Az
ábrázolás hívei meg arra hivatkoznak: ez az ábrázolás ugyanolyan jelkép, mint a mindent látó szem, azaz
nem értend? szó szerint úgy, mintha a kép azt állítaná, hogy az Atya megtestesült.

De a vita ádáz volt egy id?ben, még vicc is született róla:
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Utazik a vonaton két ismeretlen. Az egyik észreveszi a másikon, hogy az egy ortodox könyvet
olvas. Megkérdezi ?t:
- Elnézést, de látom a könyvét. Maga ortodox?
- Természetesen.
- Nagyszer?. Én is az vagyok. Önök a juliánus vagy a gregoriánus naptárt használják?
- Természetesen a juliánust!
- Hála az Úrnak! Mi is.
- Az önök egyházmegyéje részt vesz ökumenikus találkozókon?
- Soha, soha!
- Az Isten áldja meg Önöket. Természetesen mi sem.
- Az Önök papja a templomon kívül utcai ruhában jár vagy reverendában, kereszttel a nyakában?
- Természetesen csakis reverendában, mindig kereszttel a nyakában!
- Hála az Úrnak, a miénk is.
- Az Önök papja borotválkozik vagy szakállas?
- Szakállas.
- Csodálatos! A miénk is.
- Az Önök templomában vannak ül?helyek?
- Ül?helyek? Ortodoxok vagyunk, nem frank-latin szakadár eretnekek! Természetesen semmilyen
ül?hely nincs nálunk!
- Csodálatos, természetesen nálunk sincsenek istentelen ül?helyek.
- Az önök temploma régiritualista vagy újritualista?
- Újritualista.
- Hála az Úrnak! Egy utolsó kérdés: van az Önök templomában olyan Szentháromság-ikon, mely
az Atyát öregemberként ábrázolja?
- Igen, van.
- De hisz... maguk akkor eretnekek! A Pokol tüzében fognak mind perzsel?dni!

Hozzáteszem magyarázatként: valójában a felsorolt ellentétek egyike sem dogmatikai probléma, mindez
csupán szokás, azaz valójában nem lesz senki sem eretnek azért, mert valamelyiket támogatja a kett?
közül. A vicc azt az emberi tulajdonoságot neveti ki, hogy az emberek hajlamosak másodlagos
kérdésekb?l életbevágó problémát kreálni.
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Iszlám országok
by maxval bircaman - vasárnap, január 18, 2015
http://bircahang.org/iszlam-orszagok/

Iszlám országok.

Térkép az iszlám országokról:

Sötétzöld szín: a lakosság túlnyomó többsége (75 % felett) szuni muzulmán.
Világoszöld szín: a lakosság 50-75 % része szuni muzulmán.
Narancssárga szín: a lakosság túlnyomó többsége (75 % felett) siíita muzulmán.
Világossárga szín: a lakosság 50-75 % része siíta muzulmán.
Rózsaszín szín: a lakosság több mint 50 %-a muzulmán, a siíták és a szunik aránya közel azonos
Barna szín: a legnagyobb vallás az iszlám, de aránya nem éri el az 50 %-ot
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Itt van végre a reform!
by maxval bircaman - vasárnap, október 18, 2015
http://bircahang.org/itt-van-vegre-a-reform/

Eva Brunne, magát püspöknek nevez? svéd személy a XXI. század Luthere.

Nevezett bulvárceleb azzal hívta fel magára a figyelmet már korábban is, hogy a Svéd Evangélikus
Egyház nev? ultraliberális-keresztényellenes-perverziótoleráns klubmozgalom els? nyíltan homoszexuális
„püspöke” 2009 óta.

Ezen kívül „házastársa” úgyszintén ”pap” a fenti szervezetben.

a „püspök” és „házastársa” éppen menetelnek a perverziót éltetve

Most ez a Brummi vagy mi is a pontos neve – elnézést kérve a hasonlatért a játékmackóktól – új ötlettel
jött el?: le kell építeni a Svéd Evangélikus Egyház nev? klubmozgalom klubhelyiségeiben
(templomaiban) és általában bárhol Svédországban a még megmaradt keresztény jelképeket. Ezek
ugyanis zavarhatják esetleg a muszlim segélyvadászokat.

Brummika annyira reformista, hogy még egyes liberális protestánsok is felháborodnak tevékenységén –
na, ez azért nem semmi. Ez kb. olyan, mint amikor az Al-Kaida aggodalmát fejezi ki, hogy az Iszlám
Állam egy picit túl radikális.

A kereszténységet egyébként a svéd evangélikusok vitái nem érdeklik, hiszen minek avatkoznánk be mi
keresztények egy idegen, nem-keresztény felekezet belügyeibe.
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Je ne suis pas Charlie Hebdo!
by maxval bircaman - péntek, január 09, 2015
http://bircahang.org/je-ne-suis-pas-charlie-hebdo/

Miközben megy világszerte az agyatlan énvagyokcharlie-zás, itt az id? bátran kimondani: Nem vagyok
Charlie Hebdo!

Lássuk csak mi történt Párizsban: fanatikus muzulmánok fanatikus liberálisokat gyilkoltak.

A gyilkosok fanatikus muzulmánok, akik szerint a gyalázkodó karikatúra jogos és becsületbeli alapot ad a
gyilkosságra.

Az áldozatok pedig fanatikus liberálisok, akik szerint a szólásszabadság f? és meghatározó eleme az
etnikai és vallási alapú gy?löletbeszéd szabadsága.

Mindkét tábor most ünnepel.

A muzulmánok világszerte ünneplik a "h?söket", akik bosszút álltak nem csak a vallásgyalázásért, de nem én találtam ki, olvastam a neten - Irak amerikai megszállásáért és a palesztín területek izraeli
megszállása miatt is.

A liberálisok is ünnepli "h?seiket". Ki érti hogyan lettek h?sök a gyomorforgatóan gusztustalan
gyalázkodókból? Vagy ha valaki egy gyilkosság áldozata, annak automatikusan kijár a "h?s" cím? Eddig
azt hittem, csak az elesett
katonáknak jár ki ez automatikusan. Pl. még sosem hallottam, hogy John F. Kennedyt vagy Nicolae
Ceau?escut bárki is h?snek nevezné, pedig ?k is gyilkosság áldozatai lettek.

A magyar ballibek eközben agyatlanul ismételgetik, hogy a gyalázkodás szabadsága alapvet?
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szabadságjog, mely nélkül azonnal összed?lne a demokrácia és Hitler kerülne hatalomra. Emlékeztetném
?ket, hogy a francia lap szerkeszt?sége nem csak muszlimokat, hanem pl. zsidókat is gúnyolt. Ha ilyen
zsidógúnyoló karikútárák valamelyik magyar médiában jelennének meg, a magyar ballib agytröszt már
Brüsszelbe és Washingtonba szaladt volna panaszkodni az er?s?d? magyarországi nácizmus miatt.
Visszaemlékezem egy kb. 20 évvel ezel?tti magyar
könyvre, mely a magyar médiákból adott közre antiszemitának min?sített írásokat. Ebben karikatúrák is
szerepeltek. Nos, a legdurvábbak sem érték el a francia lap szintjét. Dehát az gy?löletbeszéd volt, ez meg
sajtószabadság, a magyar liberálisok szerint...

_______________________________________________
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Jog és terror
by maxval bircaman - hétf?, november 02, 2015
http://bircahang.org/jog-es-terror/

Az itt felvetett pár kérdés kapcsán.

A természetjog alapja az az elképzelés, hogy vannak Istent?l kapott alapjogok, melyeket az emberalkotta
jog nem törölhet el. A népszuverenitás pedig azt jelenti: a hatalom eredete nem Isten, hanem a nép. A
kett?nek egymáshoz semmi köze. Lehet népszuverenitás természetjog nélkül, s természetjog
népszuverenitás nélkül.

Az egyes társadalmak története során a jogrend folyamatosan változik: ez lehet jogszer? és nem jogszer?
is.

Jogszer? akkor, ha a fennálló jogrend szabályai alapján történik az új jogrend bevezetése. S nem jogszer?
pedig akkor, ha a fennálló jogrend szabályainak megsértésével zajlik az új jogrend bevezetése.

A nem jogszer?en bevezett jogrend önmagában nem probléma, hiszen el?fordulnak olyan történelmi,
politikai események, amikor a helyzet kikényszeríti ezt a megoldást.

A közhidelemmel ellentétben Magyarországon 1989-ben nem történt semmiféle jogszer?tlen változás, az
új rend - bár az a régi rend szinte teljes ellentéte - a régi jogrend alapján lett bevezetve, egyetlen szabály
sem került megsértésre. Ugyanez a helyzet a jelenlegi orbáni jogrenddel kapcsolatban – az szintén teljes
mértékben az el?z? jogrend alapján került bevezetésre - a jelenleg hatályos alkotmány (alaptörvény)
mindenben a korábbi alkotmány szabályai alapján lett meghozva, teljes a kontinuitás. Az, hogy a
jelenlegi alkotmány törvényen kívülinek nevezi az 1944-1989 közti id?szakot valójában jelképes politikai
nyilatkozat, ami abból is látszik, hogy ez csak az alkotmányos ünnepélyes bevezet? részében szerepel, de
maga az alkotmány tételes szövege semmilyen következtetést nem von le ebb?l a jelképes nyilatkozatból,
s?t hivatkozik a "törvényen kívül helyezett" id?szak törvényeire jogalapként.
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A legutolsó nem-jogszer? változás Magyarországon 1956-ban történt, amikor a Kádár-kormányzat a
szovjet csapatok támogatásával saját magát nyilvánította ki legitím hatalomnak a legitím Nagy-kormány
helyett.

Mik a nem-jogszer? változások f? verziói:

felkelés - a nép által kezdeményezett változás, mely a hatalmi elit ellen irányul, de nem irányul a
jogrend megváltoztatására, lehet békés (pl. polgári engedetlenség, tömegtüntetés) vagy fegyveres
is,
forradalom - a nép által kezdeményezett változás, melynek célja a jogrend alapvet?
megváltoztatása,
puccs - a felkelés alváltozata, melynél az a specifikus a felkeléshez képest, hogy a kezdeményez?
nem a nép, hanem a hatalmon lév? elit egy része,
idegen agresszió - idegen hatalom által bevezetett er?szakos változás.

Mi a terror? A terror a fegyveres harcot jelenti, semmi többet.

Mikor jogos a terror? Természetesen sosem (ezt mindig minden hatályos jogrend tiltja) és mindig (hiszen
a sikeres terror mindig új jogrendet teremt, ami visszamen?legesen legitimálja a terrort).

Egy egyszer?, de látványos példa:

Ha XY kimegy a Parlament elé és bombát dob, akkor kimegy pár rend?r és elfogja,
szimpla b?nözéként.
Ha XY több társával csinálja ezt, már valószín?leg valamilyen terrorellenes egység fog
kimenni.
Ha meg XY csoportjának sikerül elbarikádoznia magát, már inkább tárgyalni fognak vele.
Ha pedig a fél Budapest XY ellen?rzése alá kerül, s képtelenség fellépni vele szabályos
rendvédelmi eszközökkel, akkor szabályos háború lesz ellene. Ekkor már hadvisel? fél.
Akkor is az, ha esetleg a legy?zése után szimpla köztörvényesként bíróság elé állítják. Ez
1956-ban is megtörtént, az elkapott harcosokat Kádárék köztörvényesekként akasztották
egészen 1962-ig.
Ha pedig XY csoportja megdönti a kormányt, akkor esetleg ? fogja akasztgatni az addigi
államhatalom képvisel?it, mert már ? lesz a törvényes rend.
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Mindig minden attól függ ki a sikeresebb: a hatályos jogrend vagy az új. Aki nyer, az fogja diktálni a
szabályokat.
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Kapitalista párttaggy?lés
by maxval bircaman - vasárnap, november 08, 2015
http://bircahang.org/kapitalista-parttaggyules/

A kommunizmusban szokásban voltak a sok embert összegy?jt?, teljesen értelmetlen zombigy?lések,
melyeken a szónokok közhelyeket, sablonokat, valamint nyílt butaságokat mondtak, a hallgatóság meg
közben a nyitott szemmel való alvás m?vészetét gyakorolta.

Ilyen gy?lések voltak iskolákban, munkahelyeken, meg általában mindenféle politikai események
kapcsán. Ezeket a gy?léseket normális ember nem vette persze komolyan. Aki mégis komolyan vette
?ket, azt a nagy többség elkönyvelte idiótának. Végigéltem ezt nem csak magyar, de bolgár, kubai és
szovjet verzióban is - tök ugyanaz volt, apróbb eltérésekkel.

Miután több nagy nyugati cégnél is dolgoztam az utóbbi években, lassan rádöbbentem: ezek a gy?lések
léteztek a vasfüggönyt?l nyugatra is, s?t ma is er?s életer?nek örvendenek.

A szónok jellemz?en er?sen gesztikulálva elmondja, hogy életünk és életcéljaink meghatározása része
cégünk jöv?jének, hogy szívünk együtt dobog a cégével. hogy mi mindnyájan együtt haladunk a szép
jöv? felé, s hogy a cég sikere személyes életünk hihetetlenül fontos eleme. A régi kommunista gy?léseken
még csak zenei effektusok voltak ("Lenin mondta: " - trombitaszó - "tanulni, tanulni, tanulni"), ma már
képiek is vannak, ezek jellemz?en viccesnek szánt debil prezentációk, értelmetlen adatokat mér?
grafikonok, s más hasonló agybontó sületlenség.

Még a jelszavak is ugyanúgy megvannak. Csak most nem Marx, Engels, Lenin, Brezsnyev, Gorbacsov
egy-egy magvas, de teljesen értelmetlen gondolata hangzik el, hanem valamilyen kapitalista sikerember
ökörsége. Rosszabb helyeken a cég legfels?bb vezet?jének eszméib?l is elhangzik valami. Egyik korábbi
munkahelyemen ez utóbbi divat volt, én mindig alaposan tanulmányoztam is a CEO éppen aktuális
mondanivalóját, ami után azt a következtetést vontam le, hogy ezt valószín?leg valamilyen internetes
butasággenerátorral készíti. Találtam magyarul is erre alkalmazást, de az eredeti angol alkalmazások
igazán felülmúlhatatlanok.

Egyszer már terveztem: átírok "kapitalistára" egykori marxista ökörségeket, majd ezt megmutatom
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kollágáknak. De eztán elhagytam ezt a tervet, mert ez el?bb-utóbb kitudódna, s kellemetlen dolog, ha az
ember kénytelen aztán új munkahelyet keresni. Szóval a munkahely legyen munkahely csak, ne
próbáljunk rajta javítani, mert miért érdekelné ez az átlag dolgozót.

Szóval - visszatérve az el?adások végigszenvedésére - ha ül? helyzetben kell az embernek végighallgatnia
az ilyen beszédeket, akkor nincs gond: lehet csendben játszani a telefonon, vagy akár blogot írni közben
(én már csináltam ilyet, erre jó a drágább típusú okostelefon), vagy egy füzetben lehet er?sen bólogatva
karikákat és négyzeteket rajzolni (plusz pont: a f?nök azt hiszi, jegyzetelünk). Ha állni kell, az már
nagyobb megpróbáltatás. Ilyenkor marad a tapéta és a padlózat elemeinek megszámolása, vagy a
kollágan?k szépségének összehasonlítása. Én ilyenkor cikket is szoktam írni fejben, de ezzel vigyázni
kell, mert esetleg az ember elmosolyodik közben egy jól hangzó mondaton, s ilyenkor viszont esetleg a
f?nök azt hiheti, rajta röhögünk.

Csak a 35 év alatti fiatal nemzedéket sajnálom: sajnos sokan közülük komolyan veszik mindezt. Mi,
id?sebbek, akik megedz?dtünk a kommunista gy?léseken tudjuk, az ilyen gy?léseken az egyetlen helyes
magatartás az oda nem figyelés, id?nkénti bólogatással kombinálva, de a lényeg: sose higgyünk el egy
szót se elhangzottakból, s?t ha valami benne is maradt a fejünkb?l az elmondottakból, azt igyekezzünk a
lehet? leggyorsabban elfelejteni.

Persze - hogy ne legyek igaztalan - minden gy?lésnek van egy olyan 5 %-nyi értelmes tartalma is. Ez az,
amikor olyat mondanak, ami valóban érdekli a hallgatóságot, pl.: megváltozik a munkarend, az iroda
átköltözik a város másik végébe, XY alosztályvezet?t kinevezték osztályvezet?nek, új bónuszrendszert
vezetnek be, stb. A profi gy?lésszervez?k igyekeznek ezt a részt mindig a végére hagyni, nehogy valaki
elslisszoljon a gy?lés közepén valamilyen kamuürüggyel.

_______________________________________________
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Katolikus missziók
by maxval bircaman - csütörtök, november 19, 2015
http://bircahang.org/katolikus-missziok/

A római pápa a második nagy egyházszakadás (1054) óta folyamatosan próbálkozik azzal, hogy magához
csatolja az értelmezése szerint szakadár egyházakat, melyek az els? nagy egyházszakadás (431-451) alatt
és 1054-ben szakadtak el t?le.

Természetesen ez az „elszakadás” szó eleve nem felel meg a valóságnak, mivel a valóságban ezek az
egyházak sosem álltak a római pápa alatt, ez azonban nem jelentett problémát a Vatikán számára.

*

A katolikus missziók a firenzei zsinat (1439-1445) kudarca után indultak el. A firenzei zsinaton az ott
résztvev? nem-katolikus f?papok többsége beleegyezett az egyesülésbe, elfogadva a római pápa
egyetemes egyházf?ségét, azonban ez a gyakorlatba nem ment át: a papság és a hív?k tiltakoztak a zsinat
ellen, így a zsinati döntéseket az illet? egyházak hamarosan felmondták.

Mivel tehát az egyes ortodox részegyházakat nem sikerült bevinni Róma alá, az új taktika az egyes
egyházakról csoportok leszakítása lett. Így kezd?dött az úgynevezett „görögkatolikus” vagy „unitus”
(azaz „Rómával egyesült”) egyházak létrehozása. A módszer: a csatlakozott egyházaknak el kellett
fogadniuk a katolikus dogmákat, köztük a legfontosabbat, a római pápa egyetemes egyházf?ségét, viszont
nem vonatkoztak rájuk a speciálisan katolikus egyházrendészeti szabályok (köztük pl. a kötelez? papi
n?tlenség), s emellett nem kellett átvenniük a latin szertartásrendet sem, hanem maradtak a bizánci (ill.
más) szertartásrendnél.

Így alakult ki a katolicizmus mai szervezeti felépítési: a nyugati egyház (ez alatt a latin szertásrend?
katolicizmus értend?), s a keleti egyházak (ez alatt a nem latin szertartásrend? katolicizmus értend?).
Jelenleg így a katolikus egyház 24 részegyházból áll: a hívek 95 %-át kitev? nyugati egyházból és a többi
5 %-ot kitev? 23 darab keleti katolikus egyházból. Katolikus egyházjogilag ezt úgy mondják: a római
püspök mint a nyugat pátriárkája csak a nyugati egyház ura, míg a keleti egyházaknak pedig csak
egyetemes egyházf?ként az ura. (Katolikus egyházjogilag a római pápa 4 funkciót lát el: Róma püspöke,

352 / 597

BircaHang - 2015
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Itália prímása, a nyugat pátriárkája, s az egyetemes egyház feje.)

E 23 részegyházból 14 „görögkatolikus” (azaz bizánci szertású katolikus), 3 alexandriai katolikus, 3
nyugati-szír katolikus, 2 keleti-szír katolikus, 1 pedig örmény katolikus.

*

A 15-éves oszmán-habsburg háború alatt a szerbek fellázadtak az oszmán uralom ellen, azonban a háború
vége (zsitvatoroki béke – 1606) után a szerbek tömegesen menekülni kezdtek a Habsburg területekre, így
el?ször jelent meg jelent?s ortodox vallású lakosság a Habsburgok irányítása alatti területen. A katolikus
egyház igyekezett ?ket áttéríteni, ezért 1611-ben megalapításra került a zágrábi püpöknek alárendelt Stara
Mar?ai Egyházmegye (Stara Mar?a – jelenleg Horvátországban), melyb?l 1771-ben hozta létre a római
pápa a horvát latin szertartású katolikus egyházi közizgazgatástól független, közvetlenül az esztergomi,
majd a zágrábi érsek alá tartozó bizánci szertartásrend? Körösi Egyházmegyét (Körös – jelenleg Križevci,
Horvátország).

Az Egyházmegye tevékenysége totális kudarcnak bizonyult, sosem sikerült a tömeges áttérítés a katolikus
hitre. Aminek f? oka nemzetiségi: a katolikus szerb horváttá válik el?bb-utóbb, így a vallásváltás a
nemzetiségi hovatartozást is megváltoztatja. A Körösi Egyházmegye mai utódja a horvát görögkatolikus
egyház, mely egyesíti a horvátországi és szerbiai görögkatolikusokat. Jelenleg a két országban összesen
kb. 60 ezer f? tartozik az egyházhoz. A mai Szerbiában 25 ezer görögkatolikus él (a lakosság 0,3 %-a),
nagy többségük vajdasági ruszin. Istentiszteleti nyelvként az egyházi szlávot használják.

*

A Balkán többi részén m?köd? görögkatolikus részegyházak – az albán, a bolgár, a görög, s a macedón –
kés?bbi fejlemények. Az oszmán uralom alatt – annak utolsó szakaszát leszámítva - szinte lehetetlen volt
a katolikus missziós tevékenység, így ez a legtöbb esetben az oszmán uralom vége után kezd?dött.
Görögországban a görögkatolicizmus gyakorlatilag pici szektaméret? vallás, 4-5 ezer híve van.

Az albániai helyzet speciális. Ott eleve a lakosság 10-15 %-a katolikus, ez a 3. legnagyobb vallás az
országban az iszlám (50-60 %) és az ortodoxia (15-20 %) után. Viszont az albániai katolikusok szinte
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teljes egészében latin rítusú katolikusok. A görögkatolikusok száma 2-3 ezer, ezek jellemz?en áttért
ortodoxok utódai. Központja: Fier (Albánia).

A bulgáriai helyzet szintén érdekes. Bulgáriában a lakosság kb. 0,9 %-a katolikus, szinte teljes egészében
görögkatolikusok. A bulgáriai katolicizmus eredete a XIX. századi Konstantinápolyhoz köthet?, amikor
ott a helyi bolgár diaszpóra egy része áttért a katolicizmusra, valamint szintén megtörtént ugyanez a
macedóniai lakosság egy részénél is, els?sorban politikai okokból: így számítottak nyugati segítségére
Bulgária török uralom alóli felszabadításához. Miután a nyugati segítség elmaradt, s az oroszok
nyújtottak segítséget, a többség visszatért az ortodoxiára. Egy kisebb rész megmaradt katolikusnak, ezek
utódai a mai bolgár görögkatolikusok. Központja: Szófia. Ugyanez az oka a mai macedóniai helyzetnek
is, ahol 15 ezer görögkatolikus él (a lakosság kb. 0,7 %-a). Központja: Szkopje.

Istentiszteleti nyelvként az albán görögkatolikusok az albánt, a görög görögkatolikusok a görögöt, míg a
bolgárok és a macedónok az egyházi szlávot használják.

*

A kelet- és közép-európai részeken a görögkatolicizmus a breszti únió (1596), az ungvári únió (1646) és
a gyulafehérvári únió (1698) eredménye.

1596-ban Mihail Rogoza kijevi érsek aláírja a Rómával való egyesülést. A hívek és a papság nagyobb
része ellenezte ezt a lépést, megmaradt az ortodoxiánál, ami miatt 1620-ban a jeruzsálemi pátriárka
újralapította a kijevi érsekséget, ortodox alapon. Azóta 2 kijevi érsekség van – egy katolikus és egy
ortodox.

A breszti únió mai folyományai: a belarusz és az ukrán görögkatolikus egyház.

A legnagyobb sikert a katolikus egyház Ukrajnában könyvelhette el. A mai Ukrajnában a lakosság 10 %-a
katolikus, s Nyugat-Ukrajnában pedig a katolicizmus a f? vallás, a lakosság 50-60 %-a katolikus a nyugatukrajnai megyékben. Központja: Kijev.
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A belarusz görögkatolikusok pici egyház, pár ezer f? a hívük.

Mindkét egyház be volt tiltva a Szovjetúnióban 1946-1989 között. Ez id? alatt az ukrán görögkatolikusok
tényleges központja a kanadai ukrán diaszpórában volt.

Istentiszteleti nyelv az egyházi szláv és az ukrán.

Az ungvári únió (1646) mai folyományai: a magyar, a ruszin, és a szlovák görögkatolikus egyház. Az
ungvári únió lényegileg ugyanaz volt, mint a korábbi breszti únió, de sokkal sikeresebb volt katolikus
szempontból: gyakorlatilag a teljes ruszin papság csatlakozott hozzá. A görögkatolicizmus ma is szinte
államvallásnak számít a ruszinoknál.

A ruszin egyház be volt tiltva a Szovjetúnióban 1946-1989 között. Egyik központja ma is az USA-ban
van, az ottani ruszin emigránsok körében. Székhelye: Pittsburgh és Ungvár. Istentiszteleti nyelv az
egyházi szláv.

Bár Ukrajna hivatalosan nem ismeri el a ruszin kisebbséget, a Vatikán igen, ennek oka, hogy a mai
Ukrajnában két görögkatolikus részegyház m?ködik: a ruszin egyház Kárpátalján, az ukrán egyház pedig
Ukrajna többi részén.

A magyar és a szlovák egyház a ruszin egyházból alakultak ki. A hív?k legnagyobb része ma is ruszin és
elmagyarosodott/elszlovákosodott ruszin.

A magyar görögkatolikusok idén lettek az esztergomi érsekt?l független, közvetlenül Róma alá rendelt
részegyházzá. A hív?k száma 270 ezer. Istentiszteleti nyelv a magyar. Központja: Nyíregyháza.

A szlovák görögkatolikus hív?k száma 210 ezer. A szlovák görögkatolikus egyház be volt tiltva
1950-1968 között. Istentiszteleti nyelv az egyházi szláv. Központja: Eperjes.
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A román görögkatikus egyház a gyulafehérvári únió (1698) eredménye, melyen az erdélyi román
ortodox papság egy része áttért a katolicizmusra. Az egyház be volt tiltva 1948-1990 között. A jelenlegi
helyzet: az erdélyi románok kb. 10-15 %-a görögkatolikus. Istentiszteleti nyelv a román. Központja:
Balázsfalva.

*

A pici orosz görögkatolikus egyház kései, XIX. század végi fejlemény. Oroszországban 1905-ig, majd
1946-1989 között a görögkatolicizmus be volt tiltva. Jelenleg pár ezer görögkatolikus van
Oroszországban. Istentiszteleti nyelv az egyházi szláv. Központja: Moszkva.

*

Speciális eset az italo-albán görögkatolikus egyház, mely eredetileg a dél-olaszországi görögök egyháza
volt, azonban kés?bb – a XV. sz. során – az albánok bevándorlása miatt albán jelleg?vé vált. A
VIII.századtól a római pápa hatalma alatt állnak, azaz ez nem is nevezhet? a szó eredeti értelmében unitus
részegyháznak. Speciális státusza annak köszönhet?, hogy a bizánci szertartásrendet használja. A hívek
száma kb. 60 ezer.

*

Az egyetlen ázsiai központú görögkatolikus részegyház a melkita egyház, Damaszkusz (Szíria)
székhellyel. Ennek történetét azonban érdemes a két nyugati-szír katolikus részegyház történetével együtt
vizsgálni.

*

Ahogy a khalkedóni ortodoxoktól igyekeztek a katolikus missziók elszakítani részeket, ugyanez történt a
nem-khalkedóni ortodoxokkal szemben is.
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Az ?si antiochiai patriárkátus területén a szakadás 451-ben kezd?dött meg. A szakadás 518-ban lett
végleges, ett?l az id?ponttól lett két antiochiai pátriárka: egy “görög” khalkedóni és egy “szír” nemkhalkedóni.

A római állam természetesen a “görög” irányzatot támogatta, ennek ellenére a hívek nagy többsége a
“szír” irányzatot választotta. Ennek az oka vallási és nemzetiségi is volt. A papok és a hívek többsége
számára a khalkedóni zsinaton meghatározott duofizita tézis (azaz a tanítás Krisztus két természetér?l)
eretnekségnek t?nt, azt ugyanis úgy értelmezték, hogy az két külön személlyé választja az egyetlen
Krisztust, s ezzel szemben a miafizita tézist tekintették az apostoli tanítással egyez?nek, mely szerint
Krisztusnak egyetlen természete van. Emellett a nép számára fontos szempont volt az etnikai is: míg a
duofizita álláspontot az idegen “görögök” és az államhatalom általi kényszernek tekintették, addig a
miafizita álláspontot saját, hazai, “szír” álláspontnak.

Az 1054-es egyházszakadás jelent?sége ezen a területen a római pápa számára, hogy immár nemcsak a
“szírek”, de a “görögök” is elszakadtak t?le. A területen nem voltak hívei a katolikus álláspontnak 1054
után.

A keresztes hadjáratok alatt a római pápa kihasználta a kínálkozott helyzetet, s 1098-ban saját emberét
ültette az antiochiai görög pátriárka trónjára. Ez már az 1054-es, katolikusok és khalkedóni ortodoxok
közti egyházszakadás után történt, így itt már két egyház harcáról volt szó. A khalkedóni ortodoxok
természetesen nem ismerték el a római pápa emberét, aki mint Antiochia latin pátriárkája lett ismert. A
khalkedóni ortodoxok a címet fenntartották, bár ténylegesen elvesztették hatalmukat a pátriárkai trón
felett.

A khalkedóni ortodox antiochiai pátriárka ez id? alatt Konstantinápolyban élt, szám?zetésben, tehát
pátriárkai címe nagyrészt névleges volt. Így tehát ezzel már három antiochiai pátriárkátus létezett: egy
szír nem-khalkedóni ortodox irányzat (melynek tényleges székhelye ekkor már a muszlim irányítás alatt
álló területeken volt), egy görög khalkedóni irányzatú (szám?zetésben Konstantinápolyban) és egy
katolikus irányzat (az 1098-ban létrehozott antiochiai latin patriarkátus).

A helyzet 1268-ban változott meg, ismét a politika hatására. Ekkor a keresztesek elvesztették Antiochiát,
aminek következtében az antiochiai latin pátriárka Rómába menekült, ezzel címe névlegessé vált. (A
Vatikán a helyzetet hivatalosan 1964-ig fenntartotta, ekkor lett hivatalosan is megszüntetve az antiochiai
latin pátriárkai cím.)
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Viszont a Rómát elfogadó khalkedóni keresztények egy része h? maradt Rómához ezután is. Ezek a
maroniták, akik a mai Libanon északi részére menekültek, itt egy sajátos zárt közösséget létrehozva.
1182-ben fogadták el hivatalosan a római pápa f?hatalmát és azt a kés?bbiekben is – mind a mai napig –
megtartották.

1269-ben a Konstantinápolyban szám?zetésben lév? khalkedóni ortodox antiochiai pátriárka visszatért
Antiochiába, s a 170 éven keresztül névleges titulus ismét valóssá vált. Érdekes, hogy a szír-arab ortodox
keresztényeknél a muszlimok számítottak a kisebbik rossznak a katolikus nyugathoz képest, s ez
kölcsönös volt: a muszlimok a nyugatiakat ki?zend? betolakadóknak tekintették, míg az ortodoxokat
“csak” alacsonyabbrend?, de mégis csak megt?rt alattvalóknak.

A Vatikán azonban a helyzetbe nem nyugodott bele, a maronita egyház nem volt elég, tényleges egyházi
hatalmat szerettek volna az egész térségben. A kedvez? alkalom 500 évvel kés?bb meg is jelent a
khalkedóni ortodoxok belviszálya folytán – az egyházak századokban gondolkodnak…

Pontosan 1724-ben történt az eset, ekkor a khalkedóni ortodox antiochiai egyház püspökei VI. Kiril
személyében új pátriárkát választottak. Az új pátriárka Róma-barát ember hírében állt, amit
Konstantinápolyban nem tudtak értékelni. Bár a konstantinápolyi pátriárkának jogilag nem volt hatalma
az antiochiai pátriárka felett, igyekezett minden befolyását bevetni az új antiochiai pátriárkaválasztás
érvénytelenítése érdekében. A “befolyásbevetés” sikeresnek bizonyult, az antiochiai püspökök egy része
új választást hirdetett, s Szilveszter pátriárka személyében új, immár “igaz ortodox” pátriárkát
választottak. Kiril és hívei a helyzetbe úgyszintén nem nyugodtak bele, s végül 1729-ben elfogadták a
római pápa segítségét, így unióra lépve Rómával. A khalkedóni ortodoxokról egy jelent?s rész ismét
leszakadt ezzel. Így jelent meg a nyugat-szír katolikus melkita egyház.

Miután a Vatikán sikerrel járt a khalkedóni ortodox antiochiaiak megosztásában, úgy gondolta, hogy
érdemes megpróbálni ugyanazt a másik egyházban is, a nem-khalkedóni ortodox antiochiaiak
egyházában. A sikeres jezsuita missziók hatására, sikerült egy kis részt kiszakítani a nem-khalkedóniai
ortodox antiochiai egyházból, létrehozva így a szír katolikus egyházat.

A térségben – azaz nem számítva a jelent?s számú kivándoroltakat - ma a legtöbb híve, kb. 1,2 millió a
“görög” khalkedóni ortodoxiának van Damaszkusz központtal, ezt követik a katolikus maroniták Bkerke
(Libanon) központtal kb. 1 millió f?vel (szinte az összes Libanonban van, ahol a lakosság ötödét
alkotják), szintén kb. 1 millióan vannak a nem-khalkedóni ortodoxoknak (“szírek”) Damaszkusz
központtal, ?ket követik a melkiták Damaszkusz központtal kb. fémillió f?vel, s végül a legkisebb a szír
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katolikus egyház, Bejrút központtal és kb. 150 ezer tagsággal.

Azaz látható: itt a katolikus missziók sokkal nagyobb sikert értek el, mint Európában. A térségbeli
keresztényeknek kb. a harmada katolikus.

Ma már egyébként a “görög” és “szír” nem jelent semmilyen etnikai tartalmat, ez csak az istentiszteleti
nyelvet jelöli (s?t, ma már azt sem teljesen, mert ma már arabul megy a mise), ma már az összes egyház
teljesen arab nyelv?, s a hívek is arabok. A XIX. sz. végéig még jellemz? volt, hogy a khalkedóni ortodox
irányzatú egyházban a f?papság soraiban a görögök domináltak, bár a tagság már akkor is szinte
kizárólag arab volt, ma már azonban ez sem érvényes, a papok soraiban is ma már az arab elem dominál.

A maroniták egy teljesen különálló közösség, viszont a mai “szírek” és “görögök” – ellentétben korábbi
korokkal - egymással kíváló kapcsolatot tartanak fenn, oly mértékben, hogy ma már nem lehet az egyik
egyházból áttérni a másikba, kölcsönösen elismerik egymás szentségeit és szertartásait, a vegyes
házasságokat.

*

A három afrikai nem-khalkedóni egyház esetében a katolikus missziók sokkal kisebb sikerrel jártak, mint
Kis-Ázsiában. Ezek eredményei az alexandriai rítusú katolikusok.

Etiópiában a portugálok próbálták el?ször áttéríteni az ortodox lakosságot, még a XV. században. Az
akció sikertelen lett, s?t az etióp állam a következ? századokban betiltotta a katolikus misszionáriusi
tevékenységet. A XIX. sz. során engedélyezték a katolikus missziós tevékenységet, de csakis az etiópiai
muszlimok körében, de ez sem járt sok sikerrel. A XX. sz. során már sikeresebb volt a katolikus missziós
tevékenység. Ennek eredményeként ma Etiópia lakosságának kb. 1 %-a katolikus. Ez az etióp katolikus
egyház, Addisz-Abeba központtal. Egyházi nyelv a geez.

Eritrea függetlensége miatt az eritreai katolikusok ma már szintén önálló részegyházat alkotnak. Eritrea
lakosságának kb. 2 %-a katolikus. Ez az eritreai katolikus egyház Aszmara központtal. Egyházi nyelv a
geez.
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A legnagyobb afrikai nem-khalkedóni egyház, az alexandriai kopt egyház esetében nem 2, hanem 3
egyház harcáról kell beszélni.

Történelmileg a szakadás 451-ben kezd?dött, s 536-ban lett végleges. A történet hasonló, mint Antiochia
esetében, az alexandriai egyház területén a papok és a hívek többsége a nem-khalkedóni irányzatot
favorizálta az “államinak” tekintett khalkedóni irányzattal szemben. Khalkedón elutasítása itt er?sebb
volt, mint Kis-Ázsiában: a papság és a hívek 95 %-a Khalkedón ellenében foglalt állást. A két irányzat
között a hitelvek mellett – ahogy Antiochiában - etnikai különbség is volt. Míg a helyi kopt lakosság
els?sorban a nem-khalkedóni irányzatot támogatta, addig az egyiptomi görög diaszpóra és az egyéb
elgörögösödött hívek pedig a khalkedóni irányzatot. A koptok a khalkedóni irányzat híveire mint az
“idegen” bizánci császár helyi embereire is tekintettek. Egyiptom VII. században kezd?dött arab
meghódítása után mind a görög, mind a kopt lakosság lassan arabizálódott, így az etnikai
különbségek nagy részben megsz?ntek, bár egy néhány tízezer f?s görög kisebbség mind a mai napig
megmaradt Egyiptomban. Ma már mindkét irányzat hívei arab anyanyelv?ek, s az istentiszteletek is
els?sorban arab nyelven történnek, az eredeti görög és kopt nyelv els?sorban csak ünnepélyes
istentiszteleti nyelv, ez nagyobb mértékben a koptokra igaz, kisebb mértékben a görögökre is, ahol – mint
említettem – a hív?k egy kisebb része mind a mai napig görög nemzetiség?.

Igényeit a római pápa 1215-ben jelentette be térségben, amikor megalkotta az alexandriai latin pátriárkai
címet, ezzel létrehozva a harmadik alexandriai pápaságot. Ez a helyzet egészen 1964-ig tartott, amikor a
Vatikán eltörölte ezt a tisztséget. Az alexandriai latin pátriárkai cím, létezése alatt mindvégig jelképes
volt, az alexandriai latin pátriárka székhelye mindvégig Rómában volt, a gyakorlatban ez valamelyik
bíboros tiszteletbeli címe volt valamely valós egyházvezet?i címe mellé.

Az eltörlés oka többek között az is, hogy eredeti célja szempontjából okafogyottá vált egy Róma-párti
alexandriai latin pápaság, hiszen id?közben a Kopt Egyház egy kis frakcióját (alig kétezer f?t) a római
pápa 1741-ben sikeresen a maga oldalára állított, az így létrejött kopt katolikus egyház. Egyházi nyelv a
kopt. Székhelye: Kairó.

A mai helyzet a térségben: a keresztények 95 %-a nem-khalkedóni ortodox, 3 %-a khalkedóni ortodox, 2
%-a katolikus.

*
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A nem-khalkedóni ortodox örmény egyház szintén résztvett a firenzei zsinaton, de az aláírt egység itt sem
valósult meg. Így itt is csoportok leszakítása lett Róma taktikája. A libanoni örmények egy csoportja
1742-ben csatlakozott a Vatikánhoz, így jött létre az örmény katolikus egyház. Jelenleg is Bejrútban van
az egyház központja, a hívek ezen kívül még Szíriában, Örményországban élnek, jelent?s diaszpóra van
Lengyelországban és Erdélyben is. Egyházi nyelv az örmény. Az örmények kb. 10 %-a katolikus, a többi
ortodox.

*

Indiában a kereszténység már az I. században megjelent. Az indiai keresztények legnagyobb része a
nyugat-szír nem-khalkedóni irányzathoz tartozott.

Az indiai keresztények nem-khalkedóni ortodox ágának egy része 1930-ban csatlakozott a Vatikánhoz. Ez
a szír-malankara egyház. Központja: Trivandrum, Kerala állam f?vára. A hívek száma kb.400 ezer. A
hívek nagyobb része nem csatlakozott a Vatikánhoz, az ? létszámuk jelenleg kb. 2 millió. Egyházi nyelv a
szír és a malajalam.

*

A legnagyobb sikert a katolikus missziók az asszír irányzat esetében érték el. Az asszír irányzat a
legkisebb a khalkedóni ortodox és a nem-khalkedóni ortodox után. Valójában az asszír irányzat az, ahol
ma több a katolikussá vált asszír, mint az eredeti egyházhoz h? maradt asszír.

Az asszír katolikusok ma 2 részegyházra oszlanak:a Kochi (Kerala, India) és a Bagdad központúra.

Indiában a potugál gyarmatosítók sikeresen katolizálták az egész asszír közösséget, ez a szír-malabár
egyház. Taglétszáma 4,5 millió f?. Egyházi nyelv a szír és a malajalam. Kés?bb egy kis rész szakított
Rómával, ennek a taglétszáma alig 50 ezer f?.

A bagdadi központú káldeus egyház az ?si asszír keleti egyházból csatlakozott Rómához. Egyházi nyelv
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a szír és az arab. A káldeusok létszáma ma félmilllió f?, míg a független maradt eredeti egyház szintén
kb. félmilliós tagsággal rendelkezik.

*

A katolikus unitus tevékenység sikere a 3 keleti irányzatban:*

Országok, ahol jelent?s arányban élnek keleti katolikusok:

(világoszöld - 5-10 %-os arány, sötétkék - 10-20 %-os arány, piros - 20 % feletti arány)

_______________________________________________
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Kellemes Ateista Karácsonyt!
by maxval bircaman - szerda, december 23, 2015
http://bircahang.org/kellemes-ateista-karacsonyt/

Közeledik az év legnagyobb balliberális ünnepe, az Ateista Karácsony. Így most beszámolunk a nagy
ünneppel kapcsolatos népszokásokról.

El?ször is el kell menni egy bankfiókba, s ott hitelt felvenni. Nagyon fontos, hogy a hitel olyan összeg?
legyen, hogy ne tudjuk jöv? decemberig visszafizetni.

Amint kezünkben a pénz, összeírjük 100 rokonunk, ismer?sünk listáját (pontmintha MLMpiramisjátékban tennénk meg az els? lépéseket), majd elindulunk bevásárolni. Kezdjük Bronznapon,
majd Ezüstnapon, aztán Aranynapon, valamint Baleknapon, meg minden többi napon köztük. A napi
legalább 3-4 órás – hétvégén 10-12 órás – tülekedés kötelez? elem.

A listáról mindenkinek ajándékot kell venni! Lehet?leg olyasmit, amire a megajándékozottnak semmi
szüksége, így tudunk rajta bosszút állni, amiért ? is teljesen haszontalan ajándékot fog venni nekünk. A
legjobb valamilyen, az ünnephez kapcsolódó, vicces motívummal díszitett ajándék, pl. rénszarvason ül?
vigyorgó télapós zokni, kigúvadt szem? krampuszos bögre, az aranyos Vuk és az édes Kisherceg együtt
szánkóznak pulóveren, meg hasonlók. Vásárlás közben átkozzuk azokat, akiknek ajándékot veszünk,
hiszen miattuk állunk sorban.

Közvetlenül az ünnep el?tt fél napot töltsünk az internet böngészével, keressünk évtizedek óta megunt
közhelyeket. Erre nagy szükség lesz, mert ezeket fogjuk ismételgetni ünneplés közben. Fontos továbbá,
hogy az ünnepek alatt minden f?névhez használjuk a “békes” és “áldott” melléknevet, pl. “békés ponty”,
“áldott szaloncukor”, hasonlók. Aztán gyakoroljuk a tükör el?tt az álszent m?vigyort és a mesterkélt
meghatódást, ezekre is nagy szükség lesz.
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Ezután jön a f?zés. Alapvet? jelent?ség?, hogy annyi ételt készítsünk, amennyinek legalább a harmada
meg fog romlani az ünnepek után.

Az ünnepek a legmegfelel?bb id?szak, hogy üdvözletet küldjünk legutáltabb ismer?seinknek is. Egy
táblázatban jegyezzük fel kinek küldtünk üdvözletet, s azok közül ki nem üdvözölt minket. Az ilyeneket
aztán felháborodva emlegessük.

Fontos vendégségbe is menni. A vendégség alatt debil mosollyal nézzük egymást, s dicsérjünk mindent.
A valódi véleményünket majd csak vendégség után mondjuk el.

Ha valami renitens rokon vagy ismer?s megemlítené Jézus születését, mosolyogjunk elnéz?en, majd
jegyezzük meg, hogy Jézus nem létezett, ezt a tudomány már régesrég bizonyította, s csak
klerikálfasiszták, vallási fanatikusok, meg putyinisták hisznek még benne. Ha viszont valaki megszólalna
Jézuskaellen, tiltakozzunk. Jézuska ugyanis egy csodalény, Kripton bolygón született, aztán Mordorban
n?tt fel Joda mester tanítását hallgatva, majd azonban megharapta egy pók, így kimászott onnan, s azóta
köztünk él. Jézuska f? feladata ett?l kezdve, hogy arra késztessen minket, hogy hülyén viselkedjünk
december vége felé, szabad idejében pedig szeretetet hirdet a drogozás, a homoszexualitás, a pedofília,
valamint a feminizmus iránt.

Az ünnepek vége felé kötelez? a depresszióba esés. Ezt kezeljük nagy mennyiség? alkohollal vagy
drogozással, az alternatíva a családi verekedés, melyben alaposan elverjük egymást artikulálalatlan
hangokat hallatva. Ha a verekedést választjuk, mindenképpel dobáljuk egymást ajándékokkal, így azok
eltörnek, ami miatt aztán rögtön ki is lehet dobni ?ket a kukába, ami nagyon hasznos, mert nem foglalják
feleslegesen a helyet a lakásban.

_______________________________________________
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Kezd?dik
by maxval bircaman - vasárnap, július 05, 2015
http://bircahang.org/kezdodik/

Kezd?dik immár Magyarországon is az év legfontosabb liberális ünnepe.

Az év legfontosabb liberális ünnepe a perverzió és a társadalomellenes rombolás napja, a homokos
büszkeségi ünnepsorozat.

A támogató cégekre nem pazarolnék id?t, ezek ugyanis szimpla marketing érdekek miatt vesznek részt.
Viszont a támogató non-profit szervezetek, különösen a pártok szerepe egészen más kategória: ezek
meggy?z?désb?l teszik azt, amit tesznek. Gyorsan ki is derül tehát mely pártok támogatják a társadalom
intenzív rombolását, gyerekek megrontását, a többség érzéseinek sértését.

Felsorozakozott az összes ballib er?, s az LMP. Tehát ?k azok, akik azt szeretnék, hogy a társadalmi
rendet egy törpe perverz kisebbség érdekei határozzák meg. ?k azok, akik minden erejükkel támogatják
az alábbi képekben részletezett jelenségeket.
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Miután több nyugati országban a homoklobbi immár megemmisítette a házasság intézményét, manapság
a kisgyerekek megrontása a menetek egyik f? célja:

Természetesen a homokosok legnagyobb ellensége továbbra is Jézus, aki határozottan homofób
álláspontot foglalt el, elítélve a b?nt. Így manapság is a kereszténység áll a homoklobbi általi
gy?löletbeszéd központában:

Sajnos a homokfasizmus egyre er?sebb.
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Az ellene való harc színtere nemcsak a társadalom, hanem els?sorban saját lelkünk. Ha óvjuk saját
lelkünket Isten segítségével, semmilyen küls? er? sem képes ezen változtatni. Ezt els?sorban azoknak
mondom, akik azt hiszik, hogy ellentüntetések szervezése a helyes válasz. Nem, nem az, ezeket az
ellentüntetéseket rendszeresen megzavarják homokos provokátorok, hogy azokat a homoklobbi a saját
érdekeiben használhassa fel.

_______________________________________________
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Ki ölte meg Nyemcovot?
by maxval bircaman - hétf?, március 23, 2015
http://bircahang.org/ki-olte-meg-nyemcovot/

?ost, hogy már majdnem egy hónap eltelt Borisz Nyemcov orosz politikus meggyilkolása óta, a helyzet kezd tisztázódni az eset
körül.

A kérdések azonnal felmerülte: kinek az érdekes ez a gyilkosság. Gyakorlatilag csak a lengyel és balti hisztérikus oroszellenes
héják hitték el azonnal, hogy a gyilkosság az orosz vezetés érdekeit szolgálja. Meg persze a magyar ballib kommenthuszárok,
akik mindent elhisznek, ami szerint a „diktátor” Orbán ellen felhasználható valamilyen módon.

A másik fontos elem az ügyben, melyr?l kevés hangzik el, a zsidó szál. Lássuk ezért ezt részletesebben!

A nemzetközi háttérhatalom kétségbeesetten szemléli hónapok óta, hogy az ukrajnai fronton a zsidóság zöme látványosan
Putyint támogatja. Az oroszországi zsidóság gyakorlatilag teljes egységben sorakozott fel Putyin mögött.

Ráadásul ezúttal Izrael Állam látványosan nem állt be automatikusan az USA mögé, ahogy ez mindig lenni szokott, hanem
kifejezetten egyenl? távolságot igyekszik tartani, s az Oroszország elleni szankciókban sem kívánt semmilyen formában részt
venni.

Ukrajnában vért izzadtak a nyugati liberális médiák, hogy sikerüljön rasszizmust, ezen belül antiszemitizmust rábizonyítani az
orosz szabadságharcosokra, akik felkeltek a kijevi hunta ellen. Valljuk be: a feladat valóban nehezített fokú volt, tekintve, hogy
kissé bonyolult feladat a horogkeresztes zászlók alatt harcoló galíciai szabadcsapatokat európai, liberális, szabadságszeret?
h?söknek bellítani, s közben az ELLENÜK harcolókat meg megátalkodott gonosz náciknak.

Eleve nehezen volt beadható a zsidóságnak, hogy a II. világháborús ukrán náci segédcsapatokat jelenleg h?söknek tekint?k a
jók, míg az azokat ellenz?k a rosszak.

Az Európai Parlament els? orosz anyanyelv? tagja, Lettország képvisel?je, Tatyana Zsdanok szintén zsidó nemzetiség?. Nehéz
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antiszemitának beállítani az orosz kisebbségeket a volt szovjet tagállamokban, miután pl. Lettországban ez a kisebbség képes
volt nem egy oroszt, hanem egy zsidót küldeni képvisel?ként az Európai Parlamentbe.

Ezek után a liberális agytröszt meg is szülte a nagy tervet: meg kell ölni egy híres zsidót, majd a felel?sséget Oroszországra
tolni. Itt jött képbe Borisz Nyemcov, aki bár mindig orosznak vallotta magát, kétségtelenül félig zsidó származású (Nyemcov
apja orosz, anyja pedig zsidó). Mivel Nyemcov az utóbbi id?ben idejét a Putyin elleni harc helyett els?sorban a huszonéves új
barátn?jének szentelte, feláldozható, lecserélhet? bábunak min?sült. A terv megvalósítása már gyerekjáték ezek után: találni
kell egy „magányos” „fanatikust”, aki végrehajtja a gyilkosságot, majd jöhet a médiakampány: Putyin antiszemita, ezért ölette
meg a bátor zsidó ellenzékit.

Egy új vicc is született az esetr?l:

Merkel és Obama beszélgetnek:

- Borzasztó nehéz megszokni ezeket az id?zóna különbségeket. A múltkor felhívtam a japán miniszterelnököt és csak kés?bb
döbbentem rá, hogy hajnalban ugrasztottam ki az ágyból - mondja Merkel.

-Ó, ez velem is megesett - mondja Obama -, a múltkor felhívtam Putyint és határozottan felszólítottam, tegyen meg minden
Nyemcov gyilkosának felkutatásában, s csak kés?bb döbbentem rá, akkor még hátra volt 3 óra Nyemcov életéb?l!

A nyugat azonban ismét túlhajtotta az ügyet. A trükk nem jött be. Még a liberálisok egy része sem hitte el komolyan, hogy
Putyin áll a gyilkosság mögött. A magyar ballibek természetesen azonnal elhitték, ?k egy 20-f?s „tömegtüntetést” is
összedobtak a budapesti orosz követségnél, majd a Terror Házánal próbáltak szánalmas provokációt szervezni kivezényelt,
Soros-ösztöndíjas egyetemi hallgatók részvételével. Dehát kit érdekel a budapesti gágogás? Amióta hazapaterolták André
Veesenmayar Badfriendet, már Washington is levette kezüket a Körúton belüli, hiperaktív gágogócsapatról.

A nemzetközi háttérhatalom újabb látványos kudarcának lehetünk tehát ismét tanúi. A liberális propagandabuborék kipukkadt.
S egyre több a rés a fronton, a minap az egyik megbízhatóan liberális média, a Forbes közölt cikket, mely arról számol be,
hogy a független közvélemény-kutatások MEGER?SÍTIK a tavalyi krími népszavazás eredményeit.

_______________________________________________
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Kiváló eredmények Veszprémtapolcán
by maxval bircaman - kedd, április 14, 2015
http://bircahang.org/kivalo-eredmenyek-veszpremtapolcan/

Ne az egyes pártok helyezését nézzük, ez lényegtelen. Nézzünk az események mögé.

A választás igazi tétje az volt: a politikailag aktív lakosság hány %-a d?l be ismét a rendszerváltás
hazugságának, a biztos zsákutcának, az elavult nyugati-liberális szólamoknak. Az eredmény: csak 26 %.

Tehát a lakosság 74 %.e valami mást szeretne a bed?lt nyugati modell helyett. Ez kiváló eredmény.

Washington ezt a csatát csúnyán elvesztette, maximális mobilizációval is csak egynegyedet tudott elérni.

Van-e jobb hír annál, hogy a magyar lakosság alig egynegyede akar háborút, elnyomást és liberalizmust?
Washington és Brüsszel csicskásai a rájuk ömlesztett milliókkal sem tudtak jobb helyezést elérni a
dicstelen bronzéremnél.

_______________________________________________
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Kommunista diktatúra Bulgáriában
by maxval bircaman - hétf?, december 14, 2015
http://bircahang.org/kommunista-diktatura-bulgariaban/

1948-ra kiépül a kommunista egyeduralom, a véglegesítése 1949-ben lezajlik hivatalosan is.

A parlament évente pár napot ülésez? látszatszervvé változik. A parlamenti választások megmaradnak
ugyan, de azokon csak egyetlen szervezet, a Hazafias Front indíthat jelölteket.

A Kommunista Párton és az Agrárpárt kívül minden párt megsz?nik, az Agrárpárt pedig elfogadja a
Kommunista Párt mindenkori programját.

A hatalmat a kormány és kommunista párt vezet?sége gyakorolják.

1946 végét?l haláláig a miniszterelnöki posztot a kommunista párt f?titkára, Georgi Dimitrov veszi át.

1949-ben Dimitrov meghal moszkvai látogatása során. Utódja Vaszil Kolarov a miniszterelnöki
székben, a pártf?titkári pozícióban pedig Valko Cservenkov.

1949-1962 között az országnak gyakorlatilag két vezet?je van: a pártvezér és a kormányf?. Kivéve az
1950-1954 közti id?szakot, amikor Cservenkov mindkét pozíciót betölti.

1949-ben elkezd?dik a kommunista párton belüli frakcióharc: a volt szovjet emigránsok csoportja
likvidálja a volt illegálisok csoportját. Kivégzik Trajcso Kosztov miniszterelnök-helyettest, azzal a
váddal, hogy angol és jugoszláv kém.
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1949-ben - miután az ipar és a kereskedelem legnagyobb része államosítva lett - megkezd?dik a
szövetkezesítés a mez?gazdaságban, tisztán önkéntes alapon. Az eredmény: a parasztok 90 %-a nem akar
belépni a szövetkezetekbe. A vezetés ezért ideiglenesen felhagy a szövetkezesítési programmal, bár a
nagybirtokok államosítása miatt már a mez?gazdasági földek kb. fele immár szövetkezeti tulajdonban
van.

Bulgária a KGST egyik alapító tagja 1949-ben. Az 50-es évek elejére a bolgár kereskedelem fele már a
Szovjetúnióval zajlik.

A vezetés az er?ltetett iparosítás útjára lép, Ezt segíti a parasztok tömeges elvándorlása a vidékr?l a
nagyvárosokba. Közben a szövetkezetekben dolgozó parasztok között sztrájkhullám alakul ki 1951-ben, a
helyzet megoldására a vezetés enyhíti a szövetkezeteket sújtó terheket, a szövetkezetek 3-éves
adómentességet kapnak.

Megkezd?dik a harc az ellenzék maradványai ellen: több ezer embert munkatáborokba deportálnak,
ezen kívül a veszélyesnek min?sített elemeket családostul elköltöztetik a nagyvárosokból.

1952-re az infláció hatalmas mértéket ölt, így bevezetik az új levát, a bevezetés azonban elkobzási
elemekkel jár: míg hivatalosan 100 régi leváért 1 új leva jár, magasabb összeg? bankszámlák esetében az
átváltási arány alacsonyabb, ez eléri akár az 1:300-t. Egyes áruk áránál viszont az arány 1:25. Így
gyakorlatilag egyes árakat 4-szeresre növelnek, miközben a gazdagabb réteg pénzének egy részét
elveszik.

Innnen ered a máig ható misztikus bolgár félelem a pénzváltástól. Az id?sebb nemzedék meg van
gy?z?dve, hogy a pénzváltás mindig az elkobzás burkolt formája. Sokan hiszik, hogy ha az euró
be lesz vezetve valamikor Bulgáriában, az is úgy fog történni, hogy nem egységes árfolyamon lesz
az átváltás.
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1952 el?tti bolgár leva bankjegy

1952-1962 közti bolgár leva bankjegy

Cservenkovot 1954-ben leváltják a párt élér?l. A pártvezetés igyekszik megfelelni az új moszkvai
iránynak, így Cservenkovot nevezik ki a bolgár Sztálinnak, akit el kell távolítani a reformok jegyében,
de ez a reform jóval mérsékeltebb a moszkvainál. Cservenkov nég évig még kormányf? marad, utóda a
párt élén pedig a fiatalnak számító, 43 éves Todor Zsivkov, a kommunista párt szófiai részlegének
vezet?je.

Hruscsov 1956-os beszéde után Cservenkov végleg b?nbaknak lesz min?sítve, leváltják a kormányf?i
posztról. Utóda Anton Jugov.

1956-tól enyhítés következik be a hatalom politikájában, ennek f? eleme az iparosítás lassítása, s több
fejlesztés a mez?gazdaságban. Viszont ezzel párhuzamosan megindul az immár er?szakos
szövetkezesítés.

1962-ben Todor Zsivkov sikeresen eltávolítja Jugovot a kormányf?i posztról, arra hivatkozva, hogy
Jugov is "sztálinista", ett?l kezdve ? az egyedüli és megkérd?jelezhetetlen vezet? egészen 1989-ig.

Ezzel párhuzamosan a a miniszterelnöki poszt immár másodlagossá válik, a hatalom központja a párt
f?titkára. Ennek ellenére Zsivkov 1962-1971 között mindkét posztot betölti, majd 1971-t?l - új
alkotmány elfogadása után - magát államf?vé nevezi ki, így a miniszterelnöki pozíció teljesen elveszti
korábbi jelent?ségét. Ezután a miniszterelnök jellemz?en mindig a Politikai Bizottság egyik kevésbé
jelent?s tagja, feladata a PB-döntések végrehajtásának megszervezése. Azaz kialakul a kései kommunista
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diktatúra hagyományos hatalmi mechanizmusa: a legfels? szerv a Politikai Bizottság, az adminisztrációt
a Titkárság vezeti, e kett? alárendelt szerve pedig a kormány.

1962 utáni bolgár leva bankjegy (forgalomban 1999-ig)

1962-ben ismét új levát vezetnek, a 10 évvel korábban bevezetett "új" leva helyett lesz egy mégújabb
leva, az átváltási arány 1:10. Rögzítik a leva árfolyamát az amerikai dollárhoz: 1 USA-dollár = 0,85 leva.
Ez az árfolyam marad hivatalos egészen 1989-ig, bár a piaci (feketepiaci) árfolyam addigra már 1 USAdollár = 5 leva lesz.

1963-ra súlyos válság alakul ki a mez?gazdaságban. Az alacsony bérek miatt a lakosság folyamatosan
menekül a városokba, s súlyos munkaer?hiány lép fel. Todor Zsivkov - el?re tudván a nemleges választ Hrucsovhoz fordul azzal a kéréssel, hogy Bulgária legyen felvéve a Szovjetúnió 16. tagköztársaságának.
Az ügy Moszkvában megdöbbenést okoz, viszont Zsivkov akciója sikeresnek bizonyul: hatalmas
összeg? hitelt nyújt a szovjet vezetés Bulgáriának, amivel sikerül is kilábalni a pénzügyi válságból.

1963-ben - közmegelégedésre - a bolgár kommunista vezetés hivatalosan szakít a párt korábbi
álláspontjával a macedónkérdést illet?en. Ett?l kezdve a hivatalos álláspont az, hogy a macedónok
bolgárok, míg korábban a bolgár kommunisták a Komintern döntését fogadták el ezzel kapcsolatban,
mely a macedónokat önálló népnek tekintette.

Ami a tényleges bulgáriai kisebbségeket illeti, a kommunista irányvonal folyamatosan változik. A
zsidók Izraelbe települését a kommunista vezetés er?sen támogatja, aminek eredményeképpen a zsidók 90
%-a el is költözik az országból. A törökök esetében kezdetben a politika kommunista érzelm? török
értelmiség kinevelését célozza meg, majd miután ez nem m?ködik, Bulgária egyezményt köt
Törökországgal a bulgáriai törökök áttelepülésér?l, azonban csak a törökök egy része akar
Törökországba költözni.

A pomákok (= bolgár muszlimok) esetében a kommunista kormányzat gyakorlatilag folytatja a
kommunizmus el?tti gyakorlatot, azaz burkoltan támogatja az ortodox egyház evangelizációs
er?feszítéseit. Emellett anyagi eszközökkel igyekszik a hatalom rávenni a török-arab nevet visel?
személyek önkéntes névbolgárosítását. Ez az önkéntes elem a 70-es évek közepén sz?nik meg, akkor
beindul az adminisztratív kényszer a névváltoztatásra, de ez kizárólag a pomákokat érinti, a törököket
nem. A hatalom már 1964-ben megpróbál az adminisztratív kényszerhez nyúlni, de ekkor pomákok egy
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csoportja a szófiai török nagykövethez fordul, így a bolgár vezetés - nem akarván nemzetközi problémát felhagy az er?szakos névváltoztatással egészen a 70-es évek közepéig.

Ami a vallást illeti, az iszlám vallást a hatalom igyekszik kiirtani úgynevezett felvilágosító
kampányokkal, melyek keretében fiatalok utaznak muszlimlakta vidékekre, ahol a lakosságot igyekeznek
rávenni, hogy hagyjanak fel "elmaradott" szokásaikkal, a harc f? területe a kisfiúk körülmetélése és a n?k
muszlim öltözete ellen irányul. Az "idegen" keresztény felekezetek - katolicizmus és protestantizmus ellen rend?ri eszközöket alkalmaznak. 1951-ben kémkedés vádjával indul eljárás 60 katolikus pap ellen,
négyet közülük felakasztanak. A protestánsokat közös, államilag elllen?rzött szervezetbe kényszerítik,
minden azon kívüli vallási tevékenység ellen rend?ri eszközökkel lépnek fel.

Ami a f? vallást - az ortodoxiát - illeti, itt történelmi okokból a hatalom nem engedheti meg magának a
szovjet módszert, azaz a nyíltan ellenséges hozzáállást, így az ortodoxia esetében a lassú fel?rlés a
megoldás: az egyházi oktatás lassú ellehetetlenítése, a fontosabb egyházi struktúrákba kommunista
ügynökök beférk?zése, stb. Eközben az ortodoxia helyzetetét igyekszik a hatalom egyfajta múzeum
szereppé degradálni, azaz elismeri múltbéli teljesítményét, de hangsúlyozza, hogy az egyház tanítása ma
már részben elavult dolog, így az ortodoxia lassan el fog halni a tömegek iskolázottságának növelésével
párhuzamosan. 1953-tól kezd?d?en a pártvezetés el?zetes engedélye nélkül egyetlen f?pap sem nevezhet?
ki, választható meg, a mégis megtörtént, engedély nélküli választásokat az egyház kénytelen utólagosan
megsemmisíteni, s új választást kiírni. Ennek eredményeképpen a 80-as évek végére a bolgár f?papok
100 %-a "megbízható" ember lesz.

A hatalom sikeresen közbenjár annak érdekében, hogy a bolgár egyházf? ismét pátriárka címet
viselhessen. Ezzel is igyekszik a hatalom bizonyítani, hogy nem ellenséges az ortodoxiával szemben.

1963-t?l kezd?dik Zsivkov legsikeresebb id?szaka és tart a 70-es évek végéig. Az életszínvonal - az
olcsó szovjet energiának és a szintén olcsó szovjet hiteleknek köszönhet?en - folyamatosan növekszik, az
árukínálat is b?vül. Sikerül megoldást taláni a mez?gazdaság problémáira is, az intenzív gépesítéssel, a
belföldi szükséglet háromszorosát termeli a bolgár mez?gazdaság. Megsz?nik az írástudatlanság. A
fels?oktatásban résztvev?k száma sosem látott mértékben növekszik. A 70-es évek végére a Bolgár
Kommunista Párt taglétszáma megközelíti az egymilliót.

Zsivkov elkezdi fejleszteni az idegenforgalmat, az élelmiszeripart, s kedvenc területét: az informatikát.
Igyekszik javítani a nyugati kapcsolatokon is, ennek egyik jelképe, hogy Bulgária az els? kommunista
állam, ahol gyára épül a Coca-Colának: 1965-ben, azaz el?bb, mint Jugoszláviában. Zsivkov egyetlen
feltétele: a Coca-Cola dolgozzon ki cirillbet?s logót, s azt használja. (A Szovjetúnióba a Coca-Cola céget
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csak 1980-ban engedik be, a moszkvai olimpia idején, de gyára csak a 80-as évek végén épül el?ször.) Ez
volt az els? eset, hogy a Coca-Cola cég más ábécét használt - azóta ez már nem egyedi eset, mert már
létezik arab, héber, thai, stb. logó is, de 1965-ben ez még szenzációnak számított.

A volt bolgár kommunista partizánok egy része körében el is terjed az a nézet, hogy Zsivkov rátért a
"burzsoá kapitalizmus" útjára, ezért „új forradalom” kell a burzsoáziává változott pártnomenklatúra ellen.
1965-ben egy volt bolgár partizánvezér, több tábornok és tiszt, valamint szimpatizánsok összeesküvést
készítenek el?, melynek célja „a kapitalista Bulgária visszatérítése a szocializmus útjára”. A csoportot
id?ben leleplezik egy „áruló” segítségével, s mindenkit hosszú börtönbüntetésre ítélnek, a vezet?knek
pedig „baráti alapon” megsúgják, hogy családjuk érdekében jobban teszik, ha öngyilkosok lesznek
cellájukban. Valószín?leg egyedi esemény ez a keleti táborban: a "baloldali ellenzék" puccsal való
próbálkozása.

Zsivkov 1971-ben új alkotmányt fogadtat el, ezzel együtt új címer is lesz. Az ok: a "szocializmus" már
sikeresen megvalósult az országban, kezd?dik a "kommunizmus" építése.

a bolgár címer 1971-1990 között, a korabeli vicc szerint szerint ez nem címer, hanem halotti jelentés, s a
két évszám a bolgár állam születését és halálát jelentik

A 70-es évek végét?l gazdasági válság kezd?dik. Megoldásként enyhítenek a tervgazdálkodás dogmáin,
az egyes állami vállalatok önállósága növekszik. (Ez tuljadonképpen el?készíti a rendszerváltáskori új
t?kés réteget, mely az esetek zömében a volt állami gazdasági vezet?kb?l épül ki aztán.)

A rohamosan csökken? életszínvonalú lakosság elegedetlenségét az ideológiai szabadság növelésével
igyekszik a vezetés kompenzálni. A bolgár kulturális minisztérium (melynek vezet?je Ljudmila Zsivkova,
Todor Zsivkov lánya) nagyszabású ünnepségsorozatot készít el? Bulgária megalapításának 1300.
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évfordulója alkalmából, melyben immár szó se esik marxizmusról, a hangsúly a dics?, nemzeti múltra
van helyezve. Emellett nyilvánosan is propagálni kezdi Ljudmila Zsivkova a maga sajátos ezoterikus,
hindu-tibeti nézeteit, melyeknek a hivatalos marxista eszmékhez az égvilágon semmi közük nincs. Ami a
bolgár nép eredetét illeti, az addigi hivatalos "szláv nép, idegen elemekkel" tanítás helyett a tényleges
eredet lesz a hivatalos álláspont: azaz az ?sbolgárok által állammá szervezett szlavizált trák és szláv
lakosság tézise. Szintén folyamatosan hangsúlyozásra kerül az ortodoxia pozitív szerepe a bolgár
történelemben, valamint az a tény, hogy a nagy Szovjetúnió a kis Bulgáriától kapta a cirill ábécét, s nem
fordítva.

Ljudmila Zsivkova férjével és közös fiúkkal, valamint els? házasságából származó lányával

A nemzeti érdekek védelme programjának része immár a bulgáriai kisebbségek bolgárosítása is. Ez csak
az örményeket és a zsidókat nem érinti, ?k ugyanis "barátságos", "hazafias" kisebbségnek számítanak. A
bolgár alkotmányt módosítják a 70-es évek végén, törölve bel?le a “kisebbség” szót. A muszlim vallású
cigányok esetében a bolgárosítás sikeres, er?szakra sincs szükség, a legtöbb cigány önként is szeretne
bolgárrá válni. (A keresztény cigányok pedig eleve bolgár neveket viselnek, náluk nincs szükség
névváltoztatásra.)

Összesen kb. 220 ezer pomák nevét kényszerbolgárosították ezután. Miután Törökország 1974-ben
agressziót követett el Ciprus ellen, a hatalom suttogó propagandája terjeszteni kezdte, hogy Törökország
Bulgáriát is készül megtámadni a török és muzulmán kisebbség védelmének ürügyével, ezért meg kell
oldani a “törökkérdést”. Így a bolgár lakosság zöme támogatja a bolgárosítást.

A 80-as évek elejét?l immár a törökökre is kiterjesztik a bolgárosítást. A hatalom történészei olyan
"elemzésekkel" állnak el?, melyek szerint valójában Bulgária területére sosem volt török betelepülés az
oszmán id?kben, s az összes bulgáriai muzulmán az oszmán hatalom által er?szakosan iszlám hitre térített
bolgár keresztények utódai, akik az oszmán uralom alatt “tévesen” török identitásra váltottak. Így a
törökök valójában bolgárok, s a hatalom hazafias feladatot lát el azzal, hogy a magukat törököknek
gondolókat ráébreszti bolgár gyökereikre. Ez egyébként csak részben igaz, mert történelmi tény, hogy
igenis volt török betelepülés a bolgár területekre már a török hódítás kezdetén is.
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El?ször a kompakt török régiókon kívül él?ket kényszerítik névváltoztatásra, aztán minden olyan törököt,
aki párttag vagy valamilyen fontosabb munkahelyi pozíciót tölt be. Ezután következik a kompakt török
többség? régiók "feldolgozása". A módszer jellemz?en az, hogy egy-egy adott település teljes
lakosságától elveszik személyi igazolványát valamilyen ügyintézésre hivatkozva, majd másnap új
igazolványt adnak ki mindenkinek, immár új, bolgár névvel. Aki nem hajlandó átvenni az új papírokat,
azt aztán kirúgják a munkahelyér?l, majd közveszélyes munkakerülés miatt eljárást indítanak ellene.

Bulgária etnikai térképe a 80-as évekbeli helyzet szerint - kék: bolgár keresztény többség, zöld: török
többség, piros: bolgár muzulmán többség, sárga: vegyes, nincs többség,

Mindezek miatt Bulgária súlyos nemzetközi elszigeltségbe kerül. A nyugat felsorakozik Törökország
mögött, viszont a Szovjetúnió meg elhatárolódik ett?l a bolgár politikától.

Látván, hogy Bulgária nem élvezi a szovjetek védelmét, Törökország ekkor terrorista csoportokat kezd
kiképezni bolgár területen. Török terroristák felgyújtják a szófiai nagycirkuszt, több vasúti merényletet
követnek el, s egy várnai szálloda el?tt is merénylet történik az idegenforgalmi szezon közepén. Halálos
áldozatok is vannak.

a legtöbb (6) halálos áldozattal járó török vasúti merénylet, s helyszínén az emléktábla ("1985. III. 9. a
törökpárti terrorizmus áldozatainak emlékére")
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1989 nyarán történt a kés?bb a népnyelvben „Nagy Kirándulás” néven ismertté vált eseménysorozat,
melynek kereteiben a hatóságok útleveleket adtak kiválasztott törökök kezébe, kényszerítve ?ket az
ország elhagyására, rendszerint 24 órát adva értékeik összeszedésére. A kés?bbi adatok szerint összesen
360 ezer személy hagyta el Bulgáriát, egy részük önkéntesen távozott. Sok török azonban nem akarta
elhagyni szül?faluját, ellenük a legkülönböz?bb kényszerintézkedéseket alkalmazták: a falvakat rend?ri
és katonai egységek vették körül, a lakosok nem hagyhatták el falvaikat, a falvakban viszont az
élelmiszerboltokat bezárták, s az orvosi ellátást megtagadták a betegekt?l.

a bolgár-török határon kitelepül?k

A közhangulatban azonban a változás a hatalom számára meglep? módon fordítottnak bizonyult. Míg az
igencsak anyagias szemlélet? átlagbolgár a névváltoztatást a ciprusi példa emlegetése miatt elfogadta
amolyan önvédelmi intézkedésként, 360 ezer ember anyagi kisemmizése már inkább együttérzést keltett
az áldozatokkal. Az anyagi kisemmizés tény volt, hiszen a rövid határid? alatt a török családok általában
kénytelenek voltak ingóságaikat nevetségesen alacsony áron elkótyavetyélni, hogy pénzhez jussanak,
hiszen nem vihettek magukkal mindent. Ráadásul az emberek hangulatát az is negatív irányban
befolyásolta, hogy híre ment sok esetnek, amikor helyi kommunista pártemberek vásárolták fel a ki?zésre
ítélt törökök vagyonát, így hatalmas nyereséghez jutva.

Az egész törökkérdést csak a rendszváltás oldotta meg 1989-1990-ben.

Visszatérve a gazdasági témára, a helyzet folyamatosan romlott a 70-es évek végét?l. A romlás immár
nemcsak az árukínálat drasztikus csökkenésében, de pl. az áram- és vízszolgáltatásban is érezhet? lett:
naponta átlag 8-12 órán keresztül áramszünet volt, s vízkorlátozások is voltak.

sorbanállás egy bolt el?tt Szófia központjában
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Gorbacsov hatalomra kerülése Moszkvában 1985-ben súlyosan tovább rontott a bolgár helyzeten,
Gorbacsov immár végképp nem volt hajlandó olcsó hiteleket adni, s az energia is immár piacon áron volt
csak megvásárolható a Szovjetúniótól. Ez az els? eset a bolgár-szovjet kapcsokatok történetében, hogy a
bolgár vezetés immár nem a szovjet vezetés els?számú barátja.

Mindennek ellenére hozzá kell tenni: a rendszerváltás oka nem gazdasági volt, hanem a bels? harc a
pártvezetésben. Zsivkov bels? ellenzéke a pártvezetésben 1989. november 10-én gyakorlatilag puccsot
hajtott végre. De ez már egy külön nagy téma...

_______________________________________________
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Kordokumentumok
by maxval bircaman - vasárnap, október 11, 2015
http://bircahang.org/kordokumentumok/

Személyiségi jogi okokból a személyazonosságot felfed? adatokat töröltem.

Munkakönyv:

Szakszervezeti tagsági könyv:

Párttagsági könyv, ez a kedvencem, mert látható a tagdíjfizetésb?l mikor sz?nt meg a Párt:
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Korlátlanság
by maxval bircaman - szerda, január 14, 2015
http://bircahang.org/korlatlansag/

A korlátlan sajtószabadság hazájában, ahol a gúny minden alakja a demokrácia szerves és elengedhetetlen
eleme, letartóztatták Dieudonné M'bala M'bala francia humoristát a Facebook-oldalának falára kiírt "Én
Charlie Coulibaly vagyok" mondata miatt.

Hiába, ilyen ez a korlátlan sajtószabadság... ha az ember nem tudja magától hol a nemlétez? korlát, akkor
a rend?rség megmagyarázza neki.

a hír angolul

a hír oroszul

_______________________________________________
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Krisztus és a szeretet
by maxval bircaman - szombat, február 14, 2015
http://bircahang.org/krisztus-es-szeretet/

Gyakori keresztényellenes liberális-ateista érv a krisztusi szeretetre hivatkozni olyan esetekben, amikor ez az elv nem
alkalmazható.

Jézus az emberek iránti szeretetetr?l beszélt, nem az emberek rossz cselekedetei iránti szeretetr?l. Szeressük a gyilkost, a
homoszexuálist, a pedofilt, a rablót, az erkölcstelent, a gonoszt, de gy?lölnünk kell a gyilkosságot, a homoszexuálitást, a
pedofiliát, a rablást, az erkölcstelenséget, a gonoszságot. A kett? egymással együtt jár.

Hiszen mi egy gyilkos vagy egy homoszexuális iránti igazi szeretet? Az, ha elfogadjuk ?t b?nével együtt? Nem, semmiképpen,
hiszen így a b?nt éljenezzük, ami súlyos b?n önmagában is. A szeretet a b?nöst illeti, s e szeretet célja, hogy a b?nös hagyjon
fel b?nével.

Azt is mondta Isten, hogy ne válaszoljunk rosszal a rosszra, s nyújtsuk oda másik orcánkat is, ha egyik orcánkat megütik.
Jelenti-e azt, hogy nem szabad védekezni, hanem t?rni kell mindent?

Lássuk mi a célja annak a parancsolatnak, hogy ne válaszoljunk rosszal a rosszra! A cél: a rossz körforgásának megszüntetése,
azaz ha a rosszra jóval válaszolunk, ezzel a rossz cselekedet elkövet?jét arra késztetjük, hogy lássa be, hogy rosszat tett. De
vajon megszünteti-e a rossz kötforgását, ha valaki direkt hagyja magát, hogy rosszat cselekedjenek vele, szinte célpontként áll
ki, azt sugallva "pofozzatok bátran, cselekedjetek rosszat velem!"? Nem, ez nemhogy csökkentené a rosszat, hanem még
növeli is.

Igen, van helyzet, amikor a keresztény kénytelen akár agresszív is lenni. Akkor, amikor ezzel tudja megállítani a rossz
körforgását.

_______________________________________________
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Két telek
by maxval bircaman - csütörtök, december 03, 2015
http://bircahang.org/ket-telek/

Van két telek. Mindkett?nek a tulajdonosa egy-egy ember.

Az egyik telken minden a tulajé, ? gazdálkodik, övé a haszon.

A másik telek tulajdonosa más utat választott: ? a telken mindent eladott a szomszédnak, már csak a föld
az övé, amiért bérleti díjat kap.

Vajon melyik tulajdonosnak van esélye, hogy a község gazdagjai közé kerüljön?

A válasz nyilvánvaló. A második telek nem termel immár semmit tulajdonosának, a bérleti díj nem képes
jelent?sen növelni életszínvonalát, s immár esélye sincs változtatni helyzetén, hiszen immár minden a
szomszédé.

Nincs ez másképp országok esetében is.

A magállamok és a periféria ellentéte ez.

A magállamok gazdagságának oka – leszámítva a szerencsés államokat, melyek területén jelent?s
természeti kincsek vannak – az, hogy képesek voltak olyan világrendet teremteni, melyben ?k diktálják a
feltételeket. E feltételrendszer lényege: a termelésb?l és kereskedelemb?l ered? haszon ne egyenl?en
osztódjon fel, hanem a legnagyobb része a magállamokban csapódjon le. Így képesek a magállamok
fenntartani rendkívül magas életszínvonalukat, melynek kedvezményezetti körébe képesek bevonni egész
lakosságukat. Ennek következménye: a magállamokban nem létezik éles ellentét t?ke és munka között,
mert mindkét fél valójában a barrikád azonos oldalán van. A barrikád ugyanis nem a magállamok t?kései
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és munkásai között húzódik, hanem a magállamok és a periféria között.

Hagyományosan az iparosodott mag és a mez?gazdasági periféria harca ez, de a XX. sz. végét?l már ez
nem feltétlenül igaz.

A periféria igyekszik harcolni a kedvez?bb feltételekért. Ennek módja azonban jellemz?en a magot segíti,
hiszen amikor a periféria országai egymással küzdenek, ki tud kedvez?bb feltételeket (értsd: alacsonyabb
béreket, nagyobb hasznot) biztosítani a magt?kének, az nem képes kilendíteni a perifériát. Nagyon ritka,
hogy a mag kooptál egy-egy periféria-államot (lásd Japán, Dél-Korea, Szingapúr, Tajvan), azokat
beengedi a „klubba”. Azonban ha ez esetleg sikeres is lehet egy-egy ország esetében, a többség számára
ez nem járható út, hiszen ha mindenki csatlakozhatna a VIP-klubhoz, nem lenne értelme többé VIPklubról beszélni, s nem lenne honnan elvenni a profitot. Csak az ?rkutatás rohamos fejl?dése hozhatna
ezen változtatást, azaz ha lehet?ség nyílna idegen bolygók kiaknázására, ez adhatna csak lehet?séget arra,
hogy az egész bolygó VIP-klub legyen, de ennek az esélye jelenleg és a következ? évtizedekben
minimális.

Jelenleg Kína és Oroszország – mindkett? periféria-ország – próbál kiépíteni egy új, saját világrendet,
mely képes lesz legy?zni a magállamok általi kizsákmányolást. De természetesen ez is csak ezen
államokat és közeli szövetségeseiket fogja kiemelni, nem az egész világot.

A kelet-európai modell elhibázott, mert arra épít, hogy versenyezni kell a magállamok kegyeiért. S ha
esetleg a magállamok kooptálnak is maguk közé egy-egy kelet-európai államot, az összes állammal ez
nem történhet meg.
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Kétfajta cirill
by maxval bircaman - vasárnap, május 24, 2015
http://bircahang.org/ketfajta-cirill/

A cirill ábécét a IX. században találták ki, Bulgáriában. Aztán innen terjedt el más országokba is.

A legszélesebb felhasználást természetesen Oroszországban kapta, ma is az orosz a legnagyobb cirill
írásos nyelv a világon.

Amikor beindult a könyvnyomtatás, szükségessé vált az egyes bet?k egyszer?sítése. Ezt I. Péter orosz cár
tette meg a XVII. sz. elején. Így alakult ki a mai orosz ábécé, a kés?bbi változtatások csupán a bet?k
számát érintették, a legutóbbi változtatás 1942-ben történt, amikor a bet?k száma 33 lett a korábbi 32
helyett.

A Péter-féle reform egyik lényeges pontja, hogy a kisbet?k szinte minden esetben a nagybet?k kicsinyített
változatai: kivétel?k csak a következ? bet?k:

- ezeknek a kisbet?knek saját alakjuk van.

?zzel szemben a cirill írás bolgár változatában, bár szintén megtörtént az egyszer?sítés, nem teljesen
ugyanez a módszer lett alkalmazva. A legfontosabb különbség: a bolgár verzióban a kisbet?k jóval
nagyobb része önálló, azaz nem a illet? nagybet?k kicsinyített verziója.

A bolgár ábécében 30 bet? van, a legutóbbi reform 1946-ban történt, amikor a bet?k száma 32-r?l 30-ra
lett csökkentve.
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Így egyes cirill kisbet?k másképp néznek ki az orosz és a bolgár verzióban, íme a különbségek, el?l az
orosz, hátul a bolgár verzió:

A bolgár bet?alakok az oroszban is ismertek, de kizárólag kézírásban ill. a d?lt bet?knél használatosak.

Szintén hagyományosan eltér egymástól két nagybet? alakja:

Bulgária ismételten függetlenné válása (1878) után az orosz hatás igen er?s volt, így az orosz bet?alakok
er?sen terjedni kezdtek. Csak a XX. sz. 70-es éveiben indult meg a "harc" a sajátos bolgár bet?alakokért.
Elkezdték a nyomdák használni mindkét verziót, bár az orosz jóval elterjedtebb ma is. Mára a helyzet az,
hogy a bolgár újságok egy része a bolgár bet?alakokat használja, viszont a könyvnyomtatásban az orosz
bet?alakok dominálnak. A f? gond persze az internet: jelenleg egyszer?en nem lehetséges a bolgár
alakokat használni, a Microsoft pl. az összes szabványát az orosz alakokra alapozza.

Sokszor mind a kett?t egyszerre használják a bolgár nyomtatott médiák. Íme egy napilap, ahol az egyes
sorok más-más bet?verziót használnak:- a f?cím a bolgár verziót használja, az alatta lev? meg az
oroszt. Azaz itt stílusverziókként szerepel az orosz és a bolgár bet?változat. Jelenleg ez a kett?s használat
a legelterjedtebb.
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Köztársaság van-e?
by maxval bircaman - hétf?, november 09, 2015
http://bircahang.org/koztarsasag-van-e/

Népszer? ballib tévhit: Magyarország nem köztársaság, mert az ország hivatalos neve 3 év óta immár
nem Magyar Köztársaság, hanem Magyarország.

Ez itt egy lista lesz, kontinensek szerint azokról a köztársaságokról, melyek hivatalos nevében nem
szerepel a köztársaság szó.

Afrika:

Burkina Faso, hivatalos neve: Burkina Faso
Comore-szigetek, hivatalos neve: Comore-i Szövetség
Eritrea, hivatalos neve: Eritreai Állam
Líbia, hivatalos neve: Líbiai Állam

Amerika:

Bolívia, hivatalos neve: Bolíviai Többnemzetiség? Állam
Dominica, hivatalos neve: Dominicai Közösség
Mexikó, hivatalos neve: Mexikói Egyesült Államok
USA, hivatalos neve: Amerikai Egyesült Államok
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Ázsia:

Izrael, hivatalos neve: Izraeli Állam
Mongólia, hivatalos neve: Mongólia
Palesztína, hivatalos neve: Palesztínai Állam
Türkemenisztán, hivatalos neve: Türkmenisztán

Európa:

Bosznia-Hercegovina, hivatalos neve: Bosznia-Hercegovina
Grúzia, hivatalos neve: Grúzia
Írország, hivatalos neve: Írország
Montenegró, hivatalos neve: Montenegró
Oroszország, hivatalos neve: Oroszországi Szövetség
Románia, hivatalos neve: Románia
Ukrajna, hivatalos neve: Ukrajna

Óceánia:
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Mikronézia, hivatalos neve: Mikronéziai Szövetségi Államok
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Különleges-e Izrael esete?
by maxval bircaman - szombat, december 12, 2015
http://bircahang.org/kulonleges-e-izrael-esete/

Izrael alapításával kapcsolatban sok a széls?séges álláspont.

Az egyik oldalon Izrael megalapítása valamiféle hihetetlen gonoszság, hiszen az ?slakos araboktól a
bevándorló zsidók elvették a földet.

A másik oldalon pedig a zsidók szent történelmi jogáról beszélnek.

Valójában mindkét álláspont téves.

A modern zsidó állam megalapítása nem más, mint az európai gyarmatosítás egyik utolsó lépése.

Lássuk miért!

Amikor az európai gyarmatosító hatalmak elkezdik a XV. században a világ meghódítását, alapvet?en
több módszert alkalmaznak.

Az egyik módszer az új területe totális meghódítása volt, az eredeti lakosság kiirtásával vagy teljes
alárendelésével, aztán asszimilálásával kombinálva. Jellemz?en ezt a módszert alkalmazták az angolok és
a franciák az amerikai kontinensen, de nemcsak ott. A jellemz? példa az USA, Ausztrália, Kanada, ÚjZéland. Itt minden korábbi struktúra fel lett számolva, helyükre a telepesek rendje lépett.

Afrikában és Ázsiában ez már nem volt lehetséges, hiszen nem volt elegend? oda migrálni kívánó telepes,
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így a gyarmatosítók jellemz?en csak rátelepedtek fels? rétegként a meglév? társadalmakra. Csak a
portugálok próbálták itt is alkalmazni a telepes modellt, azaz tömegesen letelepíteni az afrikai
gyarmatokra portugál telepeseket, de ez végül az ? esetükben sem járt sikerrel.

Az egyetlen speciális eset Afrikában Dél-Afrika, ahová tömegesen mentek holland és angol telepesek, s
megpróbálták alkalmazni a telepesállam-modellt, de mivel nem volt meg hozzá a szükséges többségük, ez
a kísérlet a XX. sz. végén végleg elbukott.

S mi a helyzet a nem-gyarmati modellel? Ezzel jött létre a legtöbb modern állam. A modell lényege:
embertömegek vándorlása során sikeresen elsajátítják más népek területét, s ott a saját rendjüket juttatják
érvényre. A magyar állam is így jött létre a IX. század végén a Kárpát-medencében: a meglév?
társadalmi strukrúrák nem voltak képesek ellenállni, s beolvadtak a hódító magyarok rendjébe.

Izrael semmivel sem sajátosabb mindennél. Európaiak alapították (európai zsidók), a földet
elsajátították,s létrehozták saját állami rendjüket. Az ?slakos arabokat pedig meghagyták helyben, de azok
kisebbségbe kerültek. Mintha az USA lakosságának ma a negyede indián identitású lenne.

Izraelben a speciális az az érzelmi elem, hogy ugyanezen a területen egykor - kétezer éve - már létezett
egyszer zsidó állam, de ez semmiképpen sem dönt? tényez?.

Nyilván a palesztínok ma nem örülnek annak, hogy zsidó állam van ott arab állam helyett. De erre
Antall 1990-es szófordulatának változatával lehetne válaszolni: "tetszettetek volna megvédeni a
földeteteket".

Az én kedvenc modellem egyébként a latin-amerikai. Ez a különböz? etnikumú lakosság keverésére
épül, melyb?l új identitás alakul ki. Egy átlag mexikói ma így ?sének tekinti mind a spanyol, mind az
azték/maja kultúrát, de ? egyikkel se azonosul közvetlenül, mert ? a kett? keveredéséb?l kialakult új,
mexikói identitást vallja magáénak.
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A latin-amerikai modell azonban különleges. Kellett hozzá leginkább az indiánok megvédelmezése a
katolikus szerzetesek által, így nem történhetett meg kiirtásuk a gyarmatostók által, s kellett hozzá ezek
után az indiánok akarata a katolikus vallás felvételére. Ezek kivételes körülmények, melyek máshol nem
valósulhattak meg.

_______________________________________________
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Latin-Amerika országai
by maxval bircaman - vasárnap, december 20, 2015
http://bircahang.org/latin-amerika-orszagai/

Jelen cikk értelmében Latin-Amerikának számít minden, ami az amerikai-mexikói határtól délre esik és
az amerikai kontinens részének min?sül.

Azaz a 35 amerikai független állam közül 33, a 10 függ? terület közül pedig 9. Továbbá az Amerikán
kívüli központ? államok mindazon területe, mely Amerikában van és az amerikai-mexikói határtól délre
esik. Az egy darab önálló státuszú lakatlan területet (Navassa-sziget) nem vettem figyelembe.

Azaz így összesen van 41 területi egységünk + 11 francia és holland területrész, melyeket
különböz?ségük miatt érdemes külön számolni. Összesen 52.

Földrajzi beosztás:

Dél-Amerika: 14 terület, azaz 12 független állam + Fakland-szigetek + francia Guyana,
kontinentális Közép-Amerika: 8 független állam,
szigetvilági Közép-Amerika (Karib-térség): 30 terület, azaz 13 független állam + 7 függ? terüket
+ a 6 holland területrész + 4 francia területrész

Gazdasági szint szerint:

nagyon gazdag (ez kb. a nyugat-európai szintet jelenti): Amerikai Virgin-szk., Bahamaszigetek, Bonaire, Falkland-szk., Kajmán-szk., Puerto Rico,
Saint Barthélemy, Sint Eustatius, Trinidad-Tobago,
szerényen gazdag (ez kb. a közép-európai szintet jelenti, pl. Magyarország szintjét): AntiguaBarbuda, Argentína, Aruba, Barbados, Chile, Curaçao, Guadeloupe, Guyana, Kuba, Martinique,
Panama, Saba, Sint Maarten, Turks- és Caicos-szk., Uruguay,
világátlag szint körüli (ez kb. a két legszegényebb EU-tagállam, Bulgária és Románia szintjét
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jelenti): Anguilla, Brazília, Brit Virgin-szk., Costa Rica, Dominica, Dominika, Ecuador, Grenada,
Kolumbia, Mexikó, Peru, Saint Kitts Nevis, Saint Lucia, Saint Martin, Saint Vincent, Suriname,
Venezuela.
szegény (ez a legszegényebb európai országok, pl. Albánia, Moldova, Ukrajna szintjét
jelenti): Belize, Guatemala, Guyana, Jamaica, Montserrat, Paraguay, Salvador,
mélyszegény (ilyen szegénységi szint Európában nincs, ez kb. a közepes szint?, azaz nem a
legszegényebb afrikai országok szintje): Bolívia, Haiti, Honduras, Nicaragua.

A két abszolút véglet a Falkland-szigetek és Haiti, a gazdasági szintben a különbség köztük kb.
40-szeres. Ez óriási különbség: az EU leggazdagabb és legszegényebb tagállama (Luxemburg és
Bulgária) között a különbség "alig" 6-szoros. De még a leggazdagabb és a legszegényebb európai ország
(Luxemburg és Moldova) között is "csak" 20-szoros a különbség.

tipikus falklandi táj sok bircával

Nagyság - lakosságszám - terén a felosztás:

nagyon nagy országok, 100 millió feletti lakossággal: Brazília és Mexikó,
nagy országok, 20-100 millió közti lakossággal: Argentína, Kolumbia, Peru, Venezuela,
közepes országok, 5-10 millió közti lakosággal: Bolívia, Chile, Dominika, Ecuador, Guatemala,
Haiti, Honduras, Kuba, Nicaragua, Paraguay, Salvador,
kis országok, 1-5 millió közti lakosággal: Costa Rica, Jamaika, Panama, Puerto Rico, TrinidadTobago, Uruguay.
"törpeállamok", 1 millió alatti lakossággal: ide tartozik az összes karibi terület (leszámítva a 3
nagyot, Dominikát, Haitit és Kubát, és Jamaikát, Puerto Ricót, valamint Trinidad-Tobagót),
valamint Belize, a Falkland-szigetek, továbbá a "három Guayana": a francia Guayana, Guayana és
Suriname.

Nyelvileg a felosztás érdekes. A két legnagyobb nyelv természetesen a portugál és a spanyol.
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A spanyol hivatalos nyelv 18 független országban, plusz Puerto Ricóban. Az összes természetesen volt
spanyol gyarmat.

A spanyolt illet?en:

az anyanyelvi beszél?k aránya 90 % feletti a következ? országokban: Argentína, Chile, Costa
Rica, Dominika, Honduras, Kuba, Mexikó, Puerto Rico, Salvador, Uruguay,
az anyanyelvi beszél?k aránya 80-90 % közti a következ? országokban: Ecuador, Guatemala,
Kolumbia, Nicaragua, Panama, Peru, Venezuela,
az anyanyelvi beszél?k aránya 50 % körüli a következ? országokban: Bolívia, Paraguay.

A spanyolt nem anyanyelvként beszél?k els?sorban eredeti nyelvüket megtartott indiánok, akiknek a
legnagyobb része azonban szintén beszéli a spanyolt idegen nyelvként. Mint látható, a nyelvileg
legindiánabb országok Bolívia és Paraguay, ahol a lakosság fele ma is nem spanyol anyanyelv?. Paraguay
az egyetlen hivatalosan spanyol nyelv? ország, ahol a spanyol csak a második legbeszéltebb nyelv: els?
helyen a guaraní nyelv áll ott.

Bolíviában, Mexikóban, Paraguayban és Venezuelában egyes indián nyelveknek is hivatalos státusza van,
de ennek szerepe inkább jelképes, az állam a gyakorlatban csak a spanyolt használja.

Puerto Ricóban az angol is hivatalos nyelv, de csak a lakosság kis részének anyanyelve.

A portugál egyedül Brazíliában hivatalos nyelv, de mivel Brazília a térség legnagyobb országa, a
portugál a térség második legnagyobb nyelve. Brazília lakosságának kb. a 95 %-a portugál anyanyelv?,

A francia a hivatalos nyelv 1 független országban, Haitiben, valamint természetesen Franciaország 5
térségbeli országrészében. Ami a francia nyelv tényleges helyzetét illeti, azonban más-más a helyzet a 6
területen:

Guadeloupe-on és Martinique-én a lakosság 90 %-a helyi, francia alapú kreol nyelvet - antillai kreol -
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beszél, ez az anyanyelv, a franciát szintén mindenki beszéli, de idegen nyelvként. Funkcionális
kétnyelv?ség jellemz?: azaz családban, egymás között az emberek kreolul beszélnek, míg "hivatalosabb"
helyzetben franciára váltanak. A kreol nyelv szinte csak szóbeli, míg írásban szinte csak a francia
használatos,

Hasonló a helyzet francia Guyanában, ahol a lakosság 60 %-a guayanai kreol anyanyelv?. ez az antillai
kreol rokonnyelve. Azért csak 60 %-a, mert a területen nagy a bevándoroltak aránya. Emelett sokan
beszélik a sranan togót is, mely egy angol alapú kreol nyelv,

Haitiben a helyzet szintén hasonló: a lakosság 90 %-a haiti kreol anyanyelv? - szintén a fenti két kreol
nyelv rokona -, csak a fels? osztály francia anyanyelv?. Haitiben külön érdekesség, hogy - ellentétben az
el?bbiekkel - a lakosság nagy része idegen nyelvként sem beszél franciául. Haitin a haiti kreol is
hivatalos nyelv a francia mellett.

haiti bankjegy, francia és haiti kreol nyelv? felirattal

A kis Saint Barthélemy az egyetlen francia anyanyelv? francia terület a térségben, itt a lakosság 90
%-a francia anyanyelv?. a többi anyanyelve az antillai kreol. Ennek oka faji: ezen a szigeten a lakosság
zöme európai származású.

A kis Saint Martin (ez Szent Márton-sziget északi része) helyzete különleges. Itt a hivatalos francia
nyelv a lakosság alig 10 %-ának az anyanyelve, 20 % anyanyelve az angol, míg a nagy többség - 70 % antiguai kreol anyanyelv?, mely azonban nem francia, hanem angol alapú kreol nyelv. A lakosság 90 %-a
számára a francia idegen nyelv, a többség nem is beszéli magas szinten. Valójában a holland is
elterjedtebb a franciánál.

A holland a hivatalos nyelv Suriname-ban, valamint Hollandia 6 darab térségbeli országrészében. A
tényleges helyzet itt is esetenként más, mint ahogy Franciaország esetében is.
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Az ABC-szigeteken (Aruba, Bonaire, Curaçao), ez a Dél-Amerika partjai közelében lév? 3 holland sziget
a lakosság 80 %-ának az anyanyelve a papiamento, ez egy angol-holland-portugál alapú kreol nyelv. A
maradék holland és spanyol anyanyelv?, ez utóbbi a bevándorlók miatt. A papiamento nyelv? lakosság
jellemz?en beszél hollandul és angolul is, sokan spanyolul is. Arubán és Bonaire-en a papiamento is
hivatalos nyelv. A papiamento portugál alapú kreol nyelv, a térség legfejlettebb kreol nyelv, azaz a nyelv
használatos minden helyzetben, nem csupán családi nyelv, ahogy ez a legtöbb kreol nyelvre jellemz?.
Hangzása olyan mintha portugálok beszélnének spanyolul, angol és holland szavakat keverve
beszédükbe.

https://www.youtube.com/watch?v=NRK1zDtQHtM

papiamento nyelv? reklámklip az arubai tévében

A másik 3 holland terület: Sint Maarten (ez Szent Márton-sziget déli része), Saba és Sint Eustatius
angol és antiguai kreol lanyanyelv?. Itt az angolnak hivatalos státusza is van a holland mellett. A lakosság
jelent?s része beszél hollandul is, de csak idegen nyelvként.

Suriname-ban a lakosság kb. fele holland anyanyelv?, negyedének az anyanyelv sranan togo is, mely egy
angol alapú kreol nyelv, másik negyed anyanyelve pedig a guayanai kreol.

A többi 19 terület hivatalos nyelve az angol: ez 12 független állam, 1 amerikai függ? terület, s 6 brit
függ? terület. Azaz az angol a legelterjedtebb nyelv Latin-Amerikában a területek számát illet?en, de
mivel ezek mind kis lakosságú területek, így az angol messze a spanyol és a portugál mögött, harmadik
helyen áll az európai nyelvek között a térségben.

A térség legnagyobb részében a kétnyelv?ség jellemz?, azaz a lakosság zöme angol és kreol anyanyelv?,
s ez a kreol angol alapú helyi kreol nyelv, a kisebb rész pedig csak angol anyanyelv?. Funkcionális
kétnyelv?ség jellemz?: azaz családban, egymás között az emberek kreolul beszélnek, míg "hivatalosabb"
helyzetben és idegenekkel angolra váltanak. A kreol nyelv szinte csak szóbeli, míg írásban szinte csak az
angol használatos, Íme az országok, ahol ez a helyzet:
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Anguilla - 80 % angol és helyi kreol anyanyelv?,
Antigua-Barbuda - 75 % angol és helyi kreol anyanyelv?,
Bahama-szigetek - 61 % angol és helyi kreol anyanyelv?,
Barbados - 90 % angol és helyi kreol anyanyelv?,
Brit Virgin-szk. - 80 % angol és helyi kreol anyanyelv?,
Grenada - 85 % angol és helyi kreol anyanyelv?,
Guyana - 87 % angol és helyi kreol anyanyelv?,
Jamaica - 95 % angol és helyi kreol anyanyelv?,
Montserrat - 95 % angol és helyi kreol anyanyelv?,
Saint Kitts Nevis - 72 % angol és helyi kreol anyanyelv?,
Saint Vincent - 88 % angol és helyi kreol anyanyelv?,
Trinidad-Tobago - 95 % angol és helyi kreol anyanyelv?

A kreollal kapcsolatban érdekes tény, hogy beszél?i szinte titkos nyelvként kezelik, furcsállják, ha
közösségen kívüli személy akarja a nyelvet megtanulni.

Ahol a lakosság zöme angol anyanyelv?, s a helyi kreol kisebbségben van: Turks- és Caicos-szk. 35 % angol és helyi kreol anyanyelv?, Ugyanez a helyzet az Amerikai Virgin-szigeteken, itt a lakosság
45 %-a helyi kreol anyanyelv?.

Belize sajátos eset - itt 40 % angol és helyi kreol anyanyelv?, a lakosság kb. 50 %-a azonban spanyol
anyanyelv?.

Az angol hivatalos nyelv? Dominica szintén sajátos:a lakosság 60 %-a dominikai kreol anyanyelv?. mely
azonban nem angol, hanem francia alapú. Az ok: az ország sokáig francia gyarmat volt, miel?tt brit
irányítás alá került. Dominicán így a kétnyelv?ség a dominikai kreol és az angol vonatkozásában áll fenn.
Ugyanez a helyzet Saint Lucián, ahol a lakosság 85 %-a luciai kreol anyanyelv?, mely szintén francia
alapú kreol.

Ahol nem alakult ki kreol nyelv, és az angol a lakosság anyanyelve az a Kajmán-szk. S továbbá
természetesen ez a helyzet a Falkland-szigeteken is, ahol a lakosság európai eredet?, itt a lakosság 90
%-a angol anyanyelv?, a többi pedig bevándorló, els?sorban spanyol anyanyelv?ek.

Ami a vallási megosztottságot illeti, a helyzet nagyban függ attól, hogy mely volt a gyarmatosító
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hatalom. Ahol ez Franciaország, Spanyolország vagy Portugália volt, ott katolikus többség van. Ezt
azonban a XIX. sz. közepe óta befolyásolja az els?sorban amerikai eredet? protestáns missziók
tevékenysége. Van ahol a protestantizmus jelent?s sikereket tudott elérni, bár egyetlen eredetileg
katolikus államban sem tudott többségre szert tenni.

A volt spanyol és portugál gyarmatok közül Brazíliában, Chilében, Costa Ricában, Guatemalában,
Hondurasban, Nicaraguában, Panamában, Puerto Ricóban és Salvadorban a katolikus többség 50-75 %
közötti, jelent?s 20-45 % közötti protestáns kisebbségek. Az összes többi volt spanyol gyarmaton - Kubát
leszámítva - a katolikusok aránya ma is háromnegyed feletti. Kuba speciális: a katolikusok aránya 50 %
feletti, azonban a pogányság elterjedése jelent?s, ez els?sorban a santería vallást jelenti, továbbá van
10-15 %-nyi protestáns is.

Hasonló a helyzet még Haitiben, ahol a legnagyobb vallás a vudu, a katolicizmus csak második helyen
van.

A francia mindenhol er?s katolikus többség van, leszámítva Szent Márton szigetet (annak mind a francia,
mind a holland felét), ahol a katolicizmus és a protestantizmus fele-fele arányban van jelen. A a holland
területeken az ABC-szigeteken er?s a katolikus többség, míg a 3 északi szigeten - ide számítva Szent
Márton déli felét is - a katolicizmus és a protestantizmus fele-fele arányban van jelen.

A volt brit gyarmatok közül er?sen katolikus többség? Dominica és Saint Lucia, míg katolikus-protestáns
egyensúly van Belize-ben és Grenadában. Ez a helyzet az Amerikai Virgin-szigeteken is. A többi volt brit
gyarmaton - Guayanár és Trinidad- Tobogót leszámítva - er?s a protestáns többség.

Guayanában, Suriname-ban és Trinidad Tobogón a helyzet speciális: itt a lakosság harmada hindu
vallású. Ennek oka, hogy a britek és a hollandok ide a néger rabszolgák mellett indiai bérmunkásokat is
telepítettek, mégpedig els?sorban hindukat. Ugyanebben a három országban van kb. 10-15 %-nyi
muszlim is, az ok ugyanaz, mint az el?bb említett: ?k muszlim indiai bérmunkások utódai. Mindenhol
máshol a térségben a muszlimok aránya minimális, 1 % alatti, s ahol valamivel több is van (a legnagyobb
muszlim arány Argentínában van, ott is alig 4 %), az ok a XX. századi bevándorlás muszlim országokból.

Ami a zsidókat illeti, egyedül Uruguayban és Szent Márton szigeten van 1 % feletti jelenlét.
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A marginális vallásokat és az új vallási mozgalmakat illet?en, arányuk sehol sem nagyobb 3-4 %-nál. A
marginális vallások els?sorban a jehovistákat és a mormonokat jelentik, ezek folytatnak a
legaktívabban misszionáriusi tevékenységet. Chuilében és Uruguayban érték el a mormonok a
legnagyobb sikert, ott a lakosság 2-3 %-a mormon. A legtöbb jehovista pedig Brazíliában és Kubában
van: arányuk 1-2 %. Az új vallási mozgalmak pedig szinte csak a rasztafárikat jelentik. A legtöbb
rasztafári Jamaikában van, kb. a lakosság 2 %-a.

Ami a faji elosztást illeti, a térség nagyon különböz?. Az alábbi térképen igyekeztem feltüntetni a
helyzetet. (A karibi térséget kinagyítottam a jobb láthatóság céljából.)

Egy részr?l vannak a fehér államok, ahol a lakosság 80+ %-a európai eredet?, kevés volt a gyarmati
id?kben a néger rabszolgák behozatala, s az indiánok szinte teljesen kipusztultak, csak kis csoportjaik
maradtak meg. Ezeket sötétzöld színnel jelöltem.

a nemzetközi szépségkirályn?választásokon minden id?k legsikeresebb országa Venezuela

Sárgával jelöltem azokat az indián országokat, ahol ma is az indián lakosság legalább 80 %-ot tesz ki,
kevés mind a fehér, mind a kevert faj.
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A legtöbb volt brit gyarmat néger többség?, itt az indián ?slakosság ki lett irtva, a fehér betelepülés
korlátozott volt, s a mai lakosság legnagyobb részének ?sei Afrikából bevonszolt rabszolgák. Ezek a
néger államok, ahol ma is néger a lakosság 80+ %-a. Szín:világoszöld. Ugyanez jellemz? a volt francia
gyarmatok zömére is.

A másik országcsoport a mesztic államok, ahol nagyon kevés a néger, viszont a lakosság 80+ %-a
mesztic (fehérek és indiánok keveréke), viszonylag kevés a tiszta indián és tiszta fehér is. Ezeket
narancssárga színnel jelöltem.

Más országokban - fehér-mesztic országok - szinte egyensúly van a fehérek és a meszticek között,
ezekben a néger és a tiszta indián kisebbségben vannak. Ezeket piros színnel jelöltem.

Bobby Farell, a Boney M együttes énekese arubai volt

Másik csoport az indián-mesztic államok, ahol közel azonos arányt foglalnak el a kevert fehér-indián
fajúak és az indiánok. Szín: sötétkék.

Végül: 50-80 % közötti néger többség, jelent?s mulatt és fehér kisebbséggel, vagy mulatt és indián
kisebbséggel: barna.

S 50-80 % közötti fehér többség, jelent?s mulatt és néger kisebbséggel: lila.

Továbbá: 50-80 % közötti mulatt többség, jelent?s fehér és néger vagy indián kisebbséggel, szín:
szürke.
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4 ország nem lett beszínezve, ezek Guayana, Peru, Trininad-Tobago, Suriname. Nem tehet?k bele
ugyanis egyik fenti csoportba se,

Peruban nincs egyik fajnak se többsége. A lakosság 45 %-a mesztic, 35 %-a indián, 20 %-a pedig fehér.

Trinidad-Tobagóban 40-40 % az ázsiai fehér (indiai) és a néger, a maradék pedig a kett? keveréke.

tipikus helyiek (a képen: Suriname elnöke és felesége)

Guayanában és Suriname-ban pedig 35-40 %-nyi ázsiai fehér (indiai) van, 10 %-nyi indiánnal, 20 %
négerrel, a többi pedig keverék, valamint kevés európai fehér.

karibi szépségkirályn?választás, az egyes országok jelöltjeivel

_______________________________________________
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Lengyel-magyar
by maxval bircaman - péntek, február 20, 2015
http://bircahang.org/lengyel-magyar/

A lengyelek halálosan megsért?dtek Magyarországra.

Kopasz Éva miniszterelnök hisztizett Orbánnak, a lengyel ellenzék meg egyenesen bojkottálta ?t.

Végre egy jó hír! A lengyel háborús héjákkal barátságban lenni nem tanácsos. Különösen nem
háborúszagú id?kben...

_______________________________________________
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Leviatán
by maxval bircaman - csütörtök, február 12, 2015
http://bircahang.org/leviatan/

Leviatán (????????) a címe a tavalyi év egyik leghíresebb orosz filmjének.

A film m?vészileg tökéletes, a színészi játék kiváló. Tulajdonképpen a film f? üzenete nem idegen
cseppet sem az orosz hagyományoktól: a kisember harca a hatalom ellen, mely harc a kisember totális
vereségével végz?dik.

A történet nagyjából a bibliai Jób történetének modern változata. Egy vidéki orosz kisvárosban a helyi
korrupt polgármester gyakorlatilag élet-halál ura. A polgármester többek között kedvet kap a f?szerepl?
telkére is. Azt meg is szerzi teljesen hamis papírok alapján, ráadésul jóval a piaci ár alatt. A f?szerepl?
hiába fordul bírósághoz, a bíróság is a polgármester kezében van. Miután a f?szerepl? nem nyugszik bele,
hamis vádakkal (a helyi rend?rség és ügyészség vezet?i a polgármester haverjai) börtönbe juttatják. A
polgármester csak egyetlen alkalommal inog meg, amikor megjelenik a f?szerepl? moszkvai ügyvéd
barátja a színen, ugyanis azt hiszi róla, valami fontos személy embere lehet az illet?. Miután azonban
kiderül, hogy ez nincs így, az ügyvédet megfélemlítik, s az visszamegy Moszkvába, cserben hagyva
ügyfelét.

Mellékszálként mindeközben kiderül: a f?szerepl?n kívül mindenki gazember. Az ügyvéd valójában a
f?szerepl? feleségének a szeret?je, s célja a n?t elszöktetni. A n? pedig, miután az ügyvéd elmenekül és
elhagyja ?t, öngyilkos lesz. A család két legjobb barátja sem segít. Amikor a f?szerepl? börtönbe kerül,
befogadják annak fiát, de ezt is csak az állami támogatás miatt.

Az egyházközségi pap nem segít, hanem ehelyett szidja a f?szerepl?t, hogy nem jár eleget templomba. A
püspök pedig korrupt, s a polgármester cimborája.
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A f?szerepl?k és a rendez?

A f?szerepl? mindvégig azt hiszi, a telke azért kell a polgármesternek, hogy azon szállodát építsen. A
film végén azonban kiderül: a telek valójában az Egyháznak kellett, új templom építése céljából.

A film végén az új templomban mise után a püspök szentbeszédet mond, melyben ostorozza az
egyházellenes er?ket, s megemlíti, hogy szerencsére vannak jó emberek is, aki buzgón adományoznak
Isten ügye számára, a polgármesterre utalva.

A helyzet az, hogy a film összes eleme valóságh?, azaz mindez valóban megesik Oroszországban, de így
együtt az egész mégis hazug. Különösen az t?nt abszurdnak, hogy a filmben két alkalommal is említésre
kerül a Pussy Riot nev? orosz együttes akciója: három buta liba keresztényellenes
gy?löletb?ncselekménye egy moszkvai teplomban, melyért kett?jüket a hármuk közül börtönbüntetésre
ítéltek, s ez az említés az adott környezetben kifejezetten pozitív.

Oroszország nem ilyen.

Hozzá kell tenni még valamit: a filmet az orosz Kulturális Minisztérium filmalapja finanszírozta. Ekkora
hihetetlenül k?kemény diktatúra uralkodik Putyin országában: az állam ilyen filmeket finanszíroz...

Orosz nyelv? reklám:

https://www.youtube.com/watch?v=agMj9DNUuRo

Angol nyelv? reklám:

https://www.youtube.com/watch?v=2oo7H25kirk
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Liberális hecckampány a cigány sportoló ellen
by maxval bircaman - csütörtök, december 10, 2015
http://bircahang.org/liberalis-hecckampany-a-cigany-sportolo-ellen/

A 27 éves cigány nemzetiség?, brit és ír állampolgárságú bokszoló Tyson Fury ellen hatalmas
médiakampány kezd?dött Angliában, különösen mióta a múlt hónapban sikeresen legy?zte Wladimir
Klitschko* ukrán profi világbajnokot, az ukránellenes nyugatpárti agresszió egyik jelképét és aktív
politikusát.

A sportoló f? b?ne, hogy hív? keresztény. Ezért ellenzi a homoszexuális lobbi emberellenes
tevékenységét, kijelentve, hogy a homoszexualizmus szabadsága Sátán egyik f? eszköze napjainkban a
társadalom megrontására. Emellett Fury ellenzi a nemi szerepek elhalását is, szerinte a n?k legyenek n?k,
a férfiak pedig férfiak. A sportoló mellékb?ne politikai álláspontja: ellenzi a menekültek beáramlását
Európába és az EU-t.

Kereszténynek lenni, legy?zni a kijevi puccsisták jelképét, s nem szeretni a menekülteket – ez így már túl
sok, ezt megúszni képtelenség. Ilyenkor jön az agresszív liberális lobbi kampánya.

*megjegyzés: ? írja így a nevét, nem én találtam ezt ki

_______________________________________________
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Liberális logika
by maxval bircaman - péntek, január 09, 2015
http://bircahang.org/liberalis-logika/

A liberális logika: van valamiféle felfoghatatlan, természetfeletti jó, melyet a mindenkori "nyugat" és a
vele egyez? "haladás" képvisel. Aki ez ellen van bármilyen formában, az kiiktatandó, szalonképtelen, akit
nem illetnek meg a alapvet? jogok sem.

A liberális demokráciafelfogás lényege: a liberális felfogással egyetért?k vitázhatnak másod- és
harmadrend? kérdésekben. De aki az alapkérdésekr?l akar vitázni, az fasiszta, kommunista, gonosz
ember. Azokról nem lehet vita, pont mint egy szektában.

A liberálisok úgy képzelik el Orbán leváltását, hogy valami törvénnyel betiltják aztán a nem-liberális
eszméket. Ez nem polgárháborús, hanem egyenesen háborús logika: az ellenfelet meg kell semmisíteni.

Egyébként semmi gond egy kormányt leváltani. Ha a többség nem akarja, megbukik a választásokon.
Ilyen egyszer? ez.

_______________________________________________
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Liberális népmese
by maxval bircaman - péntek, március 06, 2015
http://bircahang.org/liberalis-nepmese/

A kelet-európai liberális genetikusan marxista

Így nem csoda, hogy egy ?si marxista mosakodási technikát alkalmaz.

?si szokás a kommunizmus összes hibáját azzal elintézni, hogy "dehát, az nem volt igazi kommunizmus!". Peches valami a
marxizmus, valaki mindig meghamisítja! Meghamisította a gonosz Sztálin, Mao, s?t Lenin is. Nem csodálkoznék, ha
kiderülne: már maga Marx is letért a helyes útról, s meghamisította saját magát. Szóval minden rossz, ami bármikor történt és
történik marxista irányítás alatt, azért a marxista eszme nem felel?s semmilyen formában, ez ugyanis mind marxizmust
meghamisítók gonosztette, melyhez az angyalian tiszta, parta vet?dött bálnát ment? és kisgyereket simogató igazi
marxizmusnak semmi köze.
Manapság, amikor a liberalizmus agonizál, egyre gyakrabban hallatszik ugyanez liberális alakban. Amikor a liberalizmus nem
m?ködik, akkor azt mondják "ó, az nem az igazi liberalizmus, több liberalizmus kell!".

Ennek a technikának mellékváltozata a kapitalizmussal kapcsolatos. Ebben a kapitalizmust annak egy egyedi, helyben és
id?ben korlátozott alakjával, a jóléti szocdem kapitalizmussal azonosítják, s minden más kapitalizmusra meg rámondják "az
nem igazi kapitalizmus".

Ez teljesen félrevezet?.

Itt az id? felismerni: a fejlett nyugat a speciális helyzete miatt lett gazdag, s nem a "liberalizmus" miatt.
Jó helyen voltak, jó id?ben, ennyi az egész.
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Ezt ismételni próbálni abszurdum. Ez kb. olyan, mintha úgy próbálnánk elérni lottón a dzsekpotot, hogy
megkeressük hol lett feladva az el?z? heti nyertes szelvény, s mi ugyanott adnánk fel. Majd miután nem
nyertünk, azt mondanák nekünk: bennünk a hiba, mert a nyertes sárga sapkával a fején töltötte ki a
szelvényét délután, mi pedig sapka nélkül délel?tt voltunk a lottózóban.
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Liberó csorda
by maxval bircaman - hétf?, április 20, 2015
http://bircahang.org/libero-csorda/

Fiatal, liberális értelmiségiek.

Beszélgetnek az irodában.

Én azt hiszem, nem várható el a f?nökt?l, hogy fizetést adjon az olyan alkalmazottnak, aki nem
hozott a cégnek hasznot. Milyen alapon kapna az ilyen ember fizetést?
Igen, ez így van, dehát sajnos még itt vannak egyes maradványok az átkos kommunizmusból,
mint pl. ez a munkaszerz?dés nev? dolog, szóval sajnos a f?nök kénytelen fizetni a haszontalan
alkalmazottnak, amíg ki nem rúgja ?t. Nevetséges, bolsevista dolog, de ez van!.
Pontosan. De látod, az emberek hülyék. Most is látod. a lusta görögök megválasztottak a
kommunista pártjukat, s most ott a komcsik uralkodnak. Képzelheted: 25 évvel a kommunizmus
bukása után ezek a lusta barmok képesek kommunistáknak megszavazni a hatalmat!
Meg az a csaj, akit a múlt hónapban rúgtak ki. Azt hitte a kismajom, hogy a munkaid? azt jelenti,
hogy akkor kell csak dolgozni. Pedig a f?nök is megmondta: nem a munkaid? számít, hanem az
eredmények. Ha eredményeket mutatsz fel, akár el is késhetsz reggel a munkából 15-20 percet,
senki sem szól érte, de ha nincsenek eredményeid, akkor milyen alapon akarsz csak napi 8 órát
dolgozni?
Így van. Amíg ki nem hal mindenki, aki ma 30 évesnél id?sebb, addig nem lesz normalitás sehol
Kelet-Európában! Mózes népe is 40 évig vándorolt a sivatagban, hogy egy volt rabszolga se
jusson be az ígéret földjére.
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Liberóember
by maxval bircaman - szerda, július 15, 2015
http://bircahang.org/liberoember/

Annak idején, amikor szovjet gimnáziumban töltöttem unalmas napjaimat a 80-as évek els? felében, az
egyik hivatalos nézet az volt, hogy bár MÉG nem alakult ki sajnos - a burzsoá múlt miatt - a szovjet
nemzet, de ez már csak pár év, legfeljebb pár évtized kérdése, s meg fog jelenni ez az új nemzet, melynek
alkotóelemei új szovjet típusú emberek lesznek.

Aztán legalább annyi haszna volt mindennek, hogy hatalmas mennyiség? orosz vicc született az új szovjet
emberr?l.

Pl.

- Lesz KGB a kommunizmusban?
- Nem lesz, mivel az új szovjet ember öntudata olyan magas szint? lesz, s mindenki saját magát
fogja letartóztatni.

vagy:

– Hogyan fog kinézni az új szovjet embertípus?
– Elsorvadt lábai lesznek, mert nem fog sehová se járni, mindenhová kocsik, vonatok, repül?k,
ürrepül?k viszik. Elsorvadt kezei lesznek, mivel helyette minden munkát gépek és robotok fognak
elvégezni. Elsorvadt hasa lesz, hiszen normál étel helyett magas tápérték? kis tablettákat fog
szedni. Hatalmas feje lesz, mert egész nap és éjjel csak gondolkozni és gondolkozni fog - azon fog
gondolkozni állandóan, hogy honnan a fenéb?l szerezze be a magas tápérték? kis tablettákat.
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Szóval a szovjet embertípus hála Istennek elmaradt, de helyette itt van az új liberális embertípus, a
Liberóember.

Lássuk a Liberóember jellemz?it! Különösen annak magyar alfaját.

1. A Liberóember határozottan követeli, hogy a határ?rizet sz?njön meg az egész világon, s
mindenkinek alanyi joga legyen a Nyugat-Európába való azonnali költözés. Kivéve persze a
határontúli magyarokat meg a 20 millió szemét románt, akik kötelesek szül?helyükön maradni
örökre.
2. A Liberóember olyan baloldali kormányt szeretne, mely jobboldali programot valósít meg. Ha
nem ilyen valahol a kormány, akkor az diktatúra, de a legjobb esetben is féktelen populizmus.
3. A Liberóember szerint közéleti kérdésben csak az mondhat véleményt, aki az országban adózik.
Kivéve persze az országban nem adózó, külföldön él? liberálisokat, rájuk ez nem vonatkozik.
4. A Liberóember rájött nem jó taktika a kereszténységet gyalázni nyíltan, így most ? mondja meg
milyen az igazi kereszténység. A Liberóember szerint az igazi kereszténység a ballibaság.
5. A Liberóember szerint az össze létez? baloldali érték úgynevezett populizmus. Az igazi,
Liberóember szerint ideális baloldali ellenzi a munkásmozgalmat, a szakszervezeteket, s
határozottan kiáll a nagyt?ke mellett, A Liberóember féle baloldal legfontosabb jellemz?je, hogy
imádja a homokosokat, ebben fejez?dik ki és merül ki baloldalisága.
6. A Liberóember szerint a házasság elavult, felesleges baromság, kivéve a homokosokat, akiknál a
házasság a lehet? legfontosabb jog.
7. A Liberóember szerint a nemzetközi pénzügyi t?ke érdeke mindenek felett áll, s vitázni se szabad
err?l a kérdésr?l.
8. A Liberóember szerint az ideális állampolgár az, aki nem gondolkozik semmir?l, hanem vita
nélkül elfogadja mindig a liberális agytröszt éppen hatályos álláspontját.
9. A Liberóember szerint a demokrácia is azt jelenti: mindenki megszavazza azt, amit a liberális
agytröszt szeretne. Ha nem így tesznek a választópolgárok, akkor azok agyatlan bircák, akik nem
képesek felismerni saját érdekeiket.
10. A Liberóember szerint 1200 összetrombitált, fizetett áltüntet? akarata a fontosabb, s nem
százezrek és milliók szavazata.

Vicces mindez, bár jelenleg komoly is. De ahogy az új szovjet embertípus is elmaradt, úgy fog elmaradni
a Liberóember is. Illetve csak pár ezer hivatásos belváros norvég álcivil nedves álmaiban él majd csak
tovább, heves horkolás - pontosabb gágogás - közben. A Liberóember ugyanis álmában is képes gágogni,
ez rejtett tehetsége.
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Léteznek-e palesztínok?
by maxval bircaman - szerda, december 30, 2015
http://bircahang.org/leteznek-e-palesztinok/

A zsidókérdéssel sajnálatos módon terhelt magyar közéletben furcsa módon központi téma egy idegen
kontinens jelentéktelen ügye: létezik-e a palesztín nép?

A két véglet: a ballibek és a széls?jobbosok. Természetesen ez nem mondható el mindenkir?l ezen
eszmerendszerek hívei közül, de mégis általános jelenség, hogy az átlag magyar ballib azonosul a
széls?séges zsidó nacionalisták érvelésével, míg az átlag magyar széls?jobbos pedig azonosul a
széls?séges palesztín nacionalisták érveivel.

Az egyik vélemény szerint a palesztín nép kitalált, mesterséges nép, a valóságban nem létezik. A másik
álláspont szerint pedig a palesztín egy ?si nép, mely évezredek óta a mai Izrael területének ?slakossága.

Valójában mindkét álláspont abszurd és nem felel meg a valóságnak.

A palesztín széls?séges álláspont hamis. Nem igaz, hogy a mai palesztínok az ókori filiszteusok utódai.
A két nép között nem létezik semmilyen kontinuitás. Természetesen a filiszteusok nyilván nem haltak ki
nyom nélkül, vérük ott kering sok mai népben, köztük a zsidókéban és a palesztínokében is
természetesen, de nem létezik kontinuitás.

A mai palesztín nép az arab nép része, identitása arab. Az arab nép esetében sajátosság, hogy kett?s
identitás van, azaz egy arab és egy helyi identitás.

A mai Izrael területe a XV. századtól az I. vh. végéig török terület volt. A török állam vallási alapon állt,
nem ismerte a nemzetiségi eltéréseket. Palesztína muszlim arab lakosai így teljes jogú állampolgárok
voltak, míg a keresztény arabok (és a zsidók) másodrend?ek. A török birodalom arab alattvalói csak a
XIX. sz. közepe táján kezdtek el harcolni a központi kormányzat ellen, e harc központja Egyiptom volt,
mely sikeresen ki is vívott egyfajta speciális, autonóm jogállást a birodalmon belül.
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A közel-keleti ázsiai 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. Viszont ez a közös arab identitás gyakorlatilag
csak a muszlim arabokra vonatkozott, a nem-muszlimok (azaz a keresztény arabok) voltak azok, akik –
bár nyelvileg szintén arabok voltak – jobban kihangsúlyozták saját speciális identitásukat. A nagy többség
egyszer?en csak arab volt.

A külön identitások kialakulása az I. vh. után indult meg. 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.

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? pillanata a zsidó állam
megalapítása a térségben, ez az ami végleg összekovácsolja az új identitást.

Azaz a palesztín nép egy létez?, fiatal nép. Kezdete 100 éve lehetett, stabilizálódása még kevesebb ideje.

A széls?séges zsidó álláspont szintén hamis. Nem igaz, hogy a mai palesztínok csak arabok és nincs
helyi identitásúak, ill. az sem igaz, hogy a mai palesztínok egyszer?en jordánok.

Úgyszintén abszurdum az az érv, hogy mivel nem létezett korábban palesztín identitás, így az most sincs.
Minden nemzeti identitásnak van kezdete. Zsidók sem léteztek az i. e. XIX. sz. el?tt, s aztán lettek.

Nincs olyan id?pont az emberi történelemben, melyr?l azt lehetne mondani, hogy az el?tt még
kialakultak új népek, de utána már nem.

418 / 597

BircaHang - 2015
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Íme két, a palesztínokhoz hasonlóan új, XX. századi nép: a bosnyákok ésa macedónok. A párhuzam a
palesztínokkal még abban is állt, hogy e népek kialakulása el?tt is létezett a bosnyák és a macedón szó:
Bosznia és Macedónia minden lakosára, pont ahogy a palesztín szó is Palesztína minden lakosát jelentette
korábban, nemzetiségi megkülönböztetés nélkül.

A macedón nép kezdete a XIX. sz. vége, amikor az akkori Bulgária felszabadult a török uralom alól,
viszont az akkori Macedóniában maradt a török elnyomás. Ez a csírája a külön identitásnak,
meger?södéséhez azonban kellett még sok minden, leginkább a mai Macedónia jugoszláv uralom alá
kerülése 1913-ban, majd Tito nemzetiségi politikája. A XX. sz. 60-as éveit?l beszélhetünk egyértelm?en
macedón népr?l.

A bosnyákok esete hasonló. Bosznia-Hercegovina 1878-ban osztrák-magyar igazgatás alá kerül. Ezzel
megszakad a közvetlen kapcsolat a törökökkel. Míg Bosznia-Hercegovina keresztény (szerb és horvát)
lakossága egyértelm?nek szerbnek és horvátnak tekinti magát, a muzulmánok számára – akik BHMSZanyanyelv?ek – nem lehetséges egyik nemzethez való csatlakozás sem: mint muszlimok nem lehetnek se
szerbek, se horvátok, de törökök se lehetnek, mivel anyanyelvük nem török. Lassan megindul az önálló
identitás kialakulása. A folyamat itt még lassabb, csak a XX. sz. 70-es éveiben kezd valóban meger?södni
a bosnyák nemzeti identitás, s csak a 40 éve beszélhetünk valóban bosnyák nemzetiség? emberekr?l.

S lám: ma vannak bosnyákok és macedónok. Pedig mindkett? a palesztínoknál is újabb nép.

Tehát népek elhalnak és keletkeznek, a múltban is, a jelenben is.

_______________________________________________
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Madárember
by maxval bircaman - kedd, január 27, 2015
http://bircahang.org/madarember/

Ritkán szoktak tetszeni a nagyon felkapott filmek. Most is ez történt.

Megnéztem a Birdman cím?, agyondicsért alkotást.

Egyébként szeretem a m?vészfilmeket, de ennek egyszer?en se füle, se farka. A film története egy
mondatban: a megkeseredett színész a színházi kellék helyett tévedésb?l valódi pisztollyal l? a színpadi
el?adáson és lelövi saját orrát, aztán pedig madárként elrepül a kórházi szobából. Ez eltart majdnem 2
óráig.

Van benne pár hatásos jelenet, meg szépek egyes képek, különösen a film utolsó félórájában, de az egész
nem áll össze. Végig azt éreztem: ez egy m?vészfilm paródiája.

Szinte biztos, hogy majd kap legalább 5-6 Oszkár-díjat. Az ostoba hollywoodi ízlés az ilyesmiket el
szokta halmozni díjakkal.

_______________________________________________

420 / 597

BircaHang - 2015
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Magyar és bolgár akcentus az angol beszédben
by maxval bircaman - szombat, augusztus 01, 2015
http://bircahang.org/magyar-es-bolgar-akcentus-az-angol-beszedben/

Ez egy szubjektív cikk, kizárólag saját megfigyeléseim alapján.

Mint minden idegen kiejtés esetében, a magánhangzók terén érezhet? legjobban az akcentus.

Csak azokat a hangzókat írom le, melyeknál az általános ejtés eltér a helyes angol ejtést?l.

A0 (free): a bolgárok számára természetellenes jelenség a hosszú magánhangzó hangsúlytalan szótagban,
így amikor ez a hang hangsúlytalan szótagban szerepel, azt vagy a kelleténél rövidebben ejtik ki vagy
pedig egy j-t toldanak az i után.

A9 (moon): ugyanaz, mint az el?z? esetben, a bolgárok számára természetellenes jelenség a hosszú
magánhangzó hangsúlytalan szótagban, azt vagy a kelleténél rövidebben ejtik ki vagy pedig két rövid u-t
ejtenek.

B1 (city): mind a magyarok, mind a bolgárok sima magyar i-t mondanak helyette.

B9 (good): a magyarok a kelleténél zártabban ejtik minden helyzetben, ráadásul jellemz?en hosszabban
is, míg a bolgárok hangsúlytalan szótagban hiba nélkül ejtik, hagsúlyos szótagban pedig ugyanazt a hibát
követik el, mint a magyarok, de hosszabbítás nélkül.

C2 (open): a magyarok a kelleténél jóval el?rébb és nyíltabban ejtik, magyar e-t vagy ö-t mondanak, a
bolgárok ejtése kevésbé hibás: a kelleténél nyitottabban ejtik hangsúlytalan szótagban, hangsúlyos
szótagban pedig zártabban és kicsit hátrébb.
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A csak a brit angolban el?forduló D2 (bird) és E3 (but) hangot a bolgárok ugyanúgy ejtik, mint a C2-t,
míg a a magyarok az el?bbit ö-nek, az utóbbi á-nak mondják. (Az amerikai ejtésben mindkett? helyett C2
van.)

D0 (men): a bolgárok hibátlanul ejtik, a magyar a kelleténál nyíltabban, Magyar e-t mondanak helyette.
CO: az el?bbi allofónja egyes ejtésekben,

F0 (man): a magyarok zártabban ejtik, Magyar e-t mondva, a bolgárok jellemz?en roved Magyar á
hanggal mondják.

F3 (father): a Magyarok és bolgárok is a kelleténél el?rébb ejtik, magyar á-t mondva, a bolgárok túl
röviden, amennyiben hangsúlytalan szótagban van.

F9 (hot): ez csak a brit ejtésben fordul el?, az amerikaiban F3 van helyette, a magyarok vagy magyar a-t
vagy o-t mondanak helyette, a bolgárok röved magyar á-t mondanak helyette.

magyar

bolgár

Kett?shangzók:
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el?fordul mind az amerikai, mind a brit angolban: e?, a?, ??, a?,
csak a brit angolban van jelen: ??, e?, ??, ??,
csak az amerikai angolban van jelen: o?.

A magyarok a ?-t nem tartalmazó kett?shangzókból rendszerint két szótagot csinálnak, vagy egy darab
hosszú magángangzóként ejtik azt, az els? elemet megnyújtva. A bolgárokra ez utóbbi hosszabbítás nem
jellemz?. Mindkét esetben természetesen ugyanaz érvényes, mint a táblázatban megjelenített
egyeshangzóknál.

De térjünk ki a mássalhangzókra is röviden. Itt nem mellékelek táblázatokat, mivel sokkal kevesebb az
eltérés.

Mindkét nyelv számára ismeretlen az angol ? és ð hang (ezeket az angol írás egyformán, th-val jelöli).
Ehhez kapcsolódik az angol t és d ejtése is, melyek alveoláris hangok az angolban, míg a magyarban és a
bolgárban denti-alveolárisak. Ezért angol füllel a magyar/bolgár t/d ejtése az angol ?/ð és angol t/d
KÖZÖTT van. Így mind a bolgárok, mind a magyarok az angol t/d ejtésénél érintik a fogsort, ami hibás,
viszont a th - ? és ð - ejtése esetében vagy sima t/d ejt?dik, vagy egyenesen sz/z.

Az angol veláris ? szintén szokatlan mindkét nyelv számára. Ez a hang megvan mind a bolgárban, mind a
magyarban, de kizárólag k és g el?tt jelenik meg, viszont angolul megjelenhet máshol is. Ezért a
magyarok és a bolgárok ezt a hangot n-nek helyettesítik, amikor nem k és g el?tt van.

A w hang ismeretlen mind a bolgárban, mind a magyarban, de a bolgároknak ez a hang nem okoz
semmilyen gondot, így helyesen ejtik. (Ennek érdekes okai vannak, de most nem térek ki rá.) A magyarok
jellemz?en v-vel vagy u-val helyettesítik.

Az angol r helyes ejtése beszédhibának számít mind a bolgárban, mind a magyarban. Jellemz?en mind a
magyarok, mind a bolgárok könnyedén utánozzák, de a nem-raccsolók jellemz?en "normál"
magyar/bolgár r-t mondanak helyette,
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Érdekes eset az angol l úgynevezett "dark l" (dentialveoláris l) nev? allofónja. Magyarul ilyesmi nem
létezik, a magyarok minden esetben magyar l-t (alveoláris közelít?hang) mondanak, akkor is, amikor dark
l lenne angolban. A bolgárban viszont a "normál" angol l-t ejtik rosszul, azt vagy dentialveolárisan vagy
w-ként ejtve.

S még egy jelenség: a hehezet, melyek kötelez?en következnek az angol cs, k, p, t hangok után bizonyos
helyzetekben. Bár hehezet nincs se a bolgárban, se a magyarban, ez könnyedén utánozható. A gond
inkább az szokott lenni, hogy a bolgárok és a magyarok ott is hehezetet igyekeznek ejteni, ahol nem
kellene.

_______________________________________________
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Menekültek
by maxval bircaman - vasárnap, május 17, 2015
http://bircahang.org/menekultek/

Az egyik oldal hibáztatja a semmirekell?, lusta menekülteket, akik nem hajlandóak dolgozni, s csak
hatalmas segélyeket akarnak.

A másik oldal szerint a menekültek valamifél égb?l leesett szerencsétlenek, s a megoldás az összes
menekülni vágyó ember Európába költöztetése.

Pedig a valóság más. A jelenlegi intenzív menekülthullám két f? kibocsátó országa Szíria és Líbia. Vajon
miért?

Szíriában az USA agresszív külpolitikája idézte el? a menekültválságot. Az USA létrehozta az Iszlám
Állam nev? terrorszervezetet, azzal a céllal, hogy megdöntse a legitím oroszbarát szíriai vezetést. Bár ez
végülis nem sikerült, Szíria népe ellenállt sikeresen az idegen agresszió ellen, de az Iszlám Állam er?s
tényez? maradt, s el?le menekül el a lakosság egy része jelenleg.

Líbiában a francia-brit-amerikai agresszió megdöntötte az ország legitím vezetését, jelenleg Líbia három
önálló államra szakadt, s e három állam folyamatosan harcol egymás ellen. A lakosság nagy része nem
szeretne áldozatául esne e harcnak, ezért menekül az országból.

Egyetlen problémát sem lehet megoldani a probléma alapjának megvizsgálása nélkül. Itt is így van ez: az
agresszív, újgyarmatosító nyugati politika idézte el? e menekültválságot,

A megoldás: itt az ideje, hogy a nyugat lemondjon végre gyarmatosító ösztöneinek kiélésér?l.

A menekülteket pedig fogadja be az USA, Anglia, Franciaország, s ne próbálják másra hárítani az általuk
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okozott probléma megoldását.

_______________________________________________
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Merkel és Orbán
by maxval bircaman - csütörtök, február 05, 2015
http://bircahang.org/merkel-es-orban/

A találkozó mindkét fél szempontjából teljes siker lett, mindkét f?szerepl? elérte azt amit akart.

Orbán nyíltan Merkel szemébe mondta, hogy a demokrácia nem csak liberális lehet, s erre Merkelt?l nem
érkezett komoly ellenkezés, azaz Orbán szabad kezet kapott a vezet? EU-hatalomtól.

Merkel pedig kiemelte, hogy Németország számára életbevágó kérdés a magyar kormány támogatása a
német nagyt?ke magyarországi érdekeltségei iránt, s erre Orbán biztosította a német vezet?t, nincs miért
aggódnia, a német nagyt?ke érdekeit a magyar kormány maximálisan védeni fogja a jöv?ben is.

Emellett mindketten egyetértettek napjaink külpolitikai kulcskérdésében: egyik ország sem támogatja az
USA igyekezetét az Oroszország elleni szankciók fokozását illet?en.

A magyar ballibek pedig ismét szánalmasan leszerepeltek.

_______________________________________________
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Mi a baloldal?
by maxval bircaman - vasárnap, november 15, 2015
http://bircahang.org/mi-a-baloldal/

Természetesen a kérdés a szó eredeti értelmében értend?, nem magyar értelemben, ahol a baloldal ballibet
jelent, ami egy gazdasági értelemben jobboldali eszme.

Gazdasági értelemben a baloldal és a jobboldal elhatárolásának alapja egyetlen kérdés: a t?ke és a munka
viszonya.

A jobboldal axiómája: a t?ke a fontosabb. Ezt nem azért vallják a jobboldaliak, mert csúnya és gonosz
alakok, hanem azért, mert abban hisznek, hogy a jólét alapja a gazdasági fejl?dés, s a gazdasági fejl?dés
alapja pedig a t?kés termelésen alapuló gazdaság. A jobboldal tehát abban hisz, hogy azért kell a t?két
támogatni els?sorban, mert t?ke nélkül az egész rendszer alapját veszti.

A legtisztább jobboldal a liberalizmus annak manapság leginkább neokonzervatívizmusnak nevezett
alakjában, ez az eszmeiség azt vallja, hogy a t?két nem szabad semmilyen módon korlátozni, az államnak
ki kell teljesen vonulnia a gazdaságból teljes mértékben, az állam szerepe csak a keretek megteremtése,
de ebben is minimalista módon szabad csak eljárnia. Azaz minél kisebb állam, annál szabadabb t?ke,
annál hatékonyabb gazdaság, annál nagyobb jólét.

A gazdasági értelemben mérsékeltebb jobboldal pedig – széls?jobb, kereszténydemokrácia,
keresztényszocializmus, konzervatívizmus, újjobb, populizmus, stb. – indokoltnak tartja az állam
nagyobb szerepét a gazdaságban, de továbbra is a t?ke szerepét tartja hangsúlyosnak.

A baloldal axiómája: a munka a fontosabb. A baloldaliak azt vallják, hogy a t?ke és a szabad gazdaság
önmagukban nem képesek jólétet teremteni, ehhez az állam bevatkozása szüksége.

A legtisztább baloldal a marxizmus, mely meg akarja szüntetni a t?két és a t?kés termelést.
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A gazdasági értelemben mérsékeltebb baloldal pedig – reformkommunizmus, szocializmus,
szociáldemokrácia, szociálliberalizmus, újbal, zöldek, stb. – nem kívánja megszüntetni a t?kés termelést,
de indokoltnak tartja az állam nagyobb szerepét a gazdaságban, miközben a t?ke szerepét másodrend?nek
véli.

A centrum közvetlen közelében lév? eszmék gyakorlatilag ugyanazt mondják mindkét oldalon. Pl. egy
kereszténydemokrata, egy konzervatív, egy szociáldemokrata, egy szociálliberális gyakorlatilag
AZONOS gazdasági programban hisznek. A különbség köztük jellemz?en csak az, hogy egyes NEMGAZDASÁGI kérdésekben ellentétes állásponton vannak.

A mai magyar ballibek a jobboldalon politizálnak, ez különösen igaz Gyurcsány vezet? szerepe óta.
Gyurcsány aktív politizálását azzal kezdte, hogy Tony Blair lelkes híve lett. Tony Blair pedig arról híres,
hogy megalkotta és véghezvitte a brit Munkáspárt reformját, melynek célja az szociáldemokrata jelleg?
Munkáspárt liberális, jobboldali párttá való átalakítása. Id?közben – éppen idén – a brit Munkáspárt
szakított Tony Blair eszméivel, s mostanában megy vissza a baloldalra, de ez nem hatott ki magyar
híveire, a ballibákra, akik most is ugyanazt gágogják. Talán csak az MSZP disszidensi viselkedésében –
egyre gyakrabban mondanak ellent a ballib agytrösztnek – láthatóak ellenkez? jelek.

Nem tértem ki a kulturális és társadalmi értelemben vett baloldalra és jobboldalra, mert az más kérdés. A
gazdasági oldalokat ezzel keverni szimpla demagógia, mert ez egész más ügy.

_______________________________________________
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Mi a korrupció racionális oka?
by maxval bircaman - szerda, február 04, 2015
http://bircahang.org/mi-korrupcio-racionalis-oka/

Egy tömegdemokráciában a politizáláshoz pénz kell, sok pénz.

Ha egy politikus a gazdagok érdekeit kívánja képviselni, nincs gond, hiszen a gazdagok b?ven
finanszírozni fogják a politizálás költségét. Ugyanez történik, ha a politikus idegen érdekeket kíván
képviselni, ez esetben is meg fogja kapni a pénzt az illet? külföldi államtól.

De mi történik, ha egy politikai er? nem óhajtja képviselni sem egy fizet?képes külföldi állam, sem a
pénzügyileg er?s réteg érdekeit?

Pénzt kell szereznie. Hiszen kivételes eseteket leszámítva, senki sem fogja megismerni ?t, ha nincs pénze.
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Mi lett a volt kommunista állampártokkal?
by maxval bircaman - szerda, november 18, 2015
http://bircahang.org/mi-lett-a-volt-kommunista-allampartokkal/

A kommunista diktatúrák állampártjai elvesztették hatalmukat az egyes országokban. De mi történt velük
azóta?

Az egyes volt állampártok a következ? kategóriákba csoportosíthatók:

ideológiát változtatott pártok (többnyire kommunistából szociáldemokraták vagy liberálisok
lettek), ezen belül:
formálisan újraalapított pártok,
formális újralapítás nélkül tevékenységüket folytató pártok,
ideológiájukat meghagyó, jelenleg is marxista, kommunista pártok,
megsz?nt pártok.

Folytonosság esetében a jogi, szervezeti folytonosságot vettem természetesen figyelembe, nem a
személyit. Pl. a jelenlegi Oroszországi Kommunista Párt alapítóinak zöme tagja volt a korábbi, betiltott
kommunista pártnak, azonban a jelenlegi párt teljesen új, nem jogutódja a korábbinak, s megalapítása sem
az el?z? párt vezet?sége által történt.

Az MSZMP receptjét alkalmazó pártok, azaz formális feloszlás, majd azonnali újraalapítás, immár
a marxista eszme helyett szociáldemokrata vagy szociálliberális eszmeiséggel:

Albániai Munkapárt –1991-ben kimondta feloszlását, majd létrehozta a szodáldemokrata Albániai
Szocialista Pártot. Jelenleg az egyik nagy albániai párt. Jelenleg kormányon van.

Jugoszláviai Kommunisták Ligája – 1990-ben hat részre oszlott, a 6 jugoszláviai tagköztársaság szerint.
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Bosznia-Hercegovinai Szociáldemokrata Párt - parlamenti kispárt Bosznia-Hercegovinában,
jelenleg ellenzében,
Horvátországi Szociáldemokrata Párt – az egyik f? párt Horvátországban, jelenleg kormányon,
Macedóniai Szociáldemokrata Szövetség – szociáldemokrata-szociálliberális, az egyik f? párt ma
is Macedóniában, jelenleg ellenzékben,
Montenegrói Szocialisták Demokratikus Pártra – szociáldemokrata, az egyik f? párt ma is
Montenegróban, jelenleg kormányon,
Szerbiai Szocialista Párt – szocialista, parlementi középpárt Szerbiában, jelenleg kormányon,
Szociáldemokraták - szociáldemokrata, parlamenti kispárt Szlovániában, jelenleg kormányon.

Lengyel Egyesült Munkáspárt – 1990-ben feloszlott, két párt lett bel?le, szocialista-szociáldemokrata
eszmeiséggel. Kés?bb egyesültek, más pártokkal együtt. A mai pártkoalíció, melynek részesei lettek, idén
esett ki a lengyel parlamentb?l.

Nem oszlatta fel magát formálisan se, hanem ideológiát váltott:

Angolai Népi Felszabadítási Mozgalom – 1990-ben lemondott a marxizmusról, szociáldemokrata lett,
azóta is folyamatosan hatalmon van, Angola leger?sebb politikai pártja.

Benini Forradalmi Párt - 1989-ben lemondott a marxizmusról, kés?bb egyesült más pártokkal,
parlamenten kívüli törpepárt.

Bolgár Kommunista Párt – 1990-ben átnevezte magát Bolgár Szocialista Párttá és hivatalosan
szociáldemokrata lett, bár máig létezik pici kommunista frakciója és jelent?s benne a szociálliberális elem
is. Jelenleg parlamenti középpárt. Jelenleg ellenzékben van.

Jemeni Szocialista Párt – 1990-ben szociáldemokrata lett, jelenleg parlamenti kispárt.

Kambodzsai Népi Forradalmi Párt – az 1979-1992 közti id?szak állampártja - 1991-ben átnevezte magát
Kambodzsai Néppárttá, lemondott a marxizmusról, önmagát centrum-néppártként határozva meg. Azóta
folyamatosan hatalmon van, a leger?sebb párt Kambodzsában.
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Kongói Munkapárt - 1992-ben lemondott a marxizmusról, szociáldemokrata lett, Kongó egyik nagy
politikai pártja, jelenleg kormányon van.

Mongóliai Néppárt – 1991-ben ideológiát váltott, szociáldemokrata lett. Parlamenti középpárt, jelenleg
ellenzékben.

Mozambiki Felszabadítási Front – 1989-ben lemondott a marxizmusról, szociáldemokrata lett. Azóta is
folyamatosan hatalmon van, Mozambik leger?sebb politikai pártja.

Nem váltott ideológiát, máig marxista:

Csehszlovákiai Kommunista Párt – 1992-ben feloszlott egy cseh és egy szlovák részre. Mégkét párt
maradt a kommunista ideológiánál.

A cseh rész parlamenti középpárt mind a mai napig, ellenzékben van létrehozása óta.
A szlovák rész parlamenten kívüli törpepárt.

Német Szocialista Egységpárt – 1991-ben nevet változtatott, majd kés?bb egyesülve más, hasonló
pártokkal a jelenlegi német Baloldal nev? párt f? alapítója lett. Parlamenti kispárt, ellenzékben.

Megsz?nt jogutód nélkül:

Afganisztáni Demokratikus Párt – 1990-ben lemondott a marxizmusról, ideológiát váltott, majd 1992-ben
megsz?nt a rezsim bukásával együtt.

Etióp Munkáspárt - 1990-ben lemondott a marxizmusról, ideológiát váltott, majd 1991-ben a rezsim
bukása után betiltották.
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Kambodzsai Kommunista Párt – az 1975-1979 közti id?szak állampártja – 1979-ben elvesztette a
hatalmat, 1994-ben betiltották.

Román Kommunista Párt – 1989 végén megsz?nt.

Szomáliai Forradalmi Szocialista Párt – 1991-ben megsz?nt.

Speciális eset:

Szovjetúnió Kommunista Pártja – 1990-ben betiltották szövetségi szinten a Gorbacsov elleni puccsban
való részvétele miatt, de a döntés már nem jutott érvényre az egész ország területén, így a szétes?
országban a párt egyes részeinek sorsa különböz? lett.

Abháziai Kommunista Párt - 1991-ben betiltották.
Azerbajdzsáni Kommunista Párt - 1991-ben betiltották.
Belaruszi Kommunista Párt – marxista maradt, 1991-ben betiltották, 1993-ban a betiltás
visszavonásra került. 1996-ban kettészakadt egy Lukasenka-párti és ellenes pártra. A Lukasenkát
támogató párt jelenleg parlamenti kispárt, a másik parlamenten kívüli törpepárt.
Dél-Oszétiai Kommunista Párt - 1991-ben betiltották.
Észtországi Kommunista Párt – 1990-ben egy szovjetpárti és egy szovjetellenes pártra szakadt. A
szovjetpártit 1991-ben betiltották. A szovjetellenes rész szocialista irányzatot vett fel, jelenleg
parlamenten kívüli törpepárt.
Grúziai Kommunista Párt – megmaradt a marxizmusnál, parlamenten kívüli törpepárt.
Karabahi Kommunista Párt – marxista, jelenleg parlamenten kívüli törpepárt.
Kazahsztáni Kommunista Párt - 1991-ben betiltották.
Kirgizisztáni Kommunista Párt - 1991-ben betiltották.
Lettországi Kommunista Párt – 1991-ben betiltották.
Litvániai Kommunista Párt - 1990-ben egy szovjetpárti és egy szovjetellenes pártra szakadt. A
szovjetpártit 1991-ben betiltották. A szovjetellenes párt szocialista irányzatot vett fel, kés?bb
beolvadt a Litvániai Szociáldemokrata Pártba, mely jelenleg az egyik f? párt az országban és a
kormánykoalíció f? ereje.
Moldovai Kommunista Párt – marxista maradt, 1991-ben betiltották, 1993-ban a betiltás
visszavonásra került. A legsikeresebb az összes ex-szovjet kommunista párt közül, máig az egyik
f? párt Moldovában.
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Oroszországi Kommunista Párt – 1991-ben betiltották.
Örményországi Demokratikus Párt – reformkommunista, jelenleg parlamenten kívüli törpepárt.
Tadzsikisztáni Kommunista Párt – megmaradt a marxizmusnál, parlameni kispárt, ellenzéki.
Transznisztriai Kommunista Párt - 1991-ben betiltották.
Türkmenisztáni Demokrata Párt – nacionalista, mérsékelt iszlamista, Türkmenisztán
függetlensége óta a vezet? – sokáig az egyetlen – párt.
Ukrajnai Kommunista Párt – 1991-ben betiltották.
Üzbegisztáni Demokratikus Néppárt – 1991-ben szakított a marxizmussal, szociáldemokrata párt
lett, jelenleg parlamenti középpárt, ellenzéki.
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Mikor szabad bombázni?
by maxval bircaman - kedd, december 01, 2015
http://bircahang.org/mikor-szabad-bombazni/

Mikor szabad bombázni egy idegen államot? Mármint a nemzetközi jog szerint.

Valójában csak 3 esetben:

ha az illet? idegen állam megtámadott minket,
ha az ENSZ BT felhatalmazást adott rá,
ha az illet? idegen állam legitím kormányzata engedélyt adott rá.

Minden más okból történ? hadviselés agresszió.

A közhidelemmel ellentétben nem jogalap egy idegen állam bombázására, hogy ott gonosz „terroristák”
tevékenykednek, vagy az, hogy ott olyan dolgok zajlanak, melyeknek szerintünk nem lenne szabad
történniük.

S?t az sem felment? ok a háborúzásra, hogy az idegen állam területének egy része nem áll az állam
legitím kormányzatának ellen?rzése alatt.

Ami Szíriát illeti, jelenleg mindegyik külföldi állam agressziót követ el, kivéve Oroszországot, mely
rendelkezik a hadviselésre engedéllyel a legitím szíriai kormányzat részér?l.

Az sem mentesít senkit az agresszió alól, hogy egy az idegen állam területén lév? csoportot elismer az
illet? állam legitím kormányzatának, majd attól kér engedélyt. Ez pont ugyanaz az eset, mint ami
1956-ban Magyarországon történt: az illegitím Kádár-féle csoport engedélyére hivatkozott hivatalosan a
Szovjetúnió. Ennek az esetnek a jogi elnevezése: bábkormány.
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Az alapszabály bels? fegyveres konfliktusoknál: a legitím kormányzat segítése külföldr?l jogos, míg a
legitím kormányzat ellen harcolók segítése jogtalan. Ez alól egyetlen kivétel van: ha a gyarmat harcol
gyarmattartója ellen, ilyen esetben ugyanis a gyarmaton m?köd? nem-legitím kormányzatot alkotó
harcoló fél idegen támogatása jogosnak számít. Pl. az USA nem sértette meg a nemzetközi jogot, amikor
1898-ben beavatkozott Kubában a spanyol gyarmattartók ellenében harcoló kubai felkel?k mellett. Vagy
pl. a spanyol polgárháborúban (1936-1939) a köztársaság oldalán beavatkozó Szovjetúnió nem min?sült
agresszornak, míg a királyság oldalán bevatkozó Olaszország igen: miért? mert a köztársaság volt a
legitím kormányzat.

Agressziót követett-e el Anglia, a Szovjetúnió és az USA, amikor hadat viseltek Magyarország ellen a II.
világháborúban? Nem, mivel Magyarország is hadat üzent nekik, azaz ezek után jogukban állt erre választ
adniuk. Agressziót követett-e el Anglia, a Szovjetúnió és az USA, amikor Magyarország kormányaként
1944 végét?l a debreceni ideiglenes kormányt ismerték el, s nem Szálasi kormányát? Nem, mivel
Szálasiék puccsal jutottak hatalomra, azaz nem volt automatikus, jogszer? utódlás.

Agresszió volt-e Oroszország beavatkozása tavaly a Krímben? Nem, mivel a Krím legitím vezetése élt
önrendelkezési jogával, s magát független államnak nyilvánította ki. Ha holnap Szíriában a
kormányellenes er?k egy része magát független államnak nyilvánítaná, már nem lenne illegitím a nyugati
bevatkozás sem az új államban. (Persze ez sosem fog bekövetkezni, a nyugatnak az egész Szíria kell.)
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Mikrosengen
by maxval bircaman - hétf?, december 07, 2015
http://bircahang.org/mikrosengen/

Miután a nyugat kiszívta a kelet vagyonát kozmikus porszívóként, most fenyeget?zik.

Többsebességges EU, két euró, most már két schengeni övezet is. Ezek az új jelszavak.

Fatima Mertkell kancellár mindenkit meg akar büntetni, aki ellenzi az Európai Kalifátus megalapítását.

Valójában nincs probléma: ha az EU-t Németország - a Nobel-háborúdíjas vérre szomja Obama
cinkostársaként - iszlamista-liberális irányba akarja mindenáron elvenni, jobb is kimaradni bel?le.

Látható: Törökország - az USA f? közel-keleti szövetségeseként az Iszlám Államot választotta,
Németország pedig Törökországot.

Ki akarna egy ilyen ál-Európában részt venni? Természetesen csak a magyar ballibek, akik bármikor az
ország ellenségeinek ajánlják fel szolgálataikat. Dehát nekik semmi esélyük hatalomra kerülni a
következ? 20 év során.

_______________________________________________
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Minden id?k legrosszabb magyar filmje
by maxval bircaman - péntek, január 16, 2015
http://bircahang.org/minden-idok-legrosszabb-magyar-filmje/

Sokan tudják: nagy filmnéz? vagyok. Hetente 30-40 filmet töltök le. A teljesen végignézett filmeket
értékelni is szoktam egy 0-tól 100-ig terjed? skálán.

Els?sorban igyekszem olyan filmeket nézni, melyek nem érhet?k el könnyen.

Nos, tegnap megnéztem a Buhera Mátrix cím? 2007-es magyar produkciót.

Vannak rossz filmek, melyek annyira rosszak, hogy már viccesek. A Buhera Mátrix nem ilyen, ez
szimplán rossz, semmi egyéb.

Pocsék forgatókönyv, tehetségtelen színészek, álm?vészi mondanivaló.

A felénél már er?sen viszketni kezdtem, de eldöntöttem: esélyt adok a filmnek, végignézem. De minden
ment tovább: kínos közhelyek sorozata, melyeket csak helyzetkomikumok szakítanak meg. Az ember
megsajnálja a szegény gyerekszínészeket, akiknek ilyen ökörségek lettek a szájukba adva. Még a film
ismeretterjeszt? szempontból értelmes részletei is olyan szánalmas és hamis módon vannak bemutatva,
hogy a néz? képtelen azokat felfogni.

Igazi liberális hitvallású a film, a lényeg: minden egyformán szar, az egész világ, s semminek nincs
értelme, a legjobb azonnal meghalni. A film ráhány az emberiségre, s levizel mindent ami mozog.

Skálámon 19 pontot adtam a filmnek. Azért ilyen „sokat”, mert szerepel a filmben Mucsi Zoltán is, aki
még itt is kit?n?en játszik. Tulajdonképpen ez is az egész szerencsétlenkedés egyetlen pozitívuma.
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Miért bukott meg?
by maxval bircaman - hétf?, február 02, 2015
http://bircahang.org/miert-bukott-meg/

Népszer? tézis a mai kelet-európai marxisták között, hogy a kommunista rendszer nem azért bukott meg,
mert az alapjai fenntarthatatlanok voltak, hanem azért, mert a rendszert belülr?l elárulta a vezetés egy
része. A nézet kb. a következ?: a kommunista nomenklatúra megirigyelte a nyugati t?kések
életszínvonalát, ezért alkut kötött a nyugattal: a szabad elvonulásért és sok pénzért cserébe feladja a
rendszert, az országokat pedig átadta a nyugati nagyt?kének. Ebben nem csak marxisták hisznek, ez a
nézet népszer? a széls?jobbosok között is, s?t ma már más politikai eszmék hívei körében is.

Oroszországban ez a tézis még azok között is népszer?, akik egyébként nem szimpatizálnak a
kommunista eszmével és semmiképpen sem szeretnének újra kommunista diktatúrát az országban.
Viszont szerintük is az USA beszervezte Gorbacsovot, vagy megvették ?t pénzért – azaz az általános
nézet az, hogy Gorbacsov tudatosan árulta el a rendszert.

Szerintem ez abszurd nézet: aki annak idején figyelemmel kísérte Gorbacsov kaotikus kapkodását, az
nem hiheti komolyan, hogy itt egy terv részletei bontakoztak volna ki. Szerintem Gorbacsov szimplán egy
naiv balek volt, akit átvertek a nyugatiak.

A marxizmus mai hívei a fenti elméletet azzal egészítik ki, hogy a kommunista nomenklatúra két részb?l
állt: az igazi hív? kommunistákból és az érdekb?l közéjük beférk?zött liberálisokból, akik lassan átvették
a hatalmat, majd végül megbuktatták a rendszert.

A mai magyar „jobboldali” történelemszemlélet egységes, homogén tömbként kezeli a volt kommunista
nonemklatúrát, ami persze nem igaz. Valóban létezett igaz hív? rész és technokrata rész, mely csak
formailag hitt a rendszerben, a valóságban nem. De abszurd a tézis, hogy ez utóbbiak bármit is meg
tudtak volna buktatni.

A bukás mindenhol a Gorbacsov által elindított káosz eredménye volt, még olyan országokra is kihatott
ez, ahol a kommunista diktatúra teljesen független volt a Szovjetúniótól (pl. Albánia, Angola, Etiópia).
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Miért eretnek?
by maxval bircaman - szombat, január 10, 2015
http://bircahang.org/miert-eretnek/

A jelenlegi római pápa megítélésekor mindig mondandója értékelésére szokott kerülni a vita. Pedig erre
semmi szükség.

Teljesen felesleges elemezni, hogy igaz-e amit mond, vagy sem. Ez ugyanis lényegtelen.

Mindenki mást lát igaznak, jónak, helyesnek. Mindennek a megítélése mindig valamilyen szubjektív
mérce
függvénye.

Pl. jó dolog-e a pedofília? Az ókori görögöknél annak számított, a mai mainstream nyugati mérce szerint
meg rossz. Két mérce. Melyik igaz? Egyik sem, hiszen ez néz?pont kérdése.

Isten mércéje szerint a pedofília súlyos b?n és betegség (beteges nemi vonzalom). A kérdésr?l egy
keresztény nem vitázhat, mert nem bírálhatja felül Isten mércéjét, s ha ezt mégis megteszi, akkor h?tlenné
vált Isten tanításához.

Ugyanez a helyzet a homoszexualizmus kérdésével. Isten mércéje krisztálytiszta: súlyos b?n és betegség
(beteges nemi vonzalom). Ezen nem változtat az, ha esetleg bizonyos emberek és társadalmak másképp
látják ezt.

Mi egy keresztény f?pap feladata? Közvetíteni Isten mércéjét, vagy "haladva" a korral, igyekezni azt
farigcsálni, variálni, hamisítani, változtatgatni? Ha az utóbbi, akkor egy ilyen f?papra semmi szükség. Ha
viszont az el?bbi, akkor a hamisítgató, változtatgató f?pap hamis pap és nem képviseli Istent.
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Ismétlem: felesleges arról vitázni, hogy jó-e vagy rossz a pedofília, homoszexualizmus, más nemi
betegség. A lényeges pont egy dolog: konstatálni mi e tekintetben Isten mércéje. Lehet nem egyetérteni
Istennel, de a mércét vitatni nem lehet.

Ha pedig egy f?pap nem Isten mércéjét alkalmazza, akkor az hamis pap.

Ez a lényeg.

Vajon mit gondolnánk egy olyan vegetáriánusról, aki arról szónokolna, hogy a húsevés az igazi, modern
vegetarianizmus egyik változata? Teljesen mindegy, hogy mi esetleg a világ legnagyobb baromságának
tartjuk a vegetarianizmust, akkor is nevetnénk a húsevést prédikáló vegetáriánuson! Mondanánk-e azt,
hogy a húsev? vegetáriánus modernizálja a vegetáriánus eszmét, s ellenfelei, a húsevést elutasító
vegetáriánusok elmaradott, korszer?tlen alakok, akik nem hajlandóak haladni a korral?

Szóval, kedves homoklobbista olvasó: gondolhatsz bármit, mondhatod, hogy nem b?n/betegség a
homoszexualizmus, de egy dolgot nem tehetsz: nem vitathatod, hogy a kereszténység szerint az. S
éljenezheted az argentín celebet, ez csak meger?síti azt, hogy ? egy eretnek, aki arcul köpte Istent.
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Miért jó mindkét oldalon lenni?
by maxval bircaman - péntek, május 08, 2015
http://bircahang.org/miert-jo-mindket-oldalon-lenni/

Bulgária helyzete érdekes. A II. vh. alatt mind a két oldalon harcolt aktívan.

1941-1944 között a tengyelyhatalmak oldalán, míg 1944-1945 között az angolszász-szovjet oldalon.

A tengelyhatalmak oldalán harcolva a bolgár hader? segítette a német megszálló er?ket Jugoszláviában és
Görögországban, míg az angolszász-szovjet oldalon harcolva pedig Jugoszláviában és Magyarországon
segítette ezeket az er?ket. (Pécsen pl. van bolgár katonai temet?, de még kb. 15 magyarországi
helységben is, a legnagyobb Harkányban.)

Mivel mind a két helyzetben ugyanaz a hadsereg harcolt, elmaradt a kommunizmus alatt a bolgár
hadsereg totális megbélyegzése, bár természetesen a bolgár hadsereg követett el katonai
b?ncselekményeket (els?sorban Görögországban, ahová sok bolgár katona egyszer?en bosszúvággyal
ment a balkáni háborúk alatti görög katonai b?ncselekmény miatt).

Emellett szabadon lehetett beszélni az angolszászok által elkövetett katonai b?ncselekményr?l is a II. vh.
után, különösen az angol-amerikai bombázásákról: különösen a bombázók által kiszórt robbanó
gyerekjátékokról. Persze: az oka ennek az, hogy a szovjetek nem vettek ebben részt, egészen 1944
szeptemberéig nem volt hadiállapot Bulgária és a Szovjetúnió között. (S?t: a szovjet-német diplomáciai
kapcsolatok megszakadása után a bolgár nagykövetek képviselték Moszkvában és Berlinben a német ill.
szovjet érdekeket.) A bolgár államf? - III. Borisz cár - valahogy elfogadtatta Hitlerrel azt a sajátos bolgár
álláspontot, hogy az ország hadat üzen Angliának és az USA-nak, de nem a Szovjetúniónak: a cár azzal
adta el ez a pozíciót Hitlernek, hogy a bolgár katonai vezetés jelent?s része oroszpárti, így megbízhatatlan
lenne a hadsereg, ha bevetnék a szovjet fronton, azaz a bolgár részvétel csak hátráltatná a német
érdekeket a keleti fronton. Hitler ezt elfogadta, cserébe fokozott bolgár részvételt követelt Jugoszláviában
és Görögországban, amit meg is kapott.

Ugyanígy a zsidó holokauszt is elmaradt Bulgáriában. 1943-ra tervezték az ország zsidótlanításának
elkezdését, de a legels? transzport el?tt le lett állítva a kész terv véghez vitele. Borisz cár itt is
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elmagyarázta Hitlernek: a zsidókérdés megoldásának er?ltetése felesleges németellenes érzelmeket
kelteni, így Hitler bele is tör?dött a kérdésben már aláírt német-bolgár megállapodás felmondásába.

A kommunista rendszer bukása után pedig Bulgáriában nem jelentkezett az a vita, ami Magyarországra
jellemz?. Azaz nincs különbségtétel a tengyelyhatalmak oldalán 1941+-1944 között és az angolszászszovjet oldalon míg 1944-1945 között meghalt bolgár katonák megítélése között: mindenki h?snek
számít. Emiatt emlékm?- és utcanévviták sincsenek. Az emlékm?viták egyedül a külföldi emlékm?veket
érintik, nem a bolgár katonai emlékm?veket. A mai antikommunisták sem látnak gondot a szovjet oldalon
meghalt bolgár katonák emlékm?veiben, s a mai nyugatpártiak sem kifogásolják az angol-amerikai
hader? elleni harcban meghalt bolgárok emlékm?veit. Egy id?ben pl. a szófiai munkahelyem a Dimitar
Szpiszarevszki százados úton volt - ez a százados arról híres, hogy leszedett több brit és amerikai
bombázót, miel?tt h?si halált halt Szófia felett.

_______________________________________________
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Miért nem lehet megoldani?
by maxval bircaman - hétf?, szeptember 14, 2015
http://bircahang.org/miert-nem-lehet-megoldani/

A szíriai rendezés alapjairól.

Hogy kezd?dött az egész?

Az Arab Tavasz kódnev? nyugati újgyarmatosítási akció során Szíriában is meg kellett volna dönteni a
legitím, népszer? kormányzatot.

A nyugat felfegyverezte ezért az Iszlám Állam nev? szervezetet, a kormány megdöntése céljából. A
nyugat arra számított: a gy?zelem után majd el fog tudni bánni az iszlamistákkal. Azonban a szír kormány
ellenállt, visszaverte az Iszlám Államot, az Iszlám Állam pedig megharagudott a nyugatra, s megtámadta
a nyugat-párti Irakot is. Azóta az Iszlám Állam harcot folytat mind a szír kormányzat, mind a nyugatpárti
terroristák, mind a kurdok ellen.

Tehát kialakult egy nyugatpárti terrorszervezet, a Szabad Szír Hadsereg, melyet a nyugat mellett támogat
a legtöbb muszlim állam is. Ez a szervezet a szíriai Al-Kaidával szövetségben egyszerre próbál harcolni a
szír kormányzat és az Iszlám Állam ellen.

Megjelent a Kurd Felkelés is, mely csak az Iszlám Állam ellen harcol: hallgatólagosan szövetségben
vannak mind a szír kormányzattal, mind a nyugatpárti Szabad Szír Hadsereggel.

Szíria többnemzetiség? és vallású ország. A lakosság kb. 55 %-a szunnita muszlim arab. 10 %-a szintén
szunnita kurd. 15 %-a siíta muszlim arab. 3 % drúz, mely egyben vallás és etnikum is. 15 % keresztény
vallású arab is van (a 20 %-uk katolikus, a 35 %-uk nem-khalkedóni ortodox, a többi khalkedóni
ortodox). A további 2 % pedig szintén keresztény asszír és örmény.
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A siíták, a drúzok, s a keresztények szinte teljes mértékben a szír kormány mellett állnak. (Magában a a
szír kormányzatban vezet? pozícióban szinte csak siíták vannak,) A szunniták nagyobb része szintén a
szír kornányt támogatja. A Szabad Szír Hadsereg és a vele szövetségben lév? Al-Kaida mögött egyes
szunniták állnak, ugyanez a helyzet az Iszlám Állammal. A kurdok pedig csak a saját érdekeiket nézik a
konfliktusban, nem harcolnak se a szír kormány, se a nyugatpárti terroristák ellen.

Mik a küld? érdekek?

A nyugat számára az egyetlen elfogadható megoldás, ha a polgárháborúban vereséget szenved mind az
Iszlám Állam, mind a szír kormányzat.

Törökország számára a szíriai kurdok meger?södése elfogadhatatlan, ehhez képest még az Iszlám Állam
is kisebb rossznak számít.

Irán és Oroszország számára a f? cél a szír kormányzat gy?zelme, a kurdok nem jelentenek számukra
problémát. Viszont e két ország számára elfogadhatatlan mind a Szabad Szír Hadsereg, mind az Iszlám
Állam gy?zelme.

Izrael számára mindegyik fél ellenség, így nekik az az érdekük, ha a lehet? leghosszabb ideig folytatódik
a szíriai polgárháború.

Szaúd-Arábia és a legtöbb arab állam számára a f? ellenség a szír kormányzat.

Gyakorlatilag elmondható: az egész válság alapja az Arab Tavasz, azaz a nyugat elhibázott bevatkozása
Szíria belügyeibe.

_______________________________________________
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Máglyát!
by maxval bircaman - szombat, szeptember 12, 2015
http://bircahang.org/maglyat/

Követeljük László Hitler Petra példás megbüntetését!

El?ször is adjuk oda pár segélyvadásznak, hogy er?szakolják meg ?t. Aztán kössük egy autóhoz és
vonszoljuk Röszkét?l Hegyeshalomig. Majd verjük agyon. Aztán ítéljük 7 év börtönbe, de közben ezt
változtassuk meg életfogytiglanra. Aztán állítsuk vissza a halálbüntetést ideiglenesen, s máglyán égessük
meg. Ezután pedig ássuk ki e genetikai hulladék összes felmen? rokonát sírjából és adjuk oda a csontokat
kóbor kutyáknak.

Ez így európai és igazságos.

_______________________________________________
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Május 9.
by maxval bircaman - hétf?, május 11, 2015
http://bircahang.org/majus-9/

Egyetlen EU-tagállamnak volt mersze megtörnie Washington oroszellenes-profasiszta-liberális bojkottját
a május 9-i ünnepségen.

Ez Csehország.

Le a kalappal a bátor cseh elnök el?tt!

Orbán, szégyelld magadat!

_______________________________________________
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Második rezsiharc
by maxval bircaman - szombat, június 27, 2015
http://bircahang.org/masodik-rezsiharc/

A Fidesznek van egy nagy titka. Elég csak a balliba gágogásra emlékeztetni az embereket, és már a
legvadabb fideszes baromság se t?nik olyan súlyosnak.

A bevándorlási plakátok egy része hülyeség. Céljuk csak az volt: belpolitikai cs?be húzni a ballibeket. Ez
sikerült is. Manapság a ballibek éjjel-nappal mindenki beengedésér?l szónokolnak. Eredmény: növekszik
a Fidesz, csökkennek a ballibek.

Pedig. a liberális mítoszokkal ellentétben, nem megoldés semmire, ha az egész világ az EU-ba költözik.

A kerítés jó megoldás. Amióta Bulgária megépítette a saját kerítését, drasztikusan csökkent a besurranók
száma.

Azonban a ballib politzálás alappontja: mindig mást mondani, mint Orbán.

Ha Orbán kijelentené, hogy nyáron meleg van, 24 órán belül jönnének egymás után a ballib
megmondóemberek, adatokkal, hogy mely nyári napokon volt eddig hideg az utóbbi 100 évben, a ballib
publicisták pedig arról cikkeznének, hogy kirekesztés és populizmus csak úgy szimplán a nyári melegr?l
beszélni, s ez persze ellentétes is az európai értékekkel.

Ha Orbán azt mondta volna, fogadjunk be mindenkit, most a ballibek arról óbégatnának, hogy Orbán
félázsiai álllamot akar kiépíteni a sok nem-európai lakossal. s direkt azért engedi be a menekülteket, mert
így szeretné veszélyeztetni az EU biztonságát. Egyes mélyrehatóbb ballib megmondóemberek arra is
rámutatnának, hogy Orbán mindezt a gonosz Putyin megbízásából teszi.
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A ballib olyan, mint bourbonok: semmit se felejtenek és semmit se tanulnak. Pedig mindez már egyszer
megtörtént a rezsiharc kapcsán: akkor a ballibek teljes er?vel álltak ki a magyar lakosság ellen, a
rezsiszolgáltató monopolisták oldalán, pedig ez még klasszikus liberális szemszögb?l is védhetetlen
álláspont volt.

De a ballibek butábbak Hitlernél. Hitler csak egyszer vesztett Sztálingrádnál. Azonban a ballibek
szeretnék ezt többször megismételni, imádják a vereséget.

_______________________________________________
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Mítosz
by maxval bircaman - csütörtök, január 08, 2015
http://bircahang.org/mitosz/

Régi liberális dogma, hogy nem számít kié a t?ke, a tulajdon, a lényeg csak az, hogy a t?ke m?ködjön.

Százszor cáfolt liberális mítosz ez, melyet egyébként a legliberálisabb országok sem vesznek komolyan.
Az USA-ban pl. komoly problémaként beszélnek arról, hogy egyes amerikai gazdasági szektorokban
növekszik a kínai t?ke aránya. Korábban a japán t?kével szemben volt hasonló. Pedig hát - a liberális
dogma szerint - örülniük kellene, hiszen a kínai/japán t?kés adózik, munkahelyt teremt, növeli a GDP-t.
Mégsem örülnek, vajon miért nem?

A mítosz hamisságát könny? belátni: mit szeretnénk, saját porszívót, televíziót, h?t?t, vagy az is oké, ha a
szomszéd behozza az övét és mi is használhatjuk?

A t?ke mindig hatalmat is ad, így ha egy országban túl er?s az idegen t?ke, az idegen befolyást hoz. Ez a
gyarmatosítás receptje. S ki akarna gyarmat lenni?

Ezért minden ország arra törekszik, hogy legyen saját t?kéje. Mert ha minden a szomszédé, a szomszéd
igyekszik érdekeit érvényesíteni, s ha nem megy, esetleg megsért?dik és többé nem engedi, hogy
használjuk a porszívóját, a televízióját, s h?t?jét...

Vajon miért sikertelenek pl. manapság az Oroszország elleni háborús, agresszív nyugati szankciók? Mert
Oroszország képes magát ellátni, idegen t?ke nélkül is. Mi lett volna, ha Oroszország a liberális receptet
alkalmazta volna? Már sorok lennének az élelemért, nem lenne rendes áramellátás, víz, alapvet?
szolgáltatások. Az agresszor Amerika nem tudta elérni a céljait, mert a szankciók nem képesek
megsérteni az orosz államot, csak a felszínt karcolgatják. Ezért is toporzékol manapság Obama, Soros, s a
többi bandavezér...

Amerika miért akar saját t?két? Ugyanezért. Mert az amerikai politikai elit gondol arra, hogy egyszer nem
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az USA lesz a leger?sebb állam a világon, s az idegen befolyás sérteni fogja akkor az amerikai érdekeket.
Már most is gond sok amerikai politikus számára, hogy az USA nem képes keménykedni Kínával
szemben. Annak idején Clinton mondta: "ki akar keménykedni a hitelez?jével?" - ez alapvet?en igaz.

Tehát ezekben a liberális dogmákban manapság már csak - utolsó csatlósként - a rózsadombi magyar
ballib aranyifjak hisznek, ?k is csak akkor, ha el?tte alaposan bedrogoztak.

_______________________________________________
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Nagy gondban van Washington
by maxval bircaman - hétf?, október 05, 2015
http://bircahang.org/nagy-gondban-van-washington/

A Nobel-háborúdíjas Obama vezette Amerika nagy gondban van.

Nem sikerült megállítani Oroszországot nemcsak Oroszország közvetlen szomszédságában, de immár
Szíriában sem.

Az Amerika által kiképzett terroristák pedig egyre nagyobb vereségeket szenvednek. Mind a
"mérsékeltek" (azaz Amerika hívei), mind a "radikálisok" (akik korábban Amerika hívei voltak, de azóta
Amerika ellen fordultak).

Ráadasul Oroszország mindezt a nemzetközi jog teljes és szigorú betartásával teszi: a nyugat nem tud
fogást találni akeresztény orosz beavatkozáson.

_______________________________________________
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Nagyran?tt utópiák
by maxval bircaman - szerda, július 29, 2015
http://bircahang.org/nagyranott-utopiak/

A kommunista utópiában a társadalom minden tagja kizárólag a közösség érdekeit nézi, eszébe se jutna a
saját érdekeit nézni, ill. ha nézi is saját érdekeit, azokat úgy értelmezi, hogy egyeznek a közösség
érdekeivel.

A liberális utópiában a társadalom minden tagja kizárólag a saját érdekeit nézi, eszébe se jutna a közösség
érdekeit nézni, ill. ha nézi is a közösség érdekeit, azokat úgy értelmezi, hogy egyeznek a társadalmat
alkotó egyéni érdekek összességével.

A kommunista utópiában a terv vezérli a javak termelését, a terv alapja pedig az egyéni szükséglet.

A liberális utópiában a szabad piac láthatatlan keze irányítja a javak termelését.

A kommunista utópiában nem létezik pénz, mert okafogyottá válik, helyette er?forrás alapú gazdaság
van.

A liberális utópiában mindent ural a pénz, mert a pénz az egyetlen univerzális értékmér?.

A kommunista utópiában elhal az állam, mert nincs szükség már rá: a társadalom önmagát igazgatja.

A liberális utópiában az állam minimálissá válik, mert a szabad piac szinte mindent képes megoldani.

A kommunista utópiában nincsenek osztályok, mivel mindenki egyenl?, s az osztályok kialakulásának
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alapja – a termel?eszközök feletti tulajdon - nem létezik.

A liberális utópiában az osztályok egymást harmonikusan segítve léteznek a közös jólét el?segítéséért.

A liberális utópia plurális, azonban mindenki liberális, hiszen a liberalizmus az egyetlen racionális eszme,
melyet gondolkodó ember magáénak vallhat.

A kommunista utópia bevallottan egy eszmét vall, a kommunista eszmét, azonban ez mégsem elnyomás,
mivel minden racionálisan gondolkodó ember kommunista, hiszen minden más eszme tudománytalan.

A liberális utópiában mindenki egyenl?, jogait és esélyeit illet?en.

A kommunista utópiában mindenki egyenl?, mind jogilag, mind anyagilag.

A kommunista utópiában a nemzetiség, faj, vallás megsz?nik.

A liberális utópiában a nemzetiség, faj, vallás megsz?nik.

A kommunista utópia alapja a tudományos szükségszer?ség és az emberi jogok.

A liberális utópia alapja a szabad tulajdon és az emberi jogok.

Nem szeretnék élni se az egyikben, se a másikban.

_______________________________________________
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Nehéz nap a ballibeknek
by maxval bircaman - péntek, december 18, 2015
http://bircahang.org/nehez-nap-a-ballibeknek/

Nehéz nap ez a ballibeknek.

Délel?tt: az egyik óriáscég felmondja a szerz?dését a kormánypárti énekessel.

Délután: a kormány felmondja szerz?dését ugyanazzal az óriáscéggel.

A ballib agytröszt véleménye mindezzel kapcsolatban:

Délel?tt:

a cég szabad döntése kivel szerz?dik,
ilyen a véleményszabadság, a piac láthatatlan keze, meg az anyámtyúkja,
a cégnek elvei vannak, ezeket megvédheti szabadon ebben a formában,
vessen magára az énekes, hogy szófogadatlan volt.

Délután:

a kormány nem dönthet kivel szerz?dik,
a kormánynak nem lehet véleménye,
a kormány nem védheti meg magát,
ne bántsa a csúnya kormány a jóságos céget!
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Ez van, rájár ma a rúd nagyon a ballibekre...

_______________________________________________
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Nem ezért harcoltunk!
by maxval bircaman - szombat, január 31, 2015
http://bircahang.org/nem-ezert-harcoltunk/

A bolgár kommunista filmm?vészetnek – különösebb az enyhébb Zsivkov-korban – már része lehetett
egyfajta rendszerkritikai hang is. Olyan film, mint a magyar Tanú, nem készült Bulgáriában, illetve
készült, de csak a rendszer bukása után mutatták be.

Annak idején, amikor 1988-ban bemutatták Bulgáriában a Tanút, hatalmas botrány lett bel?le, pedig csak
egy egyetemi filmklubban volt a vetítés, nem normál moziban. S 3 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 beletesz
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”.

Szóval, visszatérve a téméra, Todor Zsivkov úgy enyhített a sztálini kor totális kontrollján a m?vészet
felett, hogy megfogalmazta az úgynevezett „két igazság” tézisét. Azaz van egy nagy igazság, ez Marx és
Lenin igazsága a kommununizmus elkerülhetetlen gy?zelmér?l, ez társadalmunk kétségbevonhatatlan
alapja. S van egy kis igazság is, azaz a kommunizmus építése közben el?forduló burzsoá
maradványjelenségek elleni jogos kritika.

Magyarul ez azt jelentette: a m?vész nem köteles foglalkozni a „nagy igazsággal”, azaz dicsérni a
marxizmust és a rendszert, hanem foglalkozhat a „kis igazsággal” is, tehát kritizálhat szabadon, persze a
„szabadon” szót nem abszolút értelemben figyelembe véve természetesen, hiszen voltak mindigis „szent
tehenek”.

Ez a zsivkovi tézis hatalmas felemelkedést hozott pl. a filmm?vészetben. Az addigi boldog traktorista
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lányról vagy a mosolyogva tervet teljesít? esztergályosról szóló sületlenségek helyett sorra születettek a
hivatalos marxista ideológiától tökéletes mentes produkciók, melyek kipellengérezték a rendszer abszurd
jelenségeit.

A kicsit merészebb filmek kötelez? eleme volt az általam Vörös Farok elvtársnak nevezett karakter, azaz
jellemz?en egy id?s bácsi, aki 1944 el?tt már párttag volt, s?t esetleg partizán is volt, ma már egyszer?
nyugdíjas, aki a filmben határozottan a kritizált jelenség ellen lép fel és azt mondja „nem ezért
harcoltunk!” vagy valami hasonlót. A rendez? ezzel biztosította be magát: ? a „nagy igazság” nevében
kritizál, nem annak ellenében.

_______________________________________________
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Nem megoldás
by maxval bircaman - vasárnap, szeptember 06, 2015
http://bircahang.org/nem-megoldas/

Senki se higgye azt, hogy a "menekültválság" ideiglenes megoldása hosszantartó lesz.

A magyar kormány tegnapi döntése brilliáns volt, le a kalappal. De tévedés azt hinni, hogy Ausztria és
Németország korlátlan ideig fogja hagyni a tömeg beáramlását Magyarország fel?l.

Eljön el?bb-utóbb - és inkább el?bb, mint utóbb - eljön a nap, amikor Ausztria nemet fog mondani.
Minden ország el?bb-utóbb így tenne.

Emlékszem személyesen egy hasonló esetre 1989-b?l, Bulgáriából. A törökellenes üldözések
csúcspontján a bolgár kormány a korábbi migrációellenes politikája helyett hirtelen az ellenkez?jét lépte,
azaz mindenkinek megengedte a Törökországa utazást, s?t sokakat egyenesen kényszerített erre. Az addig
a szabad kivándorlást követel? Törökország megdöbbent, de nem tudott mit tenni, szintén megnyitotta
határait. Miután azonban pár hét alatt több mint 300 ezer ment Törökországba Bulgáriából, a török
kormány leállította a migrációt, megtiltotta a továbbiakban a vízum nélküli belépést, s?t nem adott ki
vízumot többé török nemzetiség? vagy muszlim vallású bolgár állampolgárnak. Pedig ezek ott nem
idegenek voltak Törökország számára!

Itt is be fog ez következni el?bb-utóbb. Mert a jelenlegi állapot gyakorlatilag felhívás, hogy mindenki
költözzön Németországba, s követeljen ott segélyt. Ez pedig tarthatatlan még a komplexusos németek
számára is.

S amikor ez bekövetkezik, Magyarországon fog rekedni ismét több ezer menedékjogkér?.

Ezért nagyon fontos a szerbiai határon a kerítés gyors befejezése. Az izraeli sajtóban olvastam, hogy a
magyar kormány érdekl?dik az izraeli kerítés iránt, az azt gyártó cégt?l szeretne kerítést rendelni. Az
izraeli kerítés kiállta az id?k próbáját, így ez lenne valóban a leghelyesebb lépés.
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Magyarország elemi érdeke, hogy a német segélyekhez vonuló tömeg kénytelen legyen kikerülni
Magyarország területét. Ezt teszi Bulgária is, s gyakorlatilag Görögország is.

A németek egyék meg, amit f?ztek. Ne zavarjuk ?ket ebben, de ne is legyünk ennek a szenved? áldozatai.

_______________________________________________
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Nem vagyok téliszalámi!
by maxval bircaman - hétf?, november 16, 2015
http://bircahang.org/nem-vagyok-teliszalami/

Nem vagyok se téliszalámi, se párizsi.

Manapság, amikor er?södik a harc az egymást kiirtani szándékozó debil liberális európaiak és debil
iszlamista arabok között, hová álljon a csendes többség, mely egyformán elítéli mindkét oldalt?

Természetesen sehová, ez a háború nem a mi háborúnk. A nihilista Európa és a barbár Arábia harca ez.

Soros Alapítványa és a Norvégiai Köztársaság Ballibetet? Alapja sikeresen megszervezték az iszlamista
terroristák buszoztatást Görögországból Párizsba, az úton b?ven ellátták ?ket pénzzel, élelemmel, minden
más szükségessel, szóval ?k most okkal lehetnek büszkék magukra.

A gyomorforgató franciazászlózás, meg énvagyoksárlizás, azaz a most éppen énvagyokpárizsizás pedig
távol áll minden normális embert?l. A liberális médiák érdekes módon nem zászlóznak, nem
énvagyokoznak, ha ennél több ember hal is meg, de nem az ? részükr?l. Az iszlamisták által felrobbantott
orosz repül?gép esetében furcsa módon az áldozatok gúnyolása volt a mérvadó liberális magatartás.

Természetesen mi is sajnáljuk az áldozatokat, de a liberális hatalmak és médiák jelenlegi hamiskás és
demagóg akciójában nem vagyunk hajlandóak semmilyen formában részt venni.

Liberális megatartás, ha az áldozatok nyugatiak:
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Liberális magatartás, ha az áldozatok mások:

Mi ehhez a perverz liberális értékrendhez nem vagyunk hajlandók alkalmazkodni, számunkra minden
áldozat egyformán áldozat.

_______________________________________________
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Nem értik
by maxval bircaman - csütörtök, január 22, 2015
http://bircahang.org/nem-ertik/

A hét végén Görögországban parlamenti választások lesznek. Ezeken áttörés várható, a
közvéleménykutatók az újbaloldali, antiliberális, rendszerkritikus Sziriza gy?zelme várható.

Magyar fideszes kommentel?k komcsizzák a Szirizát, s nem örülnek ennek. Rövidlátás ez és teljesen
téves helyzetértékelés.

A magyar ballib kommentel?k ezúttal helyesen ítélik meg a helyzetet: ?k tudják, hogy a Sziriza
gy?zelmének nem kell örülniük, ez ugyanis nem a magyar értelemben vett „baloldal” gy?zelme lesz,
hanem pont ellenkez?leg: annak mindenben az ellenkez?je.

Egy folyamat fog most beindulni. Eddig csak az új EU-tagállamokban esett meg rendszerkritikus
baloldali vagy rendszerkritikus jobboldali politikusok hatalomra kerülése. Most ez meg fog történni egy
régi tagállamban is, ez pedig az EU átakulásának kezdetét jelentheti.

_______________________________________________
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Nyílt levél
by maxval bircaman - csütörtök, június 25, 2015
http://bircahang.org/nyilt-level-2/

Kedves Magyarország!

Követelem, hogy legyél mindenben azonos a nyugati liberális renddel. Ezen kívül követelem az átlagbér
ötszörésére emelését, valamint minden olyan párt és szervezet betiltását, mely nekem nem tetszik. Legyen
az ország teljes lakossága liberális! Ja, s majdnem elfelejtettem: adj nekem lehet?séget a fejl?désre, azaz
emeld a jövedelmemet évente 25 %-kal.

S persze, ha marad id?d mindezek után, biztosítsd az alapvet? emberi jogokat is.

Ha ezeket a követeléseimet nem teljesíted 72 órán belül, toporzékolni fogok. Még az is lehet ez esetben,
hogy harmadmagammal tömegtüntetést fogok szervezni a legközelebbi magyar külképviseletet el?tt!

Én szóltam, Magyarország! Ugye most rettegsz???

Tisztelet nélkül:

egy kitántorgó liberális

_______________________________________________
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Népszuverenitás
by maxval bircaman - szombat, október 24, 2015
http://bircahang.org/nepszuverenitas/

Mivel Alex kolléga súlyos téveszmékben szenved a népszuverenitást illet?en, íme pár rövid tisztázó
gondolat a témát illet?en.

A népszuverenitás egyetlen jelentése: a nép az egyetlen forrása a jogrendnek, az alkotmányos rendnek
egy adott országban. Azaz a nép - akár közvetlenül népszavazás útján, akár szabadon és demokratikusan
választott képvisel?k útján - az egyetlen jogforrás.

Nincs népszuverenitás, ha:

nem a nép az egyetlen jogforrás, hanem pl. Isten, vagy a király,
a nép nem képes megválasztani szabadon és demokratikusan a képvisel?it.

Részleges vagy korlátozott népszuverenitásról beszélhetünk akkor, ha a nép mellett van más jogforrás is,
ill. a nép sem jogosult változtatni a jogrenden.

Magyarországon 1848 el?tt nem létezett népszuverenitás, mert a jogforrás a király volt, ill. - az
Aranybullától kezd?d?en - a király és a rendek.

A népszuverenitás kezdete 1848. Ekkortól az egész nép és a király a jog forrása együttesen.

A teljes népszuverenitás Magyarországon pedig 1918-tól indult (de ez vitatható, lásd lejjebb), ekkortól a
nép az egyetlen jogforrás. Ez tartott 1944-ig. Aztán visszállt a népszuverenitás 1990-ben.

468 / 597

BircaHang - 2015
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Mindenképpen kulcselem a szabad és demokratikus választás. Ha ez a jog súlyosan sérül bármely
oldalon, azt nemlétez?v? teszi az egyébként formálisan létez? népszuverenitást.

A szabad választójog aktív oldalának korlátozása önmagában nem teszi a választást nemdemokratikussá, ha a korlátozó elvek egységesek. Ma is korlátozott a szabad választójog: hiszen életkori
és állampolgársági cenzus van, emellett bírósági ítélet is foszthat meg szavazópolgárokat a választás
jogától. Korábban Magyarországon 1918-ig adócenzus is volt, 1939-ig pedig m?veltségi cenzus is.
Magyarország a mai értelemben vett általános választójog tehát 1939 óta van.

A szabad választójog passzív oldalának komoly korlátozása viszont szinte mindig megszünteti a
demokráciát. Pontosan ezért vitás, hogy a Horthy-korszak demokratikus volt-e: ugyanis a jelöltállítás
szabályai olyan bonyolultak és legf?képp költségesek voltak, hogy ez szinte lehetetlenné tette az ellenzék
számára, hogy jelölteteket indítsanak a választásokon. Ugyanez volt 1945-1948 között is: a hatalom csak
egyes pártokat engedélyezett. S végképp megsz?nt a szabad választás a kommunista diktatúra alatt: akkor
eleve tilos volt másnak jelöltet indítania, mint a hatalom szervezetének, azaz eleve el se indulhatott
ellenzéki jelölt a választásokon.

A helyzet 1990 óta tiszta: mind az aktív, mind a passzív választójog teljesen demokratikus, s a nép az
egyetlen jogforrás, s a nép e jogát semmi sem korlátozza.

Manapság is vannak országok, ahol a nép alkotmányozási joga korlátozott, azaz a hatályos alkotmány
kimondja, hogy vannak örökre szóló, megváltoztathatatlan szabályok. Pl. az olasz alkotmány kimondja: a
köztársasági államforma nem változtható meg. Az történelmi magyar alkotmányban hasonló szabály volt
a Habsburg-ház örökös joga a magyar trónhoz - ezt Horthyék törölték el 1921-ben, természetesen
alkotmányellenesen, hiszen másképp nem lehetett. Érdekességképpen: a hatályos kubai alkotmány
kimondja, hogy az ország szocialista berendezkedése sosem változtatható meg, az alkotmány e
tekintetben nem változtatható meg, de ez most lényegtelen, hiszen Kubában eleve nem létezik
népszuverenitás.

A parlamenti szuverenitás NEM ellentétes a népszuverenitással, amennyiben a parlament megválasztása
szabad és demokratikus választások eredménye. A parlamenti szuverenitás csupán azt jelenti: a
parlament bármit megtehet a hatályos jogi, alkotmányos rend keretein belül, megváltoztathat bármilyen
korábbi jogszabályt, s?t magát az alkotmányt is, természetesen ezt is csak az alkotmány által
meghatározott keretek között.
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A parlamenti szuverenitásnak van sz?k és széles értelmezése is. A jellemz?bb a sz?k értelmezés (ez van
Magyarországon is), mely szerint a parlamenti szuverenitás nem abszolút, azaz azt korlátozhatja az
Alkotmánybíróság, s?t a hatályos nemzetközi szerz?dések is. Más országokban (pl. Hollandia,
Finnország, Egyesült Királyság) viszont a széles értelmezés hatályos. Pl. a holland alkotmány kifejezetten
tiltja az alkotmánybíráskodást, abból kiindulva, hogy egyetlen bíróság sem lehet jogosult a nép akaratát
kifejez? parlament döntéseinek felülvizsgálatára.

A népszavazás témája nem keverend? a népszuverenitás kérdéséve. A népszavazás a népszuverenitás
kifejezésének egyik, de nem egyetlen formája.

A magyar alkotmányos rend 1990 óta a teljes népszuverenitáson alapszik. Azaz nincs miért
"visszaállítani" a népszuverenitást.

_______________________________________________
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Oda csinál, ahol eszik
by maxval bircaman - vasárnap, november 08, 2015
http://bircahang.org/oda-csinal-ahol-eszik/

Egy népszer? tévhit és ami mögötte van.

A kutya sosem végzi szükségletét ott, ahol alszik. S?t sok kutya azon is csodálkozik, hogy a gazdája
vécéje a lakáson belül van.

Azonban manapság ezt sokan úgy értelmezik: aki valaha valakit?l segítséget kapott, az nem szólhat az
ellen, aki nyújtotta a segítséget.

Népszer? formája és példája ennek az a ballib állítás, miszerint Orbán nem rendes ember, mivel
korábban ösztöndíjat kapott Sorostól, most meg Soros ellen beszél. Ezzel úgymond oda csinál, ahol evett.

Vagy ennek másik - ma már ritkábban hallható verziója -, hogy aki a kommunista diktatúra alatt szerzett
ingyenesen diplomát, az ne beszéljen a kommunista rendszer ellen.

Nézzük azonban mi a valóság.

A segítség elfogadása rabszolgává teszi az embert? Életed végéig egyet kell érteni a pénzadóval?

Ha átadom a helyemet egy n?nek a metrón, az köteles aztán lefeküdni velem hálából?

Természetesen köszönet illeti azt, aki segít, de semmi ezen túl. Ha ugyanis ennél több is járna, akkor az a
segítség nem is segítség volt valójában, hanem valamiféle rabszolga-vételi ár. Márpedig manapság a
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rabszolgaság b?ncselekmény.

Ráadásul pontosan az ösztöndíj egy szerz?dés valójában: az ösztöndíjas ösztöndíjat kap az
ösztöndíjadótól, s cserébe szerz?dést ír alá, melyben vállal bizonyos terheket. Ez egy polgári jogi
szerz?dés, nem más, mint egy adásvételi szerz?dés. A szerz?dést kell teljesíteni, s nem "hálásnak" lenni.

_______________________________________________
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Orbán a hibás!
by maxval bircaman - hétf?, január 05, 2015
http://bircahang.org/orban-hibas/

_______________________________________________
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Orbán beszéde
by maxval bircaman - kedd, szeptember 22, 2015
http://bircahang.org/orban-beszede/

Elolvastam most a teljes beszédet. Kiemelném azokat a részeket, melyeket kiemelten fontosnak tartok,
akár pozitív, akár negatív értelemben.

El?ször is: Orbán egyfajta tervezett, végiggondolt ívként írja le eddigi politikai útját. Er?sen kétlem, hogy
ez így lenne a valóságban. Azt hiszem hitelesebb lett volna elismerni: többször tévedett, s helytelen úton
járt. Er?ltetettnek t?nik ez a jöv?belátó, mindent el?re eltervez? utólagos belemagyarázás.

Aztán itt van ez az alkotmányos fetisizmus, ugyannak a tükörképe, amit a ballib oldalon is látunk.
Valójában teljesen mindegy, hogy az alkotmány régi vagy új. Abszurd fetisizmus arra büszkének lenni,
hogy az alkotmány formailag új. Igen, van amire büszkének lehet lenni, pl. arra, hogy az új alkotmány
megvédi a házasságot és a családot, azonban ezt meg lehetett volna valósítani a korábbi alkotmány
módosításával is.

"Az állításom az, hogy, amit most tapasztalunk, egy korszaknak, egy szellemi-ideológiai
korszaknak a vége. Mell?zve minden nagykép?séget, ezt egyszer?en a liberális blabla
korszakának nevezzük. Ennek a korszaknak van most vége, és ez óriási kockázatokat rejt
magában, de egyben új esélyt is kínál arra, hogy a nemzeti-keresztény
eszmerendszer, gondolkodásmód, megközelítés visszanyerje a dominanciáját immáron nemcsak
Magyarországon, hanem egész Európában."

Itt keveredik az igazság a dolgok nem értésével. Egyrészr?l tény, hogy a liberalizmus végnapjait éljük
(hála Istennek!). S tény az is, hogy nincs magyar politikus, aki Orbánnál többet tett volna a
magyarországi liberális rémuralom szarvának letöréséért. Másrészr?l viszont a "nemzeti-keresztény"
gondolat zsákutca, bárhogy is nézzük. A nemzeti, nacionalista eszme egy eredetileg liberális eszme,
melyet a liberalizmus elterjesztett más eszmék között is. A nacionalizmus eredeti feladata: a keresztény
univerzális eszme elleni harc, az ateizmus el?készítése. Zsákutca tehát egy liberális eszmét emelni ki a
liberalizmus elleni harchoz. Ugyanígy a "keresztény" eszme: keresztény állameszme nem létezik, így kár
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eleve beszélni róla.

A liberalizmus helyére nem "keresztény-nemzeti" eszme kell, hanem a normalitás, a humanizmus, a józan
ész társadalma.

Orbán aktuálpolitikai elemzése viszont teljesen helytálló, helyesen mutat rá, hogy a menekültválság
valódi oka a liberális nyugat mérhetetlen lenézése a harmadik világ iránt, s az ebb?l következ? katonai
agressziók sorozata, lásd "arab tavasz",

Felmerül viszont a kérdés: ha mindezt Orbán ilyen jól látja, miért támogatja ezeket az agressziókat?
Persze a válasz az lesz: taktikai kényszerb?l, mint ahogy Horthy a 40-es években.

"Meggy?z?désem, hogy jólétben élni és ezzel egy id?ben liberális módon jónak látni magunkat
többé Európában nem lehetséges. Ezt úgy is megfogalmazhatnám, hogy a legveszélyesebb
kombináció, amit az ember ismer a történelemben az, ha az ember gazdag és gyenge."

Ez valóban igaz, helytálló gondolat.

Alapvet?en pedig a népvándorlások, s más hasonló agresszív demográfiai változások szinte mindig
természetes folyamatok. Az életképesebb népek meghódítják a haldokló népek területeit. Így ment ez
mindig, most is ez van.

Ha egy nép nem akarja, hogy elvegyék a területét, akkor bizonyítania kell életképességét: azzal, hogy
megvédi a területét.

Pont ez a nagy baj az európai liberalizmussal: belülr?l támad, s életképtelenné teszi Európát. A muszlim
hadak csak meglátták ezt a lehet?séget. Hülyék lennének nem élni vele. Azaz nekik az ? saját
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szempontjukból IGAZUK van. Ezt kár lenne tagadni.

Van err?l egy régi bolgár közmondás "?? ? ??? ????, ????? ??? ????????, ? ????, ????? ?? ? ????"
("nem az a bolond, aki megeszi a rétest, hanem az, aki odaadja neki").

"A dolog lényege az, hogy ma a liberálisok uralják Európát – félreértés ne essék, a konzervatívok
is liberálisok ma Európában, nem mondom, hogy ?szintén, de engedve az er?szaknak."

Igen, vártam, hogy ezt kimondja végre egy hatalmon lév? politikus. (Orbán, nyilván magyar belpolitikai
okokból direkt kihagyta a szocialistákat.) A mai európai liberálisok, szocialisták és konzervatívok mind
liberálisok valójában, ez a három áramlat valójában csupán a liberális eszme árnyalatai. Pontosan ezért
forrong Európa: alakulnak ki mind jobboldalon, mind baloldalon az új antiliberális mozgalmak: Sziriza,
Podemos, Nemzeti Front, UKIP, stb.

"Ha a kommunikációs, kulturális és egyéb távolságot, szakadékot nem tudjuk áthidalni, ha nem
tudjuk vonzóvá tenni a fiatalok számára a mindennapi nacionalizmust, és nem is valami
rendezetlen, rossz szájszagú, radikális jobbos tempóban, amit?l az embert kiveri a hideg
igazából, és inkább rossz kedve támad t?le, tehát ha ett?l különböz?, friss és fiatalos nyelven nem
tudjuk megtenni, akkor ezt a csatát nem mi fogjuk megnyerni. Ez a legnagyobb feladat."

Ismét egy nagyon igaz gondolat. Csak persze ismét nem nacionalizmust kellene propagálni, ahogy ezt
már megmondtam. S teljesen igazi: a jobbikos szöveg tükörképe a ballib szövegnek, s ugyanúgy csak
zsákutca. Az alternatíva a humanizmus, a normalitás, s nem a ballib ámokfutás tükörképe.

Van egy izraeli humoros m?sor (azaz volt, már megsz?nt), amit egy az USA-ból Izraelbe vándorolt
amerikai zsidó hölgy hozott létre. Én szinte minden adását láttam. Színtiszta közéleti humor,
hangsúlyosan antiliberális szellemiség?, természetesen izraeli és zsidó szempontból, bár az üzenet érthet?
más nemzetek, népek számára is. Ebben a m?sorban volt a következ? vicces szkeccs, amit nem kell
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nagyon magyarázni (héber nyelven, angol felirattal):

https://www.youtube.com/watch?v=kTnOggcEBK4

Végezetül: az irány helyes, de pár kérdésben félreérti a dolgokat Orbán.

_______________________________________________
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Orbán ezüstérmes
by maxval bircaman - szerda, január 07, 2015
http://bircahang.org/orban-ezustermes/

Friss, múltheti médiahír: az Organized Crime and Corruption Reporting Project megválasztotta Orbán
Viktort a 2014. év második legkoruptabb személyiségének.

E hírrel kapcsolatban a Fehér Ház táviratot intézett Orbánhoz:

Tisztelt Orbán Úr!
Amennyiben Ön továbbra sem támogatja vakon és szófogadóan politikánkat, fennáll a veszélye,
hogy februárban egy másik neves, szintén független, teljes mértékben civil szervezet, az ExSoccer Players Reporting Project Önt fogja megválasztani minden id?k második
legtehetségtelenebb volt focistájának. Márciusban pedig egy másik nemzetközi hír?, mértékadó
civil szervezet (mely szintén természetesen teljesen független t?lünk, ezt szeretnénk aláhúzni), a
Small People Reporting Project pedig esetleg Önt fogja választani 2014. második legcsúnyább
alacsony emberének.
Viszont amennyiben Ön változtat eddigi politikáján, az Organized Crime and Corruption
Reporting Project visszamen?leg törölni fogja az Ön mostani korrupci?s ezüstérmét, s Ön lesz a
Good People Reporting Project (ismét egy független, civil szervezet) 2015-ös listáján a világ
legszebb és legjobb embere.
Tisztelettel:
Sárgabarack Obama s. k. nevében:
André Veesenmayer Badfriend

_______________________________________________
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Orbán gy?zelme
by maxval bircaman - csütörtök, szeptember 17, 2015
http://bircahang.org/orban-gyozelme/

Most már nagyon valószín?nek t?nik Orbán gy?zelme.

Egész Európa ünnepli Orbánt és Magyarországot, természetesen a liberális törpe kisebbségeket
leszámítva. Mind baloldalon, mind jobboldalon helyeslik a határvédelemmel kapcsolatban véghezvitt
politikáját.

Ha Orbán határvédelme kitart a következ? órákban és napokban, abszolút gy?ztes lesz. Ha nem, azaz
sikerül a provokátoroknak botrányt kelteniük és áttörni a határvédelmet, az viszont egész Európa számára
vereség lesz.

Európa veresége a liberálisok létérdeke, ezért minden követ igyekeznek megmozgatni. A ballib álcivilek
folyamatosan tüzelik a Röszkénél várakozó tömeget.

Magyarországon pedig a ballib agytröszt elérte a szinte lehetetlent: a Fidesz lassan csökken?
népszer?ségét sikerült nemcsak megállítaniuk, hanem a folyamatot vissza is voltak képesek fordítani.
Nehéz, embert próbáló feladat volt, de a ballibek még ezt is képesek voltak elérni. A ballib agytröszt
sikeresen visszaterelte a Jobbikhoz átpároltakat vissza a Fideszhez, valamint a passzívakat aktivizálta
Orbán mellett.

Pedig ezt azért Orbán nem érdemli meg. Nem jó az senkinek, ha egy párt ennyire népszer? és alternatíva
nélküli. Ez nem egészséges dolog. Dehát a ballibek ezt akarják...

_______________________________________________
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Orbán értékelése
by maxval bircaman - szerda, december 30, 2015
http://bircahang.org/orban-ertekelese/

Kértek, írjam le az Orbán-kormányzat 5 legfontosabb pozitív eredményét és 5 legnagyobb
hibáját.

Az 5 legnagyobb eredménye:

megtörte a liberális vélemény- és médiaterrort az országban,
merész baloldali intézkedések meglépése: a magánnnyugdíjvagyon visszavétele a nép
kezébe a profitéhes pénztárak karmából, bankadók, a közm?szolgáltató monopolisták
szarvának letörése, a valutahitelez?knak két pofon lekeverése,
az ország érdekeinek merész képviselete a legkülönböz?bb nemzetközi fórumokon,
az egyoldalú, nyugati, euroatlanista orientáció béklyójának szétzúzása, nyitás keletre,
baloldali orientáció: a kisember felé fordulás a nemzetközi nagyt?ke minden óhajnak
lesése helyett.

S az 5 legnagyobb hiányosság:

a ballib idióta jelképes politika ellenében saját,szintén idióta jelképes politizálás, lásd
értelmetlen szoborállítgatások, felesleges új alkotmány, rossz egyházi törvény, stb.,
a ballib korrupció letörése helyett párhuzamos fideszes korrupció éltetése,
a budapesti önkormányzati választási szabályok értelmetlen, öncélú megváltoztatása,
a sport abszurd mérték? támogatása,
a szociális elem teljes szám?zése az adórendszerb?l: az adócsökkentés helyes, de
szükséges lenne egy 0 %-os második kulcs a minimálbér szintjéig.

_______________________________________________
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Ordítás
by maxval bircaman - kedd, április 28, 2015
http://bircahang.org/orditas/

Van egy Ordítok nev? magyar ballib blog, onnan loptam a címet.

Ordítani akkor kell, ha tudsz a dolgokon változtatni. Ha viszont nem tudsz változtani, akkor hallgatni
kell. A gond az, hogy a ballibek a materializmus és a liberalizmus sz?k, léleköl?, elnyomó ketrecén
belülr?l nézik a dolgokat, ezért képtelenek a valóságot értelmezni.

Pedig észre kellene venni: éppen a jelenlegi magyar kormány - minden hibája ellenére - a szabadságot
terjeszti, az egyén kijövetelét fenti ketrecb?l. Ezért pedig le a kalappal el?tte. Isten ments, hogy ismét
liberálisok irányítsák az országot, s Magyarország területét a keresztény Oroszország elleni
amerikai támaszponttá változtassák, közben a vagyont kiárusítva idegen érdekeltségeknek. Ez Orbánék
titka: mindezt nem teszik, ezért a nép a legnagyobb hülyeségeket is megbocsátja neki. Ugyanezért az
okért ugyanez a nép a legkisebb hibát sem bocsátotta meg a ballibeknek.

Ezt kellene észrevenniük a ballibeknek. Orbánt meg lehet dönteni, de csakis akkor, ha egy népbarát, a nép
érdekét néz? párt áll Orbánnal szemben. Amíg a f? ellenzék a rezsinövel?, nagyt?ke-csicskás,
Washington- és Brüsszel-imádó, kisemberellenes, magyarutáló, liberális balliba-sereglet, addig Orbán
hatalma biztos.

Pedig tényleg kellene egy jó ellenzék. Sosem egészséges, ha egy kormánynak nincs er?s ellenzéke.

_______________________________________________
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Orosz monarchia
by maxval bircaman - vasárnap, március 15, 2015
http://bircahang.org/orosz-monarchia/

Oroszországra a monarchia visszaállítása vár, még ebben az évtizedben.

Minden híresztelés ellenére Putyinból sosem lesz cár, a parlamentáris monarchia lesz visszálítva,
valószínáleg még 2018-ban. S természetesen az orosz legitím uralkodócsalád lesz meghívva a trónra.

A bonyodalom ez ügyben az, hogy az orosz uralkodócsalád két frakcióra oszlik jelenleg. Mivel Putyin
mindkét frakcióval jóban van, a dolog nem egyszer?. Szerencsére az egyik frakció vezet?je egy
gyermektelen 89 éves ember, szóval valószín?leg az id? fogja az egészet megoldani. A másik ágon
viszont vannak gyerekek is.

1918-ban a véreskez? Lenin parancsára II. Nyikolaj cárral együtt összes gyereke is le lett gyilkolva. A
trónöröklési listán következ? Mihail nagyherceget (Nyikolaj öccsét) szintén megölték a kommunisták.

Így a trónörökös II. Nyikolaj unokatestvére lett, Kirill nagyherceg, akinek sikerült még id?ben
elmenekülnie Finnországba, majd onnan Németországba.

Kirill egyetlen fia, Vlagyimir nagyherceg már Finnországban született. Apja 1938-as halálakor így ? lett
az új trónörökös. 1930-ban Németországból Franciaországba költözött. Miután a németek megszállták
Franciaországot, Hitler 1941-ben felszólította Vlagyimir nagyherceget adjon ki nyilatkozatot, melyben
felszólítja az összes orosz hazafit, hogy támogassa a német er?ket Sztálin ellen. A nagyherceg ekkor
kijelentette, hogy bár természetesen nem ismeri el a kommunista rendszert Oroszországban, ennek
ellenére hazaárulás lenne támogatni egy Oroszországot leigázni akaró idegen államot, s megtagadta a
nyilatkozat kiadását. A németek bosszúból internálták a nagyherceget. 1945-ben ismét menekülnie kellett
a nagyhercegnek, immár attól félt, hogy a szovjet csapatok kapják el ?t. Végül sikerült eljutnia Ausztria
amerikai megszállási övezetébe, majd onnan letepeledési engedélyt kapnia Spanyolországtól. Ezután
haláláig (1992) Spanyolországban élt.
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1992-ben kezd?dött a vita, hogy ki a törvényes trónörökös. Míg Vlagyimir hívei elismerték Vlagyimir
egyetlen gyermekének, Marija nagyhercegn?nek a jogát, a család egyes tagjai azon az állásponton voltak,
hogy Marija nem törvényes trónörökös, ez a frakció 1992-t?l a jelenleg 89 éves Dmitrij nagyherceget
tekinti a törvényes örökösnek, Dmitrij nagyherceg II. Nyikolaj cár negyedunokatestvére.

Mindkét frakció f?emberei gyakran járnak Oroszországba, bár a Marija-csoportnak jelent?sen nagyobb a
támogatottsága mind Oroszországban, mind az orosz emigrációban.

Itt Dmitrij nagyherceg olaszországi lakásában tavaly éppen támogatását fejezi ki a Krím visszatérésér?l az
egyik orosz tévécsatornának:

https://www.youtube.com/watch?v=BiKS8Te-Ug4

Itt pedig a jelenleg 61 éves Marija nagyhercegn? éppen Moszkvában kitüntetéseket ad át krími
aktivistáknak, akik szegítették a Krím visszatérését, szintén tavalyi esemény:

https://www.youtube.com/watch?v=x8Fync-k0nw

Marija nagyhercegn? spanyolul ad interjút.

http://www.dailymotion.com/video/x10v6wr_entrevista-con-maria-romanova-la-jefa-de-la-casa-imperialrusa_news

1998-ban a cári család újratemetése. Jelcin elismeri a saját felel?sségét is: ? volt az, aki 1977-ben
jekatyerinburgi párttitkárként leromboltatta a cári család kivégzésének helyét:
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https://www.youtube.com/watch?v=53GQiLulT3Y

A gyilkosság helyén jelenleg katedrális áll, melynek építése 2003-ban fejez?dött be:

A katedrális honlapja.

_______________________________________________
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Oroszország hivatalos nyelveinek helyzete
by maxval bircaman - hétf?, október 26, 2015
http://bircahang.org/oroszorszag-hivatalos-nyelveinek-helyzete/

Oroszország alkotmánya 27 nyelvet nevez meg hivatalosként az országban.

Szövetségi szinten az egyetlen hivatalos nyelv orosz, de mindegyik autonóm területen (orosz
szóhasznlatban "köztársaságban") az orosz mellett hivatalos lehet más nyelv is. Az orosz alkotmány 26
nyelvet is nyelvet sorol fel, a regionális szinten hivatalos nyelvek megállapítása az egyes "köztársaságok"
jigköre.

Oroszország közigazgatása bonyolult. Az ország 80 területre oszlik, ezek közül 22 autonóm, azaz saját
alkotmánya és kormánya van (ezek a "köztársasaságok"), saját államnyelvet használhat az orosz mellett, s
magas fokú önállósággal rendelkezik a szövetségi kormányhoz képest. Emelett van még 5 autonóm
kerület, ezek azonban alá vannak rendelve valamelyik területnek a 80 közül, s önállóságuk kisebb fokú.
Az aurtónóm kerületek egyetlen hivatalos nyelve az orosz. Egyébként mind a 85 közigazgatási egység
közvetlen képviselettel rendelkezik az oroszországi parlament fels?házában.

A f?bb tényez?k, melyekt?l függ, hogy egy hivatalosnak nyilvánított nyelvnek mekkora a gyakorlati
használata:

mennyi az aránya az illet? népességnek az összlakossághoz képest az adott "köztársaságban",
mekkora a kétnyelv?ség aránya
mekkora az igény a nyelv használói által a nyelv használatára, azaz csak amolyan népszokásként
tekintenek rá vagy igénylik a nyelv használatát az élet minden területén.

Míg a szovjet korban a kisebbségi nyelvek iránti hivatalos hozzáállás változó volt (1917-t?l a 30-as évek
végéig az állam kifejezetten támogatta a nem-orosz nyelvek használatát, aztán a 40-es évekt?l Gorbacsov
idejéig meg az állam inkább az oroszítást támogatta). ma a hivatalos politika egyértelm?en ezen nyelvek
támogatása.
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A 22 "köztársaság" közül 1 van, melyben csak az orosz a hivatalos nyelv, ez Karélia. Ennek oka, hogy
Karélia lakosságának a 82 %-a orosz, s a karélok alig 7 %-ot tesznek ki. Emellett maguk a karélok
hajlamosak a karélt finn nyelvjárásnak tekinteni, a nyelvnek nincs máig irodalmi sztendertje. A karél
nyelv eleve nincs is hétköznapi használatban, a karél gyerekek megtanulják ugyan a nyelvet, de ezt az
orosszal párhuzamosan teszik, s a karélt legfeljebb id?sebb rokonokkal való kommunikációban
használják a továbbiakban.

A karéliak f? vallása az ortodox kereszténység.

A többi 21 "köztársaság" mind élt jogával, hogy valamely helyi nyelvet hivatalosnak nyilvánítson.

*

Komiföldön, Mariföldön, Mordoviában és Udmurtiában a törzslakosság csak a teljes lakosság 25-45 %-át
alkotja. Így a helyi nyelv (ez összesen 6 nyelv, mivel a marinak és a mordvinnak 2-2 változata is van,
mindegyik hivatalos) hivatalos státusza er?sen jelképes, hiszen a lakosság nagyobb része eleve nem is
beszéli azt.

kétnyelv? felirat egy kormányhivatalon Komiban

A törzslakosság pedig szinte teljes egészében kétnyelv?, oroszul is tud anyanyelvi szinten, így a helyi
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nyelv gyakorlatilag nem is használatos a családon kívül.

A hivatalos nyelvi státusz tehát abszolút jelképes, minden oroszul történik valójában, talán ezt az ír nyelv
helyzetével lehetne párhuzamba hozni Írországban: azaz az ír hivatalos nyelv, vannak rajta feliratok,
oktatják is az iskolákban, de valójában minden érdemi tevékenység angolul zajlik. A különbség csak az:
míg az írek zöme nem tud semmit írül, a komik/mordvinok/marik/udmurtok zöme még beszéli a nyelvet
és használja is esetenként családi nyelvként az orosszal párhuzamosan.

A mari és a mordvin az uráli nyelvcsalád volgai ágához tartoznak, míg a komi és az udmurt az uráli
nyelvcsalád permi ágához.

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

a 2012-es eurovíziós fesztivál oroszországi résztvev?i udmurt nyelv? számot adnak el?

A komik, marik, mordvák és udmurtok f? vallása az ortodox kereszténység. Egy rész pogány sámánista,
ezek aránya a mariknál a legmagasabb, a harmaduk sámánista.
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*

Adigében, az Altáj Köztársaságban, Baskíriában, s Bujátföldön szintén kisebbségben van a törzslakosság:
csak az összlakosság harmadát alkotják.

Az adige az észak-kaukázusi nyelvcsalád nyugati ágához tartozik, a cserkesz közeli rokona. A burját
nyelv az altáji nyelvcsalád nyugati-mongol ágához tartozik, Az altáji nyelv az altáji nyelvcsalád nyugatitürk ágához tartozik. Az baskír nyelv pedig az altáji nyelvcsalád nyugati-uráli ágához tartozik.

Az altáji és a burját nyelv használata hasonló ahhoz, amit leírtam a komi nyelvnél: a gyerekek is
megtanulják, de nem használatos családon kívül, minden más használatra az oroszt alkalmazzák. A
baskír esete ennél jobb: itt a nyelvet annak beszél?i egymás között el?nyben részesítik az orosszal
szemben, Az adige esete a legjobb: itt a nyelv széles körben használatos, azaz a nyelvet beszél?k
kifejezetten pozitívan viszonyulnak a nyelvhez.

Az altájiak többsége sámánista vallású, budhista és ortodox keresztény kisebbséggel. A burjátok f?
vallása a budhizmus. Az adigék és a baskírek f? vallása pedig a szunni iszlám.
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*

Jakutiában, Kalmükiában, s Tatársztánban az összlakosság kb. fele tartozik a törzslakossághoz.

A kalmük helyzet a legrosszabb, az anyanyelvi beszél?k nagy része nem adja át a nyelvet gyerekeinek,
az oroszt részesíti el?nyben. A jakut nyelv esete a baskírhoz hasonló: széles körben használják. A tatár
helyzete a legjobb: a fels?oktatásban és hivatalos célokra is használatos az orosszal párhuzamosan.

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

Vlagyimir Putyin tatárul próbál beszédet mondani Tatársztánban

Az jakut az altáji nyelvcsalád északi-türk ágához tartozik, A kalmük nyelv az altáji nyelvcsalád keletmongol ágához tartozik. A tatár nyelv pedig az altáji nyelvcsalád nyugati-uráli ágához tartozik.

A jakutok zöme ortodox keresztény, jelent?s sámánista kisebbséggek. A tatárok többszége szunni
muszlim. A kalmükök többsége pedig budista, magukat Európa egyetlen budhista népének hívják.
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*

A Krímben az orosz mellett hivatalos a krími tatár nyelv (mely nem keverend? a szimlán tatárnak
nevezett, fentebb említett volgai tatárral) és az ukrán is. Az ukrán hivatalos státusza mer?ben jelképes
gesztus: Krím lakosságának alig 15 %-a ukrán, s ?k is orosz anyanyelv? ukránok.

A krími tatárok zöme szunni muszlim. A krími tatár nyelv helyzete nem jó: az anyanyelvi beszél?k nagy
része nem adja át a nyelvet gyerekeinek, az oroszt részesíti el?nyben.

Hakasziában a hakaszok aránya alig 12 %. A hakasz nyelv helyzete hasonló a krími tatáréhoz: az
anyanyelvi beszél?k nagy része nem adja át a nyelvet gyerekeinek, az oroszt részesíti el?nyben., A
hakaszok zöme ortodox keresztény.

*

Csuvasföld, Észak-Oszétia, Tuva. A törzslakosság az összlakosság kb. kétharmadát teszi ki.

https://www.youtube.com/watch?v=UdarvJsB0b0

csuvas dal
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A csuvas nyelv az altáji nyelvek bolgár-türk ágához tartozik. Ez volt a mai Bulgáriát megalapító
?sbolgárok eredeti nyelv, de míg Bulgáriában az ?sbolgárok átvették a szláv nyelvet, addig a Volga mellé
vándorolt honfitársaik megmaradtak az eredeti nyelv mellett. A csuvasok zöme ortodox keresztény. Az
csuvas lakosság szinte teljes egészében kétnyelv?, oroszul is tud anyanyelvi szinten, a csuvas
kizárólag családon belül használatos.

Az oszét az indoeurópai nyelvcsalád iráni ágához tartozik. A lakosság nagyobb része ortodox keresztény,
egy kisebb része továbbra is az oszét pogány sámánizmus híve. Az oszétok egy része a középkorban
Magyarországra vándorolt, ?k a jászok. Az oszét lakosság szinte teljes egészében kétnyelv?, oroszul is
tud anyanyelvi szinten, az oszét kizárólag családon belül használatos, hivatalos használata er?sen
jelképes. Viszont a nyelv létezése nincs veszélyben, a gyerekek is megtanulják.

A tuvai az altáji nyelvek észak-türk ágához tartozik. A tuvaiak zöme budhista, kisebb részük
sámánista. A tuvai helyzete a legjobb: igen széles körben használatos, az orosszal párhuzamosan.

Tuva a két világháború között független állam volt.

*

S most olyan köztársaságok, melyek egyszerre több nép autonóm területének számítanak.
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Kabardino-Balkária - a kabardinok aránya 57 %, a balkárok aránya 13 %. Mind a 2 nép f? vallása a
szunni iszlám.

Karacsaj-Cserkeszföld négy etnikum autonóm köztársasága - a karacsajok aránya 41 %, a cserkeszeké 12
%, az abazoké 8 %, a nogajoké 3 %. Mind a négy nyelv hivatalos. Mind a 4 nép f? vallása a szunni
iszlám.

A karacsaj-balkár nyelv egyezik a kun nyelvvel. A karacsaj-balkár és a nogaj nyelv az altáji nyelvek
nyugati-türk ágához tartozik A karacsaj, balkár és nohaj lakosság szinte teljes egészében kétnyelv?,
oroszul is tud anyanyelvi szinten, "saját" nyelvük kizárólag családon belül használatos, hivatalos
használata er?sen jelképes.

Az abaza, a kabardin és a cserkesz nyelv az észak-kaukázusi nyelvcsalád nyugati ágához tartoznak. A
kabardin és a cserkesz nyelv az adige nyelv közeli rokonai. E nyelvek helyzete jobb: családon kívül is
használják ?ket, a nyelvet beszél?k kifejezetten pozitívan viszonyulnak a nyelvhez.

Dagesztán a másik soknemzetiség? autonómia. Itt összesen 12 helyi nyelv hivatalos. Ennek
következménye: a leginkább használt nyelv az orosz, második helyen pedig az avar. A 12 törzsnép a
lakosság 95 %-t teszi ki összesen, a legnagyobb nép az avar, mely a lakosság 30 %-át alkotja. Mind a 12
nép f? vallása a szunni iszlám-

Hivatalos nyelvek: aghul, avar, azeri, cahur, csecsen, dargin, kumik, lak, lezgiai, nogáj, rutul,
tabaszarán. Ezek egy részér?l fentebb már szó volt, ezeket nem ismétlem.
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Az aghul, a cahur, dargin, a lak, a lezgiai, a rutul, s a tabaszarán nyelv az észak-kaukázusi nyelvcsalád
nyugati ágához tartoznak. Családi körben használatosak.

A kumik az altáji nyelvcsalád nyugati-türk ágához tartozik. Családi körben használatos nyelv.

Az avar az észak-kaukázusi nyelvcsalád keleti ágához tartozik. Az avarról érdemes megemlíteni, hogy ez
ugyanaz az avar, mely a magyar honfoglalás el?tti Kárpát-medence történetéb?l ismert. Az avar széles
körben használt nyelv, a nem-avarok egy része is beszél avarul Dagesztánban.

*

A végén pedig két szinte teljesen homogén autonóm köztársaság: Csecsenföld és Ingusétia. Itt a
csecsenek és az ingusok részaránya 95 % körüli, ez a legmagabb arány ebben a két köztársaságban
Oroszországban.

https://www.youtube.com/watch?v=J-zlEDVWYlU

Kadirov csecsen elnök újévi köszönt?je

A csecsen és az ingus az észak-kaukázusi nyelvcsalád keleti ágához tartoznak. Az ingus nyelv használata
els?sorban családon belüli, míg a csecsen széles körben használt nyelv.
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A csecsenek és az ingusok szinte kizárólag szunni muszlimok.

*

Egy nyelv státuszának f? kulcsa: az azt beszél? lakosság akarja-e használni.

_______________________________________________
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Oroszország területe
by maxval bircaman - csütörtök, december 03, 2015
http://bircahang.org/oroszorszag-terulete/

Vajon mi a helyzet Oroszország területével a Szovjetúnió területéhez képest? Földrajzi-történelmi
összegzés következik, a témáról nem láttam még cikket érthet? alakban.

A mai orosz állam legrégebbi el?dje a 862-ben megalakult els? keleti szláv állam, a Kijevi Rusz, latin
nevén Ruthenia. Mivel a keleti szláv népek szétválása 4 részre (oroszok, ukránok, belaruszok, rutének)
csak a XIV. századtól következik be, a Kijevi Rusz mind a négy nép el?de.

A Kijevi Rusz szétesése még a XII. sz. közepén megkezd?dött, majd a XIII. századtól elindult az
ellenkez? irányú folyamat. Most nem térek erre ki, ez egy hatalmas téma: a lényeg, hogy a folyamat
nyertese végül a Moszkvai Nagyfejedelemség lett, mely maga körül egyesítve a többi orosz államot
1547-ben létrehozta az új, egységes orosz államot.

Az ez utáni orosz terjeszkedés sajátossága, hogy – eltér?en a nyugat-európai modellt?l – sosem
alkalmazta a hagyományos gyarmatosítási módszert, ill. ha alkalmazta is, azt csak ideiglenesen és
kivételesen tette. Bár léteztek az orosz történelem során gyarmatok, ezek jelent?sége mindvégig
minimális volt. Orosz gyarmatosítási próbálkozás történt a XIX. században a mai USA területén
(Kalifornia és Hawaii) és a mai Dzsibutiban, mindegyik pár évig tartott, s az orosz állam egyik esetben
sem mutatott komoly érdekl?dést a gyarmatosítás fenntartására. Az egyetlen viszonylag tartósnak
mondható orosz gyarmat a mai Kínában lév? Port Arthur volt, melyet Oroszország 1897-1905 között
irányított, majd a Szovjetúnió 1945-ben ismét elfoglalt, míg 1955-ben visszadta a területet Kínának.

Az orosz terjeszkedési módszer az amerikaihoz volt hasonló: azaz a szomszédos területek feletti hatalom
lassú átvétele, majd orosz telepesekkel ezen területek benépesítése. (A különbség: az oroszok nem zárták
rezervátumba az ?slakosokat.) Szibéria és Közép-Ázsia így lett orosz. A Kaukázusban és az európai
részeken pedig jellemz?en más államokkal való háború volt a terjeszkedés módszere, jellemz?en a
területeket birtokló idegenekkel való háborúkról van szó.

Melyek tehát azok a területek, melyek részei voltak az I. vh. el?tti Oroszországnak, de nem voltak részei
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sosem a Szovjetúniónak? Nem számítva az egyes háborúk során ideiglenesen elfoglalt területeket, ezek a
következ?ek:

Alaszka – 1744-t?l Oroszország része, Oroszország eladta az USA-nak 1867-ben.
Batumi-terület déli része - a mai Törökország északkeleti részén, a Fekete-tenger partvidékén,
Oroszország 1878-ban szerzi meg Törökországtól, a szovjet hatalom 1921-ben visszaadja
Törökországnak.
Duna-torkolat déli része – 1829-ben kapja meg Oroszország Törökországtól, majd 1856-ban
átadja Moldáviának, jelenleg Románia része.
Finnország – 1809-t?l Oroszország része, 1917-t?l független.
Gilán, Golesztán és Mazenderán – a Kaszpi-tenger déli partvidéke, ezeket Oroszország 1723-ban
szerzi meg Perzsiától, ezzel a Kaszpi-tengert orosz tóvá változtatva, 1739-ben visszadja
Perzsiának, jelenleg Irán részei.
Heilongjiang – a mai Kína északkeleti része, Oroszország 1860-ban szerzi meg, 1917-ben veszti
el.
Jever – város az Északi-tenger partján, a mai Németországban, 1793-ban örökölte meg II.
Jekatyerina orosz cárn?, 1818-ban mondott le róla Oroszország.
Kars-terület – a mai Törökország északkeleti részén, Oroszország 1878-ban szerzi meg
Törökországtól, a szovjet hatalom 1921-ben visszaadja Törökországnak. Máig nem ismeri el ezt a
mai Örményország, a területen van az örmények egyik jelképe az Ararát-hegy.
Lengyelország – a mai Lengyelország középs? és keleti része, 1758 és 1795 között szerzi meg a
területet Oroszország Poroszországtól és Lengyelországtól, 1918-ig orosz terület.

S most az ellenkez?je, azaz azok a területek, melyek nem voltak sosem az I. vh. el?tti Oroszország részei,
de részei voltak a Szovjetúniónak:

Észak-Bukovina – 1940-ben a szovjet ultimátum hatására Románia lemond róla, jelenleg Ukrajna
része.
Kárpátalja – 1945-ben Csehszlovákia lemond róla a Szovjetúnió javára, Magyarország is
meger?síti ezt 1947-ben, jelenleg Ukrajna része.
Kelet-Poroszország északi harmada – Kelet-Poroszország déli és középs? részét Lengyelország
kapja meg 1945-ben, az északi részt pedig a Szovjetúnió. A volt szovjet terület legnagyobb része
ma Oroszországhoz tartozik (ez a Kalinyingrádi Terület), egy kicsi része pedig Litvániához
tartozik.
Kurill-szigetek déli szigetei – a Kurill-szigetek legdélibb 4 szigetét a Szovjetúnió 1945-ben
foglalta el Japántól szovjet-amerikai-brit megállapodás alapján, jelenleg Oroszország része.
Tuva – szibériai állam volt az orosz-mongol határon, 1944-ben a helyi kommunista vezetés
csatlakoztatja az országot a Szovjetúnióhoz, jelenleg Oroszország része (autonóm területe).
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Országos támogatás a h?snek
by maxval bircaman - kedd, október 20, 2015
http://bircahang.org/orszagos-tamogatas-a-hosnek/

Múlt hét csütörtökön 22 óra körül a bolgár-török határtól kb. 30 km-re fekv? Szredec kisvárosban bolgár
rend?rök egy 54-tagú afgán illegális migráns csoportba ütköztek.

Miután a migránsok ellenállást mutattak, a rend?rök a leveg?be l?ttek, egy golyó a közeli hídról
visszapattant és halálosan megsebezte az egyik migránst, aki meg is halt a helyszínen.

A rend?rök elmondása szerint azért volt szükség a fegyverhasználatra, mert a migránscsoport csupa 20-30
év közti életer?s férfib?l állt, így a render?k a saját életüket látták veszélyben a többszörös túler?
ellenében.

Amint a hír ismerté vált, spontán tüntetések kezd?dtek a lövést leadott rend?r védelmében. Ez különösen
az után történt, hogy a bolgárellenességér?l híres Helsinki Bizottság és az ENSZ elítélte a migráns
lelövését.

_______________________________________________
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Pofon
by maxval bircaman - hétf?, július 06, 2015
http://bircahang.org/pofon/

Hatalmas gy?zelmet aratott a görög nép.

60 % körüli eredménnyel csattanós pofont kevert le a görög nép a nemzetközi háttérhatalomnak, az
újgyarmatosítóknak, a brüsszeli oligarcháknak, s a kizsákmányolóknak.

A magyar ballibák inezíven gágolva fogadják a híreket, s tollaikat tépve, magukból kivetk?zve
tombolnak. Az ?rületbe kergeti ?ket az a tény, hogy igenis lehetséges ellenállni annak, amit ?k
megdönthetetlen természeti ténynek mondanak. A magyar ballibákak különosen az fáj, hogy a görög
események végleg elveszik minden esélyüket attól, hogy ismét kormányra kerüljenek.

_______________________________________________
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Polgárháború!
by maxval bircaman - szombat, szeptember 19, 2015
http://bircahang.org/polgarhaboru/

Azt álmodtam tegnap, hogy Magyarországon kitört a háború.

A fasiszta Orbán k?kemény diktatúrája ellen kitört a fegyveres ellenállás.

A Soros Önkéntesei csoport elfoglalta Csopakot, s onnan lövik a környéket, már az övéké a Balaton
északi partja és a túlparton Siófok, s?t ?k ellen?rzik a Balaton vízfelületének jelent?s részét, ahaonnan vízleveg?-föld rakétákkal lövik Veszprémet. Kezdetben velük együtt harcolt a Fegyveres Norvég
Szabadságharcosok csoport is, de közben összevesztek egymással azon, hogy mikor legyen bevezetve az
egynem?, a pedó és a kutya-ember házasság – a sorosisták ez utóbbikat ellenzik, míg a norvégisták
szerint ezek elidegeníthetetlen alapjogok, a demokrácia alapértékei. Így azóta ?k egymás ellen is
harcolnak az orbánista laktanyákból zsákmányolt tankokkal. Az utóbbi id?ben keményebb harcokat
folytatnak egymással, mint az orbánistákkal.

Felkeltek a Szabad Cigányok is. ?k els?sorban a norvégisták ellen küzdenek, mert azok be akarták
vezetni, hogy a cigány gyerekek ezentúl közös, nemileg nem elkülönített vécéket használjanak és
kötelez? legyen számukra a homoszexuális felvilágosítás. A Szabad Cigányok Északkelet-Magyarország
függetlenségéért és a Kelet-Szlovákiai Cigány Autonóm Körzettel való egyesüléséért is küzdenek.

Budapest, a Csepel-sziget, valamint a megyei jogú városok – Békéscsaba kivételével, ahol a Románia
támogatását élvez? Brüsszeli Front rendezkedett be – az orbánisták irányítása alatt állnak, bár az utóbbi
id?ben öngyilkos sorosista merényl?k id?nként bemerészkednek Soroksárra és Kispestre, valamint
norvégista kamikádzék is meg-megjelennek Nagykanizsa felett.

Miután a körülmények egyre keményebbek lettek – pl. nem lehetett rendesen blogokban kommentelni az
internetkapcsolat gyakori akadozása miatt -, elindultam magam is külföldre. Szlovénia felé szöktem át a
határon, majd az Adria partján felszálltam egy dél-szudáni embercsempész hajóra. A hajóval
végighaladtam a Földközi-tengeren, majd a Gibraltári –szoroson át észak felé haladva végül elértem a
norvég partokat. Ott sikeresen átmentem a norvég-svéd határon, most viszont megrekedtem a svéd-finn
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határon!

A finnek valami kerítést építettek, meg papírokat akarnak. Hiába mondom nekik, hogy én csak
Észtországba szeretnék eljutni (azt olvastam, hogy az észt király azt nyilatkozta, hogy mindenkit befogad,
s nagyösszeg? segélyt, meg gyors internetet biztosít), de a fasiszta finnek nem engednek.

Én azonban elhatároztam, nem tágítok. Ultimátumot adtam a finn kormányzatnak, hogy ha nem engednek
be, akkor éhségsztrájkba kezdek. S?t, egy haverommal már most is lépcs?zetes éhségsztrájkot tartunk:
egy órán át ? nem eszik, aztán egy órát én nem eszem. Ha emiatt megromlik az egészségünk, a teljes
felel?sség a finn kormányzaté!

Emelett egyik kezemben egy megafont tartok, másikban meg egy féltéglát. A téglákkal dobálom a finn
határ?röket, a megafonban meg tégladobálás közben ordítok különféle vallási hittételeket, pl. azt, hogy „a
Fiú egylényeg? az Atyával!” vagy azt, hogy „Krisztusnak két természete van!”, hogy lássák az ateista,
fasiszta finnek, hogy mindenre elszánt vagyok.

Szerz?dtettem pár terhes n?t és síró kisgyereket is, hogy mögéjük bújva jobban tudjak dobálózni és
üvölteni. Sokat segítenek egyes finn balliba médiák is (nem tudom pontosan, hogy a „balliba” szó mit
takar, de mindegy, a lényeg, hogy az én oldalamon állnak), akik szerint nekem alapvet?,
elidegeníthetetlen emberi jogom a haár?röket dobálnom, míg ha ?k megvédik magukat, az világraszóló
botrány és olyan sötét fasizmus, hogy ahhoz képest Adolf Hitler, múltszázadi német politikus antifasiszta
volt.

Érzem, gy?zni fogok!

_______________________________________________
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Pártkarrierem
by maxval bircaman - hétf?, október 12, 2015
http://bircahang.org/partkarrierem/

1997-ben elhatároztam, hogy politikai karriert fogok építeni.

Ekkor már túl voltam két párttagságon (1988-1995 között a Fidesz tagja voltam, 1989-1993 között pedig
az SZDSZ tagja). A 90-es évek közepén megváltoztak addigi politikai nézeteim, ezért léptem ki mind a
kett?b?l.

Ekkor érdekl?dni kezdtem a fasizmus iránt (hozzáteszem, a német náci verzió sosem vonzott, engem
inkább a spanyol változat érdekelt). Az egyik szomszédom a MIÉP helyi vezet?je volt, ráadásul igencsak
kellemes ember, így adott volt, hogy a MIÉP-pel lépjek kapcsolatba.

El is mentem pár MIÉP-gy?lésre, részben jó volt, részben nagyon nem. A dönt? negatív mozzanat az volt,
hogy elmentem meghallgatni személyesen Csurka István el?adását. Jól emlékszem, a Budakeszi
M?vel?dési Házban tartott Csurka egy kb. egyórás el?adást.

A bevezet? szavakat Gy?ri Béla. a MIÉP elnökségének tagja tartotta. Annyira demagóg volt, hogy
hirtelen egy 80-as évekbeli kommunista tömeggy?lésen éreztem magamat. Aztán jött Csurka: mondott
pár érdekes dolgot, ez tény, de áradt bel?le a fels?bbrend?ség érzete a jelenlév?kkel szemben. Na, ekkor
döntöttem el, hogy nem akarok MIÉP-tag lenni, mert minek legyen az ember olyan párt tagja, melynek
vezet?je hülyének nézni a saját tagságát.

Közben kapcsolatban álltam a KDNP-vel is - ez még nem a mai Fidesz-részleg KDNP voltam, hanem a
Giczy-féle független KDNP, mely akkoriban félig-meddig baráti viszonyban, amolyan hallgatólagos
szövetségben állt a MIÉP-pel.

A KDNP-nél is voltam pár gy?lésen. Itt egy egészen más szintet láttam a MIÉP-hez képest, nem volt se
demagógia, se félrebeszélés, se lenéz? hozzáállás. Viszont a helyi tagság szinte teljesen nyugdíjasokból
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állt, így nem igazán éreztem magamat jól. Bár még fontolgattam egy ideig, ne lépjek-e be, ez sosem
történt meg. Aztán 1998-ban a KDNP eleve szétesett részekre, s már nem volt hová belépni. Illetve
lehetett volna belépni a fideszes új KDNP-be, de nem tartottam hitelesnek a Fideszt.

Szóval végülis 1999-ben eldöntöttem: mégsem szeretnék politikai karriert. Ekkor ismét változtattam
politikai nézetemein, de már nem volt egyetlen olyan párt, mellyel valóban egyet tudtam volna érteni.
Hozzáteszem: ilyen mind a mai napig nincs. Tudtam: politikai karrierhez el kell hallgatnom valódi
véleményemet bizonyos esetekben, de ez meg taszított, nem bírtam volna ezt megállni.

_______________________________________________
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Példabeszédek
by maxval bircaman - vasárnap, augusztus 09, 2015
http://bircahang.org/peldabeszedek/

Élt az I. században, a mai Izrael területén egy nagy tanítómester, Baal Ibo. Egyid?s volt mind Jézussal,
mind a Brian életéb?l ismert Briannel, s szinte ugyanott tevékenykedett, ahol ?k ketten.

Jézus követ?ivel ellentétben azonban Baal Ibo hívei mindig kis létszámban maradtak, s csak a XX. század
végi Kelet-Európában kezdtek elszaporodni és ismertté válni. Eredetileg mint a gyémántkeménység? örök
igazság hívei voltak ismertek, de kés?bb a kívülállók baailibóisták néven kezdtek hivatkozni rájuk, mely
elnevezés a ballibák kifejezésre egyszer?södött a XXI. sz. elejére.

A ballibák eszméinek központi elemét Baal Ibo példabeszédei alkotják. Ezért most, minden változtatás
nélkül közöljük Baal Ibo öt legfontosabb példabeszédét.

*

Egyszer egy n? panasszal fordult Baal Ibóhoz, mert egy balliba férfi bemászott a n?i öltözköd?be és
megleste a n?ket. Ki vagy te, hogy megítéld embertársadat? – mondta ekkor a n?nek Baal Ibo
dörgedelmes hangon, - Honnan tudod, ó te ostoba, hogy mi a nemi identitása embertársadnak? Hiszen az
is lehet, hogy bár férfinek nézz ki, ? n?nek vallja magát, mert egy LBTGQWRZPOX-ember.

*

Egy tavaszi délel?tt Baal Ibo éppen a jeruzsálemi kerületi bíróság épülete el?tt járt, amikor meglátta a
bírósági hirdet?oszlopon, hogy egy parázna n? ellen folyik per. Baal Ibo azonnal bement az ülésterembe
és szónoklatot tartott. A paráznaság elavult fogalom: minden n? szabadon rendelkezhet testével, azt akár
ingyenesen, akár pénzért tetsz?leges számú férfi rendelkezésére bocsáthatja – mondta Baal Ibo, a
vádlotthoz pedig így szólt: Te pedig menj, s paráználkodj kedvedre!
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*

Az is megesett, hogy Baal Ibót kora szociális különbségeir?l kérdezték. A szegények azért szegények,
mert nincs elég eszük és merszük, hogy sikeres, munkahelyteremt? vállalkozókká váljanak – mondta Baal
Ibo, majd hozzátette, - könnyebben jut át a t? fokán egy kenguru, mintsem egy sikertelen, eszement,
gyáva bérmunkás a sátramba.

*

Mester, mit tegyünk, ha a tények ellentmondanak tanításodnak? – kérdezte Baal Ibót egyik tanítványa. Mi
a fontosabb, a tények vagy mi? – kérdezett vissza a nagy tanító, majd folytatta – A tényeket intenzív
gágogással reagáljuk le, s akkor jajj a tényeknek!

*

Egyszer tízóraizás után egy tanítványa arról faggatta Baal Ibót mi tanításának legfontosabb eleme, ha ezt
meg lehetne egy mondatban fogalmazni. Baal Ibo felállt, ujját felmutatva ezt mondta: Gy?löld és
rágalmazd azt, aki velem nem ért egyet!

_______________________________________________
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Rasszisták
by maxval bircaman - kedd, november 24, 2015
http://bircahang.org/rasszistak/

A magyar ballibek szabályzata szerint rasszistának csak cigányok és zsidók ellen nem szabad lenni.
(Újabban az álmenekültek ellen sem.) Mindenki más esetében szabad azonban a gazda.

A HVG nev? agyoncenzázott, hazug, ballib kiadvány mocskos cikket közölt a bolgárok ellen. A cikk
valódi célja persze az iszlamista terroristák mentegetése.

Lássuk mi is a valóság azonban.

Bolgár bevándorlás Magyarországra két id?szakban volt:

a XVII. sz. végén, politikai okokból.
a XIX. sz. végét?l a XX. sz. 30-as éveiig.

Az el?bbinek eredménye a mai romániai bolgár kisebbség legnagyobb része, mert a bolgárok által
benépesített terület a mai Romániához tartozik (ez Temesvár környéke).

Az utóbbi az úgynevezett "bolgárkertész" hullám, melyet a cikk is említ. A bolgárok Miskolc és Pécs
környékére, valamint a Csepel-szigetre vándoroltak be.

Nézzük csak mi a különbség e bolgár bevándorlók és a mai iszlamista álmenekültek között:

egyetlen bolgár sem érkezett Magyarországra a zöldhatáron át,
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egyetlen bolgár sem érkezett Magyarországra illegálisan,
egyetlen bolgár sem követelt magának szociális segélyt,
egyetlen bolgár sem támadt a magyar rend?rökre vagy más hatósági személyre,
egyetlen bolgár sem követelte, hogy szállítsák ?t Németországba, Skandináviába, Angliába, stb.
egyetlen bolgár sem hajtott végre terrorcselekmenyeket új hazájában,
egyetlen bolgár sem követelte, hogy bárki más felvegye a bolgár szokásokat, s?t a legnagyobb
részük asszimilálódott

Ami igaz a cikkb?l: a magyar zöldségtermel?k féltek a bolgár konkurrenciától. Ami érthet?. Viszont az
átlagember és az állam is pozitívan viszonyult a bolgárokhoz.

_______________________________________________
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Rendszerváltás Bulgáriában
by maxval bircaman - kedd, december 15, 2015
http://bircahang.org/rendszervaltas-bulgariaban/

Ellentétben Magyarországgal, a bolgár rendszerváltás hozzáköthet? egyetlen egy dátumhoz: 1989.
november 10-hez.

A hatalom ezt megel?z?en szinte teljesen reformmentes volt, s gyakorlatilag ellenzék sem létezett. Ezért
a bolgár átmenet egyik sajátossága: a dolgok nagyon gyorsan történtek, egyik napról a másikra.
Bulgáriában sosem volt reformkommunizmus, az utolsó pillanatig a sziklaszilárd marxista rendszer
m?ködött.

1985-ben a Szovjetúnióban hatalomra kerül Mihail Gorbacsov. El?ször a kommunista Bulgária
történetében Bulgária immár nem a Szovjetúnió els? számú szövetségese, s el?ször történik meg, hogy a
bolgár vezetés nem ért egyet automatikusan mindennel, ami Moszkvában elhangzik.

Magyarországhoz képest fontos különbség Bulgáriában, hogy a kommunista eszmének mindig komoly
támogatottsága volt, már a II. vh. el?tt is (pl. volt olyan választás, ahol a kommunista párt a második
helyen végzett).

A másik bolgár sajátosság, hogy a bolgár értelmiség f? választóvonala hosszú id? óta az
oroszpárti/oroszellenes ellentét volt. (Talán ez a magyar népi/urbánus kérdéshez hasonlítható valamilyen
szinten.) Hozzá kell tenni, hogy az oroszpártiság és a kommunistapártiság nem feltétlenül egyezett, s?t
komoly réteg létezett, mely éppen azért volt antikommunista, mert oroszpárti volt, azaz a marxizmust
egyfajta, az orosz népre nyugatról rákényszerített, idegen eszmének hitte.

Az els? bolgár ellenzéki szervezet 1987-ben alakul meg, szigorúan politakamentes, s?t kommunista
párttagok is részt vesznek benne (s?t: tagja a párvezetés egyik tagjának a felesége!), de még így is
ellenzékinek számít csupán amiatt, hogy az els? olyan társadalmi szervezet, mely független a
pártállamtól. A szervezet egyetlen célja a környezevédelem, közvetlen oka pedig Rusze város leveg?je
szennyezettsége elleni harc. A hatóság rend?ri eszközökkel lép fel a szervezet ellen.
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1989 elején megalakul egy hasonló kornyezetvédelmi szervezet Szófiában, mely az akkor éppen
Szófiában rendezett nemzetközi környezetvédelmi találkozót használja ki. Az adminisztratív támadások
ellenére ez a szervezet fennmarad.

Szintén 1989 elején jön létre az els? független bolgár szakszervezet. Kezdetben teljesen értelmiségi
szervezet, szinte kizárólag m?vészek és tudományos kutatók a tagjai. Ez lett kés?bb a legsikeresebb volt
illegális bolgár szervezet, mára ez a szakszervezet az egyik f? szakszervezet az országban.

Az els? nyíltan politikai ellenzéki szervezet 1988 novemberében alakul meg a Szófiai Egyetemen: a
szervezet már nevében is Gorbacsov támogatását t?zi ki célul (Klub a Glasznoszty és a Peresztrojka
Támogatásáért), ennek oka persze részben taktikai: így a hatóság kevésbé mer fellépni ellenük. Emellett
azonban fontos megjegyezni: a klub több fontos személyisége kommunista volt, kizárólag Zsivkovék
politikája ellen volt, de nem akarta a rendszert megdönteni. Maga a Klub kés?bb legismertté vált
személyisége, Zselju Zselev kés?bbi köztársasági elnök a rendszer megdöntése mellett állt ugyan, de ? is
magát marxistának vallotta, s egy "másfajta szocializmust" akart. A Klubban alig akadtak emberek, akik
eleve elutasították az egész rendszert alapjaival együtt.

Zselju Zselev

A szervezet nemzetközileg 1989 januárjában válik híressé, amikor a francia köztársasági elnök
bulgáriai látogatása során vendégül látja a Klub vezet?ségét.

Todor Zsivkov és Andrej Lukanov
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Ami a kommunista vezetést illeti, Gorbacsov híveinek táborát Petar Mladenov, a külügyek felel?se és
Andrej Lukanov, a külkereskedelem és a pénzügyek felel?se vezette. Velük szemben állt maga Todor
Zsivkov és közeli barátai, aki szerint Gorbacsov politikája téves, ugyanis politikai reform helyett
gazdasági reformra van szükség. A vezetés zöme semleges volt, ingadozott, nem tudta eldönteni, kihez
legyen h?, Zsivkovhoz vagy Gorbacsovhoz. A gorbacsovisták a szófiai szovjet követség és személyesen
Gorbacsov segítségét kérik Zsivkov eltávolításához. Mladenov 1989. november 5-én Kínába látogat, de a
valódi cél Moszkva, ahol a repül?gépe leszáll m?szaki okokból, ekkor kapja meg a Lukanov-Mladenov
csoport az engedélyt, hogy fellépjenek Zsivkov ellen. A szovjet támogatás hírére a vezetés legtöbb tagja
átáll, köztük a hadsereget felügyel? PB-tag is. Zsivkov oldalán csak két vezet?ségi tag marad, az
ideológiai ügyekért felel?s PB-tag és a belügyekért felel?s PB-tag. Ez utóbbi miatt a hadsereget
készülségbe helyezik, hogy ha a belügyi er?k ellenállnának, fegyveres er?vel le tudja ?ket verni a
hadsereg. Erre azonban nem lesz szükség, Zsivkovot értesítik 9-én, hogy másnapra terveztett
pártkonferencián le lesz váltva, ? azonban nem mutat ellenállást, elkerülend? a vérontást, hiszen nem látja
értelmét a Szovjetúniónak való ellenállásnak.

Todor Zsivkov leváltása, baloldalon Petar Mladenov

1989. november 10-én tehát megtörténik Todor Zsivkov leváltása. Az új vezetés azonban nem
rendelkezett semmilyen koherens tervvel, alapvet?en valamilyen reformokat akartak, hozzátéve, hogy
azért nem akarnak „olyan messze” elmenni, mint Gorbacsov, de azt sem tudták, hogy hová akarnak
eljutni. Az események nagyon hamar túlléptek az új vezetésen. Két ék közé szorultak. Egy részr?l a nép
számára Zsivkov bukása az utolsó csepp volt a pohárban, vagy inkább úgy mondanám, a dominóeffektus
els? eleme, mely jelt adott az egész rendszer, mint olyan elutasítására: ha egyszer szabadon lehet már
Zsivkov ellen beszélni, akkor miért ne lehetne bármit kritizálni? Biztosan nem olvasták Machiavellit, aki
pedig már a XVI. század elején megírta, hogy minden hatalom akkor van a legnagyobb veszélyben,
amikor eldönti, hogy most akkor reformokat fog csinálni. Így is lett: egymás után jelentek meg
nyilvánosan a legkülönböz?bb vélemények, elgondolások. Így nem lehetett fenntartania a korlátozott
demokráciát, amit az új vezetés szeretett volna. Más részr?l a pártvezetés jelent?s része, s különösen az
állambiztonsági szervek apparátusa, s a második és harmadik vonalbeli pártnomenklatúra sem akart már
kommunizmust, ?k már inkább egy olyan kapitalizmust szerettek volna, ahol ?k személyesen részei
lehetnek az új gazdasági elitnek.

Az els? nagy, független tüntetés november 18-án zajlik, Ezen már nyilvánvalóvá válik: a puccsisták
elvesztettek minden irányítást az események felett. Innent?l kezdve az új vezetés csak sodródik az
eseményekkel. December elején már maga a kommunista párt javasolja a többpárti demokrácia
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bevezetését.

A Klub a Glasznoszty és a Peresztrojka Támogatásáért kezdeményezésére több újonnan megalakuló
szervezett (köztük több volt, a 40-es évek végén betiltott párt) decemberben megalakítja a Demokratikus
Er?k Szövetségét (bolgár rövidítése SZDSZ), ez ekkor egy még ideológiailag teljesen heterogén
szervezet, mely szinte mindenkit egyesít, aki valamiért ellenzi a kommunista pártot: tagjai között vannak
mindenféle irányzatú emberek, csak a nacionalistákat és a törököket nem engedik be a szövetségbe. A
szervezet vezet?je Zselju Zselev.

A kommunisták f? személyisége Andrej Lukanov, aki ekkor leginkább saját pártbéli ellenzéke ellen
harcol. Az ? javaslata - lengyel mintára - kerekasztal-tárgyalások megszervezése az átmenet alapjairól
való megállapodás céljából. A tárgyalások 1990 januárjától májusáig zajlanak, kizárólag politikai és
alkotmányos kérdésekr?l. Lukanovék eközben sikeresen végrtehajtják az állami vagyon nagy részének
átjátszását magánkézbe, természetesen az új tulajdonosok a volt kommunista gazdasági nomenklatúra
tagjai.

1990 februárjában az utolsó kommunista parlament megválasztja Lukanovot miniszterelnöknek.

az SZDSZ nagy kampányzáró gy?lése 1990-ben

Az els? parlamenti választások 1990 júniusában zajlanak, a részvételi arány 91 %. Az id?zköben magát
Bolgár Szocialista Párttá átnevezett kommunista párt abszolút többséget szerez, elnyerve a mandátumok
54 %-át. második helyen az SZDSZ 36 %-kal, harmadikon a török kisebbségi párt 6 %-kal, utolsó helyen
az Agrárpárt 4 %-kal. Ezzel nagyjából ki is alakul a következ? évek bolgár politikai képlete: a
szociallisták, az SZDSZ és a törökök a három fontos er? (az Agrárpárt már a következ? választásokon
kiesik a parlamentb?l). Minden más er? - a választásokon 200 párt vesz részt! - marginalizálódik.

Gyakorlatilag tehát a lakosság a szocialisták és az ellenzék között választ. A választás azonban sokkal
több, mint választás a volt kommunista diktatúra támogatásáról és ellenzésér?l. A szocialisták a
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mérsékeltebb er?, az ellenzék a radikálisabb, ez is segíti a szocialistákat. Ezen kívül míg az ellenzék
határozottan nyugatpárti, a szocialisták inkább harmadikutasok, ezzel sok embert tudnak magukhoz
csábítani. A szocialistákat er?síti még az is, hogy az "oroszkérdésben" semlegesek vagy oroszpártiak, míg
az ellenzék egy része hisztérikusan oroszellenes, ami sok oroszpárti és antikommunista ember számára a
szocialistákat szimpatikussá teszi. A bolgár nacionalisták is egyértelm?en a szocialisták mellé állnak,
?ket tekintve nemzetibb er?nek, a szerintük túlságosan "nyugatmajmoló" ellenzékhez képest.

Azt hiszem, ezek után érthet?, hogy ugyanazok a nyugati befolyásközpontok, mint a Soros
Alapítvány és hasonlók, melyek Magyarországon mindig a baloldalt támogatják, Bulgáriában
mindig a jobboldal mellett állnak ki.

A választási eredmények így azonban ellentmondanak a szovjet-amerikai megállapodásoknak,
melyekkel a volt szovjet befolyási övezet átkerül az USA-hoz. A bolgár szocialisták ugyanis ekkor még a
semlegesség mellett állnak ki, s nem támogatják egyértelm?en a nyugati értékeket. Így a szófiai amerikai
követség és egyéb nyugati szervezetek (els? helyen a Soros Alapítvány) finanszírozásával megkezd?dik a
Szófiai Egyetem elfoglalós diáksztrájkja, valami más utcai akciók. El?kerül egy kompromitáló anyag
Petar Mladenov elnökr?l, így az kénytelen lemondani. 1990 augusztusában a szocialista többség?
parlament, Lukanov javaslatára az ellenzék vezet?jét, Zselju Zselevet választja meg új köztársasági
elnöknek, hogy ezzel biztosítsa a nyugalmat az országban.

?szt?l a gazdasági helyzet súlyosan romlik. A készül? árliberalizáció miatt az áruk elt?nnek az
üzletekb?l, sosem látott áruhiány jelentkezik, bevezetésre kerül a jegyrendszer az alapvet? élelmiszerekre.
A kormány bejelenti az ország cs?djét a külföldi hitelez?k felé. Hatalmas tiltakozási hullám alakul ki,
mely miatt a kormány novemberben lemond. (Lukanovot 5 évvel kés?bb, 1996-ban, máig tisztázatlan
körülmények között meggyilkolják.)

Közben létrejön az els? szakadás az SZDSZ-ben a radikálisok és a mérsékeltek között, a radikálisok
népszer? nev? "sötétkékek" (a kék az SZDSZ színe). A közvetlen kiváltó ok: a parlament által
megszövegezett új alkotmány támogatása vagy ellenzése.

Új, de facto koalíciós kormány alakul, egy független közgazdász professzor vezetésével. A kormányban
részt vesznek a szocialisták, az SZDSZ, s az Agrárpárt jelöltjei. Az új kormány 1991 márciusára
stabilizálja a pénzügyi helyzetet, februárban felszabadítják az ÖSSZES árat (egyik napról a másikra) és
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bevezetik a bolgár leva konvertibilitását (szintén egyik napról a másikra). Mindennek az ára a 300 %-os
infláció, ami gyakorlatilag elveszi az átlagemberek megtakarításait. A bolgár leva árfolyama 1991
közepére stabilizálódik 1 USA dollár = 15 bolgár leva szint körül, a korábbi 28 levás szintr?l.

1991 novemberében van a következ? parlamenti választás. Ezen a SZDSZ els? helyet ér el, a
mandátumok 46 %-ával, második helyen 45 %-kal a szocialisták vannak. Az SZDSZ a török párttal alapít
koalíciós kormányt, a kormány az USA-val igyekszik kiépíteni közeli kapcsolatokat. A kormány
megvalósítja a reprivatizációt, azaz az összes volt tulajdonos vagy azok örökösei visszakapják az
államosított tulajdont, ez azonban a mez?gazdaságban totális kataszrófához vezet: a mez?gazdasági
földek nagy része parlagon marad, mivel a visszállított új tulajdonosoknak egyszer?en nem éri meg a
földek mez?gazdasági hasznosítása, közben pedig a volt állami vállalatok és termel?szövetkezetek
vagyonát egyszer?en elkótyavetyélik.

Közben az els? közvetlen elnökválasztáson 1992 elején Zselju Zselev nyer,

1992 végén a SZDSZ szétesik kormánypártiakra és kormányellenesekre, valamint Zselev elnök híveire és
ellenfeleire. Zselev elnök és hívei az SZDSZ-ben megbuktatják a kormányt, a török párt segítségét is
igénybe véve.

Az új "szakért?i" kormány alatt a b?nözés er?sen növekszik, megjelennek a jellemz?en volt sportolók
által létrehozott maffia csoportok, majd következik a piramisjátékok id?szaka, melyek a lakosságtól
milliárdokat csalnak ki. A kormány a nyugati nyomás ellenére igyekszik megtartani a nagy állami
cégeket. Tucatnyával alakulnak közben a magánbankok, legnagyobb részük t?ke nélkül, gyakorlatilag
piramisjátékként m?ködve.

1994 végén a kormány lemond, újra választások zajlanak, ezen a szocialisták 53 %-os abszolút többséget
szereznek. Ez az utolsó szocialista kormány, mely megpróbálja megvalósítani a semleges Bulgária
programját, azaz ellenzi a NATO-csatlakozást, továbbá igyekszik megtartani belföldi kézben a
gazdaságot, ellenezve az óriáscégek kiárusítását nyugati befektet?knek filléres áron. Mindez
természetesen nem járhatott sikerrel. a válasz a totális támadás mind belföldr?l, mind külföldr?l. 1996
közepén több nyugati bank támadást intéz a bolgár leva ellen, aminek következtében a bolgár pénznem
összeroppan. Az addigi stabil dolláronkénti 50-60 leva közti árfolyam hetente, majd naponta zuhanni
kezd, 1997 elejére elérve a 3000 levás szintet. Az infláció eléri a 700 %-ot az 1996-os évre.
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a legnagyobb címlet? bolgár bankjegy 1997 elején, akkori értéke kb. 17 USA-dollár

A kormány lemond, a szocialista párt pedig ekkor megváltoztatja addigi politikáját. Fél évvel kés?bb a
szocialisták már NATO- és EU-pártiak, így a nyugat számára is elfogadott er?vé válnak. 1997 februárja
és májusa között szakért?i kormány irányítja az országot, de facto ez az SZDSZ kormánya.

? parlament blokádja az ellenzék által 1997 elején

1996 decemberében az SZDSZ megnyeri az elnökválasztást, a második fordulóban 60 %-ot szerezve.
1997 áprilisában a parlamenti választásokon szintén az SZDSZ nyer, 57 %-os mandátumarányt szerezve.

Ezzel befejez?dött az átmenet Bulgáriában, A következ? id?szak már az egyértelm?en kapitalista
Bulgária periódusa.

Zselju Zselev volt köztársasági elnök idén halt meg. Egy tavalyi interjújában mondta: "ha tudtam volna,
mi lesz az egész vége, er?sen meggondoltam volna, hogy csináljak-e bármit is".
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az SZDSZ kampányának arca 1990-ben, majd ugyan? 20 évvel kés?bb, már a szocialista párt
támogatójaként

_______________________________________________
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Rossz napok a ballibáknak
by maxval bircaman - hétf?, november 16, 2015
http://bircahang.org/rossz-napok-a-ballibaknak/

Tombolnak a ballibák és egyre panaszosabban gágognak.

El?ször is ott volt háziszentjük, Göncz temetése, melyen a bels? ellenség, azaz az elhunyt volt elnök
családja h?tötte le a ballib kedélyeket azzal, hogy nem tiltott ki senkit az eseményr?l, viszont megtiltotta
a temetés alatti ballib gágogást. A legfanatikusabb ballibek ezért újratemetésnek nevezett halottgyalázást
szerveztek, ami csúfosan megbukott: tizen vettek részt rajta.

Aztán jött a párizsi gyilkosságsorozat. Nem más, hanem éppen a ballibek által simogatott, etetett-itatott
álmenekültek bizonyították a ballib politika abszurditását. Európa ébred egyre er?sebben: a
mulikulturalizmus, a nemzeti érdekek taposása és a keresztényellenes gy?lölködés egyre kevesebbeket
vonz.

Tegnap jött a végs? csapás: a magyar focicsapat 29 év óta el?ször kijutott egy rangos nemzetközi
versenyre. Ez már túl sok volt. Hiába imádkoztak a ballibák Soroshoz, Mertkellhez, Gyurcsányhoz, az
orbánista focisták mégis gy?ztek.

Szerencsére van egy jó hír is a ballibák számára: népszavazási kezdeményezésük bukása a Fidesz
segítségével. Mert nagyon naív az, aki nem veszi észre: a ballibek direkt késve adták be egyébként jó
kérdésüket, nehogy a végén népszavazás legyen bel?le, mert az irtózatos bukást hozna nekik. A Fidesz
pedig besegített: a Fidesznek érdeke, hogy a f? ellenzéki er? a ballibek legyenek, ezzel ugyanis biztosítva
van a Fidesz gy?zelme a 2040-es választásokig. A közös érdek pedig csodákra képes...

_______________________________________________
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Röhögés és gumibot
by maxval bircaman - hétf?, április 27, 2015
http://bircahang.org/rohoges-es-gumibot/

A zaklatott modern nyugati életvitel által megfert?zött kisember sorsa az, hogy áldozata legyen lelkileg a
modern, embertelen, liberális világnak.Valójában minden az egyént?l függ. Nem kell se pánikolni, se
sietni, se kétségbe esni. se plüssállatkákat és szendvicseket felhalmozni, se beleesni a liberalizmus
emberev? zsákutcájába, Ez mind felesleges és mesterséges kényszer, gyakorlatilag mindez az emberöl?
modernitás lelki hadviselése az emberiség ellen.

A hamis m?mosolyt és a látszólagos barátságot igazinak hinni szintén önámítás. Ezzel csupán magunkat
rángatjuk be egyre mélyebben a zsákutcába.

Te döntesz el mindent valójában, s csak t?led függ, hogy az események hogyan hatnak rád!

A megváltoztathatatlant el kell fogadnod. A megváltoztathatlan rosszat ki kell nevetni, más út nincs. A
megváltoztatható dolgokhoz pedig er? kell, hogy a magad szerény módján hozzájárulj a változáshoz. Ha
kell, er?szak is indokolt lehet. A kiröhögés és a gumibottal való ütés a kisember két f? fegyvere. De
bölcsesség is kell: hogy meg tudd húzni a határvonalat. Ha nincs bölcsességed, mindez értelmetlen.

_______________________________________________
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Segítség, antiszemitizmus!
by maxval bircaman - vasárnap, szeptember 27, 2015
http://bircahang.org/segitseg-antiszemitizmus/

Sajnos az utóbbi években er?sen növekszik az antiszemitizmus Magyarországon.

Most három darab hétpróbás f?antiszemita kútmérgez?t mutatnánk be.

_______________________________________________
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Sorsdönt? év
by maxval bircaman - kedd, december 29, 2015
http://bircahang.org/sorsdonto-ev/

Az elmúlófélben lév? év lesz az, melyet a jöv?ben a zuhanó liberalizmus fordulóévének fognak hívni.

A cs?dött mondott, antihumánus liberális statusquo ellenfelei sikeresen meger?södtek, mind a jobb-, mind
a baloldali szegmensben.

Nyugat-Európában er?södnek a népi érdekeket képvisel? mozgalmak, a háttérhatalmista középjobb és
középbal liberális pártok lassan, de biztosan elvesztik a talajt elnyomó csizmájuk alól.

A nemzetközi helyzet is fokozódik, nem mint a filmbéli viccben, hanem ténylegesen. A nyugat képtelen
volt bedarálni a kínai gazdaságot, utolsó szánalmas akciójuk – az „eserny?s forradalom” – akkorát
bukott, mintha Soros György száz banánhéjon csúszott volna el. Közben Oroszország sikeresen kivédte
az ellene irányuló sokadik hiszteroliberális gyarmatosító próbálkozást az ukrán és a szír fronton, s mára
Oroszországot fogcsikorgatva ugyan, de kénytelenek elismerni a nyugati hatalmak. Mindez megadja a
háttérbeli er?t minden más ország számára is: Dél-Afrika és Latin-Amerika nagyobb része mára
felmondta a liberális szerz?dést. A korábban mindig nyugatpárti Izrael is egyre jobb kapcsolatokat épít ki
Oroszországgal, Washington minden tiltakozása ellenére.

Közép-Európában pedig egy sokrét?, de a legfontosabb kérdésekben egységes cseh-lengyel-magyarszlovák tömb látszik kialakulni, mely pajzsként áll ellen Brüsszellel szemben.

A liberális rend omlik, mert nem állta ki az id?k próbáját.

Minden magyar számára büszkeség forrása, hogy Magyarország e folyamatoknak nem passzív
szemlél?je, hanem aktív szerepl?je. A magyar kormányzat szerényen ugyan, de aktívan segíti a hatalmas
háttérfolyamatokat helyes irányba. Ezért a bátorságért le a kalappal a magyar kormány el?tt!
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De ne gondoljuk, hogy a csatát az emberiség megnyerte, ehhez ugyanis még sok id? kell. Még csak a
pozitív folyamatok elején vagyunk. A háttérhatalom nem alszik, s nem nyugszik bele vereségébe.
Jelenleg a háttérhatalmista támadások három f? fronton várhatók:

környezetvédelem terén: hamis zöld jelszókkal igyekszik a fejlett világ gátolni a fejl?d? államok
növekedését, e harcnak apró magyar vetülete a Paks II. elleni hisztérikus harc: a nyugat nem akar
Paks II.-t, mert nem akarja, hogy Magyarországnak olcsó, tiszta energia álljon b?ségesen a
rendelkezésére, ez esetben ugyanis nem fogja vásárolni a méregdrága idegen energiát,
a vallás terén: a Vatikánt ideiglenes megszállás alatt tartó argentín sámánista- ateista sómen
hatalmas károkat okoz, sajnos a katolicizmuson kívül is, nagyon fontos ezért nem hinni ennek a
miniantikrisztusnak,
a legnagyobb veszély természetesen a háború: sose lehet tudni, mikor fogja egy végs?
kétségbeesésbe es? nyugati vezet? a gombot, ezért nagyon fontos, hogy az emberiség haladó része
hatékonyan fegyverkezzen, ez ugyanis a világbéke záloga.

A lényeg azonban mégi: van ok a der?látásra!

_______________________________________________
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Svédek
by maxval bircaman - kedd, augusztus 18, 2015
http://bircahang.org/svedek/

Manapság ballib körökben gyakori érv, hogy azért kell minden létez? embert az országba befogadni, mert
egykoron „mi” (mármint a magyarok) is menekültként érkeztünk az országba a IX. sz. végén.

Ez az érvelés hazug is, csúsztatás is, meg vicces módon pont a ballib érvelés ellen szól.

Ami a tényszer?séget illeti, az állítás kétszeresen is ökörség.

Egyrészt a mai magyar nép zömének ?sei nem érkeztek sehonnan a IX. században. A legtöbb magyar ?sei
?shonosak a Kárpát-medencében, de legalábbis nem Árpádékkal jöttek, hanem korábbi vagy kés?bbi
bevándorlók. A genetikai vizsgálatok szerint a mai magyarság kevesebb mint 10 %-a származtatható
Árpádék népét?l.

Másrészt, Árpádék nem voltak menekültek, hanem hódítók. Ezen az sem változtat, hogy gyakorlatilag
nem ütköztek komoly ellenállásba a térségbe való bejövetelkor. Ennek oka az, hogy a térségi államok
gyengék voltak, így eszükbe se jutott ellenállni. Az ország keleti fele Bulgária gyéren lakott határvidéke
volt, a nyugati része pedig az éppen szétes?ben lév? Moráviához tartozott. Anomymus említ román
fejedelemséget is Észak-Erdélyben, de ez máig örök vita, hogy ilyen valóban létezett-e. A román
történészek kedvence a magyar Anonymus, pont emiatt.

Mindennek vicces fejleménye, hogy a korabeli magyar emberek számára kicsit kellemetlen is volt, hogy a
magyarok szinte ellenállás nélkül csinálták meg a honfoglalást. Így utólag igyekeztek véres harcokat
kitalálni. Ugyanis a korabeli „nemzetközi jog” szerint egy föld tulajdonlásának leginkább legitím alapja a
fegyverrel való hódítás volt. Ehhez képest a szinte harc nélküli bevonulás valahogy nem t?nt elegend?en
komoly alapnak: miféle ország az, melyet nem sok vérrel hódítottak meg kemény, hosszú, dics?séges
csatákban???
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De nézzük csak mi van, ha elfogadjuk a balliba gágogást, s tényleg feltételezzük, hogy Árpádék
menekültek voltak! Vajon a korabeli morva örülhetett, hogy a magyarok elvették a földet, a meglév?
államot lerombolták, aztán új államot alapítottak a helyén, továbbá elvették a lakosok nyelvét, s magyarrá
asszimilálták ?ket?

Minden közösség természetes joga az önvédelem. Abszurdum az önvédelmet valamiféle gonosz, fasiszta
mesterkedésnek beállítani.

Vicces hír ezzel kapcsolatban Svédországból: a helyi ultraliberálisok csúnyán összevesztek egymással. A
vita természetesen azon pattant ki, hogy hogyan legyünk még „toleránsabbak” és mi az igazi helyes
liberális viselkedés.

Nos, a svéd liberálisok azon a kérdésen vesztek össze, hogy svéd homokosok azt tervezik, hogy
"büszkeségmenetük" során keresztül fognak menni egy muszlimlakta városnegyeden is. Az egyik
liberális frakció ezt üdvözölte, ugyanis a homokosok „jogai” mindenek felett állnak, s helyes dolog a
muszlimokat is megtanítani a „másság” tiszteletére. Ezzel szemben a másik liberális frakció hosszú
gondolkozás után arra jutott, hogy az el?bbi frakció érvelése rasszista és nem liberális, ugyanis a muszlim
kisebbséget arra kényszeríteni, amit kulturális identitása szerint elutasít, nem más, mint súlyos
rasszizmus, még akkor is, ha maga a cél „jó”.

_______________________________________________

522 / 597

BircaHang - 2015
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Szovjet mesterlövész
by maxval bircaman - kedd, február 10, 2015
http://bircahang.org/szovjet-mesterlovesz/

Az egykor méltán híres szovjet színészóriás, Klim Vosztokogorszkij, akinek máig emékezetesek
alakításai, többek között amikor bátor kazah sztahanovistát játszott, aki szembeszállt a korrupt tszelnökkel, ezúttal filmet rendezett Kajlov, dupla bíborszív? sarlókalapács díjas szovjet h?sr?l.

Krisztijan Kajlov Odesszában született, 1963-ban. Édesapja buzgó pártaktivista volt és önkéntes rend?r,
tagja volt a helyi vadásztársaságnak is. A kis Krisztijan többször elkísérte édesapját vadászatra, így már
zsenge gyerekkorában ráérzett a kiontott vér örömére.

A fiatalemberré cseperedett Krisztijan el?ször a Trofim Liszenko Agártudományi F?iskolába akar
beiratkozni, a tehenészeti szakra, de élete hirtelen fordulatot vesz. Meglátja a tévében, hogy az
Afganisztánban harcoló h?si szovjet csapatok ellen er?södik az afgán iszlámfundamentalistaantikommunista-népellenes terroristák barbár aktivitása. Krisztijan mélyen felháborodik, hogy a gonosz
terroristák gyilkolják az afgán népnek önzetlenül haladást hozó szovjet harcosokat, így elhatározza, életét
a terrorizmus elleni harcnak szenteli. Ezért jelentkezik a KGB Vörös Vikunya elit egységénél. Krisztijan
sikeresen elvégzi az embert próbáló, k?kemény képzést, melynek részeként többek között mínusz 50
fokban meztelenül kell megverekedni egy emberev? vakonddal.

Krisztijant azonnal el is küldik Kabulba, ahol feladata az egyik, a CIA által pénzelt afgán terrorszervezet
vezet?jének, Oszama Bin Ladennek a megölése. Ezt a feladatot sajnos nem sikerül teljesíteni, de ehelyett
sikeresen likvidál több száz egyéb terroristát, köztük vérszomjas kisgyerekeket.

A sok siker láttán, a vezet?ség kitünteti és el?lépteti Kajlovot, aki ezen túl jutalomként hazamehet
eltávozásra. Otthon, Odesszában, Kajlov megismerkedik a csodaszép Tányával, aki egy
munkásétkezdében dolgozik mint mosogatólány. Hamarosan megházasodnak, s Tánya terhes lesz.
Tánya kérleli Krisztijant, hogy lépjen ki a Vörös Vikunya egységb?l, s találjon magának valami polgári
foglalkozást otthon, hiszen most már családja van, s arra kellene els?sorban gondolnia. Krisztijan ekkor
el?adást tart Tányának, melyben kifejti, hogy ha ? és más h?sök nem mennek Afganisztánba mindenkit
kiirtani, akkor azok fognak eljönni, hiszen közismert, hogy minden afgán terrorista legszentebb vágya
odesszai kismamák és óvodások gyilkolása, meg egyébként is a haza és a marxizmus-leninizmus ügye
mindenek felett van, na és otthon nincs lehet?ség háztet?kr?l emberre vadászni, ami egy kiváló mulatság.
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Krisztijan visszamegy tehát Kabulba. Ott megöl még száz-százötven gonosz, vérszomjas terroristát.
Végül leszerel az aktív szolgálatból, a KGB áthelyezi ?t a Sérült H?söket Segít? Osztályhoz. Az egyik
sérült h?s Krisztijant, akinek közben szakálla n?, iszlám fundamentalistának hiszi, s lepuffantja.

Krisztijan Kajlov temetése a Lenin-mauzóleum el?tt történik, azon többezer h?stársa jelenik meg. Egyes,
meg nem er?sített hírek szerint maga Lenin elvtárs is felült a temetési menet során a koporsójában és
tisztelgett.

Odesszában az egyik közterület Kajlov nevét kapja, s szobrot kap a város f?terén, valamint elrendelik,
hogy ezentúl minden évben minden odesszai iskolában Kajlov halála napján emléknap lesz tartva.

Klim Vosztokogorszkij filmje hatalmas siker a Szovjetúnóban.

_______________________________________________
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Széchenyi és Kossuth
by maxval bircaman - péntek, április 24, 2015
http://bircahang.org/szechenyi-es-kossuth/

Manapság zajlik Széchenyi és Kossuth csatája, új verzióban.

A mai Széchenyi Orbán, Kossuth pedig Vona.

Múltkor is rossz vége lett ennek, most se lesz másképp.

_______________________________________________
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Szégyelld magad, Orbán!
by maxval bircaman - vasárnap, szeptember 13, 2015
http://bircahang.org/szegyell-magad-orban/

Mivel t?rhetetlen, hogy immár öt éve nem vagyunk hatalmon, pedig az európai liberális elvek szerint
nekünk kellene kormányon lennünk, így most vasárnapra 800-f?s tömegtüntetést szervezünk!

Tüntetésünk okának alapjait pár pontban foglaltam össze:

1. A rohadék Orbán nem ad ötcsillagos szállodai ellátást Röszkén a segélyvadászoknak.
2. A rohadék Orbán nem engedi Ausztriába a segélyvadászokat és ezzel egyid?ben Ausztriára
zúdítja ?ket.
3. A rohadék Orbán megvédi az ország határait.
4. Fejezze be a rohadék Orbán a szírek gyilkolását!
5. Minden er?nkkel támogassuk a szíriai rendezést, azaz gy?zzük le közösen az Iszlám Állam
legfontosabb ellenfelét, a szír kormányt!

Látható, csupa értelmes érv.

100-100 f?t biztosít a tömegtüntetéshez Soros György Ballibaetet? Köre és a Norvégiai Köztársaság
Álcivil Alapja. Még kell 600 ember, hogy meglegyen a szokásos 800 f?. Hozz magaddal italt és ételt,
amit aztán leszállítunk Röszkére, hogy legyen mit eldobniuk a segélyvadászoknak.

Tüntetésünkön hivatalos vendég lesz egy anonímitást kér?, jelenleg Svédországban él? szír menekült is, a
Damaszkuszi Egyetem volt agysebész-balneológus professzora is, aki ezen a képen éppen egy bonyolult
agym?tét közben látható:
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Legyél ott! Aki nem velünk gágog, az orbánista!

Éljen a Köztársaság!

Ballibáné Liberó Emese, szóvív?

_______________________________________________
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Szélkakas
by maxval bircaman - csütörtök, július 16, 2015
http://bircahang.org/szelkakas/

Foglalkoztam már a hitgy?löl? Balavány esetével. Ez az ember egy jelenség.

Az ember, aki pénzért változtatta meg nézeteit. S mivel korábbi nézetei er?sen ellenjavaltak jelenlegi
helyezkedéséhez képest, így most kényszeresen igyekszik túlteljesíteni gazdái elvárásásait.

Korábban rendszeresen olvastam a blogját. Akkor még nem tagadta meg alapelveit, csak politikailag
pártolt el addig égbe dics?ített pártjától, a Fideszt?l. Így kifejezett érdekes dolgokat írt: ? volt akkoriban a
Fideszb?l kiábrándult volt fanatikus f?fideszes, aki azonban saját alapelveit megtartotta.

Aztán elkezdett pénzért írni, így kénytelen volt immár feladni minden elvét. Mai tevékenysége arról szól:
hogyan magyarázzuk ki minden korábbi elvünket, úgy hogy közben mégse válljunk teljesen nevetségessé.

Aláhúzom: nem a vélemény változásáról van szó. Ez mindenkinek szent joga. Hozzáteszem: a ballib
körökben természetesen csak a ballib felé változó véleményváltozás szent dolog, míg az ellenkez?jének a
neve aljas gerinctelenség. Dehát ez nem a ballib eszmeiség egyetlen abszurduma. Én ezt sosem osztottam:
számomra a kommunistából liberálissá vedlett Horn és a kommunistából nacionalistává vedlett Pozsgay
esete ugyanaz, s egyikben sem látok sem aljasságot, sem gerinctelenséget.

Ellenben a hazudozást utálom. S ennek min?sített esete, amikor tényeket direkt kifacsarunk, hogy saját
magunkat gy?ztesként tudjuk kihozni.

A magát továbbra is hív? kereszténynek valló Balavány f? gondja manapság a kereszténység. Itt nem
mondhatja,hogy hirtelen ateista lett, mert ez végképp elvenné a hitelességét. (Pedig ez lenne a tisztességes
magatartás!) Ehelyett gyomorforgató tevékenységbe kezdett, a keresztény hit „kimagyarázásába”. A f?
gondja most a homoszexualizmus kérdése. A homoszexualitást a kereszténység egységesen b?nnek
tekinti, ebben felekezeti eltérések sem igen vannak: az apostoli kereszténységt?l (katolicizmus, ortodoxia,
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ókeletiek, asszírok) a hagyományos protestantizmuson át egészen az újprotestánsokig (pl. a Hit
Gyülekezete) a vélemény egységes ebben. Természetesen vannak pici, a homoklobbi által fenntartott
protestáns csoportok, melyek nem osztják ezt a véleményt, de hozzáállásuk kb. olyan, mint a
„reformvegetáriánusé”, aki szerint a húsevés megengedett dolog a vegetáriánizmusban..

Minden évben ír tehát ez a jóember egy-egy kereszténységferdít? cikket a homoszexuális
büszkeségmenet idején. Tavalyi ökörségeit idén sikerült felülmúlnia. Idei cikkében a homoszexualizmust
a rabszolgatartással igyekszik összehozni.

Szerinte a Biblia és eleve Isten parancsolatai id?nként „elévülnek”, így azokat „tovább” kell gondolni.
Azaz a „haladó” keresztények id?r?l id?re rájönnek, hogy Isten örök parancsolatai butaságok, így azokat
át kell „értelmezni”, sok esetben az eredetihez képest pont totálisan ellenkez? módon.

Például a XVIII-XIX. századi keresztények rádöbbentek, hogy a Biblia rabszolgaságot enged? szabályai
„hülyeségek”, így a ezeket a részeket úgy kell értelmezni, hogy a Biblia elítéli a rabszolgaságot, s ez
teljesen jogos, hiszen Isten szeretetr?l beszélt, ez a f? parancsa, márpedig hogyan is lehetne
összeegyeztetni a rabszolgaságot a szeretettel? Tehát most – bár nyilvánvaló, hogy a homoszexualitást a
keresztény tanítás ellenzi – ezt az ellenzést át kell szintén értelmezni a „szeretet” jegyében, úgy hogy
mostanatól a homoszexualitás elítélése válljon a homoszexualitás igenlésébe. Ez a ma „haladó
keresztényeinek” - ezek vezet?je természetesen Balavány – feladata.

Valójában ez a tények totális elferdítése. A kereszténység szerint a rabszolgaság egy társadalmi
intézmény, mely se nem jó, se nem rossz. A keresztény parancsolat: a rabszolgatartó bánjon emberként
rabszolgájával. A rabszolgaság ellen küzd? keresztények politikai harcot folytattak, nem vallási harcot.
Úgy vélekedtek, hogy a rabszolgaság egy rossz intézmény, ezért meg kell szüntetni. Ezzel SEMMIBEN
sem mondtak ellent a kereszténységnek azonban, mert – mint mondtam – a kereszténység e kérdésben
semleges. A kereszténység számára a rabszolgaság kérdése ugyanaz, mint egy ország államformájának
kérdése: érdektelen. A rabszolgaság hívei és ellenz?i egyaránt lehettek hív? keresztények, hiszen egyik
álláspont sem ment szembe a keresztény tanítással.

Ezzel szemben a homoszexualitást elítél? parancsolatokat úgy értelmezni, hogy azok nem érvényesek
nem más, mint beleavatkozni Isten dolgába. Ha pedig ebben a kérdésben felülbíráljuk Istent, miért nem
bíráljuk fel minden egyébben? Eleve miért hiszünk a feltámadásban vagy Isten létezésében?
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Szóval semmi gond, öreg, mondd azt, hogy eddig keresztény voltál, de már nem vagy az. Ez tisztességes
álláspont. De légy szíves hagyd békén a vallásunkat!

_______________________________________________
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Szép és csúnya
by maxval bircaman - szombat, február 28, 2015
http://bircahang.org/szep-es-csunya/

Ezek egy nem-reprezentatív felmérés eredményei.

A kérdés az volt, mi jut eszébe a kérdezettnek a szépr?l és a csúnyáról, ha ezt aláhúzottan nem esztétikai, hanem erkölcsi
értelemben értjük.

Kicsit megmanipuláltam a válaszokat, hogy ellentétpárok jelenjenek meg, azaz a leggyakoribb válaszokból direkt azokat
emeltem ki, melyek egymással ellentétbe hozhatók.

Szép dolog az ember, kezében nejlonzacskóval, abban tejjel, kenyérrel és más, apró, kívülr?l nem azonosítható
élelmiszerrel. Csúnya dolog a szemétbe kidobott élelmiszer.

Szép dolog a megterített asztal étellel. Csúnya dolog a hányó részeg.

Szép dolog a gyerekkel játszó kölyökkutya. Csúnya dolog a kidobott háziállat.

Szép dolog a gy?ztes katona. Csúnya dolog a civil elleni háborús b?ncselekmény.

Szép dolog a kil?tt ellenséges tank. Csúnya dolog a romba döntött ház.

Szép dolog a berendezett lakás. Csúnya dolog a földrengésben félig leomlott ház.

Szép dolog a csecsem? szülei kezében. Csúnya dolog a perverz, büszke homokos.

Szép dolog az újságot olvasó utas a közlekedési eszközön. Csúnya dolog ugyanott a zsebtolvaj.
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S még fel lehetne hozni sok párhuzamot.

_______________________________________________
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Ságvári
by maxval bircaman - péntek, február 27, 2015
http://bircahang.org/sagvari/

A hasonló esetek megvitatásában és értékelésében súlyos demagógia a jog és a politika összekeverése. Ez a két dolog teljesen
külön van egymástól.

A jogi oldal egyértelm?: Ságvári idegen ügynök volt, hazaáruló, háborús id?ben a hazája ellenségét segítette, rend?rt gyilkolt.
B?nös.

A politikai megítélés viszont teljesen szubjektív, ehhez a következ? kérdésekre kell válaszolni:

megengedhet?-e, ha egy állampolgár fegyveresen saját hazája ellen fordul, amikor az neki nem tetsz? politikát
folytat?
megengedhet?-e, ha egy állampolgár háború alatt saját hazája ellenségét segíti, mert azt gondolja, az ellenségnek van
igaza?
szabad-e a haza fegyveres alkalmazottját megölni politikai okokból?

E kérdésekre kell választ adni, a válasz pedig mindig szubjektív lesz.

Objektív mérce NEM LÉTEZIK

Egyetlen jogrend nem engedheti a saját maga elleni támadást. Ezzel kimondaná ugyanis saját bukását. A kérdés tehát sosem
jogi, hanem társadalmi.

Ha valaki jogellenesen lép fel egy jogrend ellen, az mindig b?ncselekmény. Akkor is, ha esetleg
egyetértünk az elkövet? céljaival.

533 / 597

BircaHang - 2015
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Mi történik azzal, aki jogellenesen lép fel:

- tettét nem fogadja el senki, negatív h?s lesz,
- tette kés?bb legitimálódik, pozitív h?ssé válik.

Leegyszer?sítve: ha valaki jogellenes, de gy?zni tud, akkor új jogrendet képes kialakítani, s már ? lesz az, aki megmondhatja
mi jogos és mi nem. Egy nem-magyar példával: George Washington hazaáruló volt és terrorista, de nyert, s immár azok lettek
a hazaárulók, akik a korábbi jogrendet védték továbbra is a Washington által kialakított új renddel szemben.

Ságvári nem ítálhet? meg objektív módon, megítélése politikai kérdés.

Aki elítéli egy fegyveres tisztvisel? megölését, annak Ságvári negatív h?s. Aki ezt elfogadhatónak tartja bizonyos esetekben,
bizonyos körülmények köz9tt, annak Ságvári lehet pozitív h?s is, ha úgy véli, ezek a körülmények fennálltak a konkrét
esetben.

Aki szerint háborúban egy állampolgár nem segítheti az ellenséget, akkor se, ha nem ért egyet országa politikájával, annak
Ságvári negatív h?s. Aki azt gondolja, hogy a rossz célokért küzd? haza ellenségének segítése elfogadható, annak Ságvári
pozitív h?s lehet.

Indítható-e fegyveres harc a nekünk nem tetsz? hatalom ellen? Igen vagy nem a válasz, s Ságvári megítélése is ett?l függ.

Lehet mindkét álláspont mellett kiálli, ezzel semmi gond. De súlyos demagógia az egyik álláspont mellett úgy érvelni, hogy azt
jogilag igaznak mondjuk, míg a másikat nem. Így legfeljebb egy következetes legitimista tehet, akinek a hatályos jog az
egyetlen hivatkozási pontja. De a legtöbb ember, aki így tesz, egyáltalán nem legitimista, mert ez az érvelést nem alkalmazza
következetesen.

Direkt nem írom le, hogy én hogyan ítélem meg Ságvárit, mert nem ez a lényeg.
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Sólymosi Orosz Eszter
by maxval bircaman - csütörtök, február 19, 2015
http://bircahang.org/solymosi-orosz-eszter/

Az esemény Sztarij Multan faluban (a jelenlegi Kirov megye területén található, az európai Oroszország
középs? keleti részén) történt. A lakosság kétharmada udmurt, a többi orosz.

1892-ben egy 16-éves lány egy férfit talál a földön fekve a falu határában. El?ször részegnek gondolja, ott
hagyja, majd mikor a nap folyamán ismét meglátja a férfit ugyanabban a testhelyzetben, gyanússá válik
számára és hozzányúl a testhez: ekkor derül ki, a férfi halott, s?t a feje le van vágva és hasa ki van
belezve.

A rend?rség kiszáll a helyszínre, s hamarosan ki is derítik az áldozat személyazonosságát: Konon
Matyunyin helyi lakos, orosz nemzetiség?, nincstelen id?szaki agrármunkás.

Az udmurtok mind keresztények voltak, de ezzel együtt er?sen ápolták családi hagyományaikat is,
melyek egy részének voltak er?s vallási elemei is és ezek nemigen voltak nevezhet?nek kereszténynek.
Gyakorlatilag ez egyfajta szinkretikus keresztény-pogány hit volt, melyben megfért egymás mellett Sz?z
Mária ikonja és a pogány bálvány, valamint az ezek el?tt bemutatott áldozat.

A Szovjetúnió megsz?nése óta egyébként er?s?dik az újpogány reneszánsz az udmurtoknál, ma már
formális felekezetként is létezik az udmurt pogány vallás.

mai udmurt újpogányok
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Tudni kell, hogy az orosz átlagember jellemz?en mélyen lenézte az udmurtokat és a többi hasonló
"civilizálatlan" népet, ez így volt kés?bb, a szovjet korban is. Csak manapság, 15-20 éve van ebben
változás, ma megindult egyfajta érdekl?dés e népek iránt, sokan értéknek kezdték tekinteni Oroszország
soknemzetiség? mivoltát. Talán ezt az USA és az indián ?slakosok viszonyával lehetne párhuzamba
hozni, azzal a különbséggel, hogy az USA-ban nagyobb mértéket ért el az ?slakosok nyelvének,
kultúrájának megsemmisítése.

De térjünk vissza az esetre! Mivel a rend?rség nem találta ki lehetett a gyilkos, hamarosan a helyi
pletykákra terel?dött a hangsúlyt. Ezek biztosra vették: a közismerten antialkoholista - ez ritkaságnak
számított akkoriban, így ezt mindenki tudta - Matyunyint az udmurt öregek leitatták, majd véráldozatot
mutattak be vele pogány isteneik el?tt.

A vádnak közvetlen bizonyítéka nem volt, közvetett viszont több is.

A vád egyik tanúja egy helyi orosz fiú volt, aki értett udmurtul is és egy ízben kihallgatta pár udmurt férfi
beszélgetését arról, hogy az istenek a vidéket megbüntették annak b?nei miatt, s ezért volt éhínség és
járványok a korábbi években, s itt az ideje tenni valamit, ki kell engesztelni a fels?bb er?ket.

A rend?rség emellett talált pár udmurt öregnél véres bálványokat. ?k ugyan azt állították, hogy az libavér,
de a korabeli orvostudománynak nem volt eszköze megállapítani a száradt vérr?l, az emberb?l származike vagy sem.

A vád tehát gyorsan ki is alakította a történet saját verzióját: a pogány udmurt közösség vezet?i
emberáldozatot mutattak be, mivel 40 évenként egyszer állítólag nem elég a pogány isteneknek az
állatvér, hanem embervért akarnak - ezt a vád egyik néprajzkutató tanúja állította. Ezért az egyik udmurt
öreg, aki civilben mészáros volt, megölte az áldozatot, majd a közösség feláldozta a fejét, a bels?ségeit és
a vérét a bálványoknak.

Így vádat emeltek 11 udmurt öreg ellen, közülük 1 meg is halt a vizsgálati fogságban, 3 emberr?l pedig
végül az ügyész ejtette a vádat, így 7 vádlott maradt.

Mind az els?fokú, mind a másodfokú bíróság b?nösnek mondja ki a vádlottakat, s 10 év kényszermunkára
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ítéli ?ket. A fordulat ezutánkövetkezik be. A másodfokú ítélet után az orosz sajtó részletesen beszámol az
esetr?l, így az ismertté válik az egész országban. Anatolij Konyi, neves orosz jogász és Vlagyimir
Korolenko, orosz újságíró kampányt indítanak az üggyel kapcsolatban, rámutatva a vád hiányosságaira és
ellentmondásaira. A harmadfokú bíróság joger?sen felmenti mind a 7 vádlottat az összes vád alól,
1896-ban.

a fels? sorban: az orosz véd?k, alul a 7 udmurt vádlott

40 évvel kés?bb Tyimofej Vaszjukin, a Sztarij Multannal szomszédos falu lakosa bevallotta halálos ágyán
a papnak elmondott gyónásában, hogy ? ölte meg az áldozatot, a kibelezés és fejlevágás célja az volt,
hogy rituális gyilkosságnak t?njön az egész. Vaszjukin terve az volt, hogy ezzel az udmurtok ellen
hangolódjon a helyi közvélemény, aminek hatására azok kénytelenek lettek volna elhagyni a falut, ami
azt eredményezte volna,hogy földjeiket olcsón kényszerültek volna eladni. Vaszjukin ezt azután tervelte
ki, hogy földet szeretett volna vásárolni a faluban, de a helyiek vissszutasították vételi ajánlatát.

Korolenko szobra jelenleg a helyszínen

_______________________________________________
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Sötét balkáni sajátosságok
by maxval bircaman - kedd, október 13, 2015
http://bircahang.org/sotet-balkani-sajatossagok/

Hiába volt Magyarország és Bulgária ugyanabban a politikai rendszerben 40 éven keresztük, a rendszer
leomlása után mégis a legtöbb dolog különböz? lett politikai szempontból.

Íme a legérdekesebb különbségek a két ország politikai élete között az utóbbi negyed évszázad során.

Magyarországon a kezdetek kezdetén is a f? elválasztóvonal a "liberálisok" és a "nemzetiek" (korabeli
szóval: urbánusok és népiek) között húzódott, melyben az ex-kommunisták másodlagos szerepet
játszottak, majd ?k is csatlakoztak ehhez a kétosztatú játékhoz, a liberális oldalt er?sítve. Magyarországon
egyszer?en nem maradt nyoma se a kommunista eszmének, annak még reformverziójában sem, s?t a
szocialista eszmék sem gyökereztek meg: ehelyett liberális contra nemzeti lett a f? ellentét,
Tulajdonképpen ez máig a meghatározó, a sajátos csupán az, hogy a Fidesz, mely korábban a "liberális"
tábor egyik alkotóeleme volt mára a "nemzeti" tábor vezet? erejévé vált.

Ezzel szemben Bulgáriát egészen az ezredfordulóig meghatározta a "kommunista" contra
"antikommunista" ellentét. A kommunista oldalon persze a hagyományos kommunista eszme marginális
lett (de nem t?nt el!), a f? eszme a reformkommunista és a szocialista lett, s kisebb jelent?séggel ugyan,
de a nacionalista eszme is a kommunista oldalon bukkant meg. Az antikommunista oldalon pedig együtt
léteztek egymással egyébként teljesen összeférhetetlen eszmék: agrárbalosok, zöldek, liberálisok,
konzervatívok, s az 1944 el?tti rendszer fanatikus hívei.

Magyarországon a "jobboldal" a nemzeti szinonímája lett, a "baloldal" pedig a liberálisé. A magyar
"baloldali" ezért ellenzi az államosítást, mindent privatizálni akar, nem szereti a szakszervezeteket, ellenzi
a minimálbér emelését, s legf?bb szempontja a t?ke érdekeinek maximális védelme.

Bulgáriában e tekintetben a "jobboldal" és a "baloldal" jobban hasonlít e szavak eredeti jelentéséhez.
Bulgáriában is megjelentek ugyan a liberálisok a baloldalon, de f? terük ma is a jobboldalon van. Ennek
folyománya az, hogy míg Magyarországon a különféle Soros- és hasonló alapítványok, "civilsegít?k"
szinte kizárólag a baloldalt támogatják, addig ugyanezek a szervezetek Bulgáriában a jobboldalt
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pénzelik.

Mint mondtam, Bulgáriát egészen az ezredfordulóig meghatározta a "kommunista" contra
"antikommunista" ellentét, azonban az ezredfordulón csupán az a változás állt be, hogy megjelent egy
harmadik er? - a volt bolgár cár pártja -, mely megsz?ntette az eredeti ellentétet. Alig 8 év alatt azonban a
cári párt marginalizálódott, s kin?tt bel?le a jelenleg is kormányzó GERB párt. S szépen visszállt a
korábbi ellentét: egyik oldalon a baloldal, a másikon immár a GERB vezette jobboldal. A különbség: a
GERB a korábbi jobboldalhoz képest kevésbé dogmatikus, kevésbé liberális.

Geopolitkai értelemben így mára Magyarországon és Bulgária a két oldalra pont az ellenkez? jellemz?:

magyar baloldal és bolgár jobboldal: er?sen támogatja a nyugati értékeket, a nyugati rendet, azzal
szemben legfeljebb enyhe kritikát fogalmaz meg.
magyar jobboldal és bolgár baloldal: er?sen vagy mérsékelten kritikus a nyugati értékekkel, a
nyugati renddel szemben, azt nem vagy csak fenntartásokkal támogatja.

Ennek folyománya az is, hogy míg Magyarországon a nacionalizmus egyértelm?en "jobboldali", addig
Bulgáriában "baloldali".

A jelenlegi bolgár parlamentben 8 párt van. Ez helyi rekord egyébként. A bolgár választási rendszer
szinte teljesen arányos, minden párt bejut, aki országos szinte legalább 4 %-nyi szavazatot szerez, s a
mandátummegosztás a küszöböt megugrott pártok között teljesen arányos.

A bolgár parlamenti pártok:

GERB - 35,0 % - a jelenlegi f? jobboldali párt, a volt cári pártból 2006-ban elszakadt szófiai
f?polgármester által létrehozott párt,
Bolgár Szocialista Párt - 16,3 % - a f? baloldali párt, a volt kommunista állampárt utódja,
szocialista jelleg?, de vannak szoclib és kommunista vonásai is, hivatalosan a magyar MSZP
testvérpártja, de annál jelent?sen balrább áll és eurószkeptikusabb is,
Mozgalom A Jogokért És A Szabadságokért - 15,9 % - hivatalosan liberális párt, a valóságban
ideológiamentes és a bulgáriai törökök és muszlimok etnikai pártja, az el?z?, szocialista vezetés?
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kormánykoalíció tagja volt, ez a legutáltabb párt Bulgáriában,
Reformátor Tömb - 9,6 % - a volt hagyományos jobboldal utódja, jelenleg részt vesz a GERB
vezette kormánykoalícióban,
Hazafias Front - 7,9 % - a Támadás Pártból kiszakadt radikális nacionalista párt, a Támadás
Pártnál mérsékeltebb, jelenleg részt vesz a GERB vezette kormánykoalícióban,
Bolgár Demokratikus Központ - 6,3 % - egy újságíró által tavaly létrehozott párt, hivatalosan
konzervatív, a valóságban jelentéktelen, mára teljesen marginális lett,
Támadás Párt - 4,6 % - radikális nacionalista párt, er?sen oroszpárti és nyugatellenes, az el?z?,
szocialista vezetés? kormánykoalíció tagja volt
Bolgár Újjászületési Alternatíva - 4,6 % - a Bolgár Szocialista Pártból kiszakadt párt, az
anyapártnál gazdaságpolitikailag jobbra áll, viszont ezzel együtt EU-kritikusabb és oroszpártibb
nála, jelenleg részt vesz a GERB vezette kormánykoalícióban,

A magyar viszonyokat nem vázolnám, ezt úgyis minden olvasó tudja.

_______________________________________________
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Taktika
by maxval bircaman - péntek, február 06, 2015
http://bircahang.org/taktika/

Van egy adottság: Magyarország a világ második ötödében van, azaz a szerényen gazdag országok
között. Ha most Magyarországnak lenne a világ legmagasabb növekedési üteme, AKKOR IS még
legalább 30 évig érdemes lenne a világ els? ötödébe költözni, mert ott még 30 évig magasabb lenne az
életszínvonal.

Azaz a jövedelemkülönbség mindenképpen tény lenne. Ez teljesen független tehát a gazdaságpolitikától.

Más részr?l pedig a Nyugat jelenleg elszívja Magyarország. - és a többi perfiféria állam - pénzét, azzal
finanszírozza saját zuhanó jóléti modelljét, így jelenleg ezen esély sincs változtatni.

Az eredmény: mindegy ki van kormányon Magyarországon, a gazdasági kényszeren változtatni jelenleg
nem lehet.

Az esély az, ha az EU-ban nyernek sorra a rendszerkritikus er?k.Ez elindíhat egy folyamatot, mely
megtörheti az átkot.

Ezért hülye pl. a Jobbik, mely ki akar lépni az EU-ból. Nem kilépni kell. hanem bent maradva er?síteni a
rendszerkritikus er?ket. A Fidesz irányvonala jelenleg a helyes irányba mutat. bár a fideszesek sem veszi
észre, hogy az új baloldal nem az ellenségük, hanem a szövetségesük. Ennek oka a magyar baloldalfóbia,
ami ökörség. Lám, a magyar ballibek jobban átlátják ezt: érzik,hogy az európai új baloldal sokban
hasonlít a Fideszhez s ezért utálják ?ket. Pl. a görög Sziriza ellen Mo-n a legrosszabbakat a ballib
sajtóban lehet olvasni.

_______________________________________________
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Tamrasi Köztársaság
by maxval bircaman - péntek, augusztus 21, 2015
http://bircahang.org/tamrasi-koztarsasag/

Kevéssé ismert, hogy a Balkánon 8 éven keresztül létezett egy nemzetközileg el nem ismert állam, a
Tamrasi Köztársaság.

A bolgár állam helyreállítása 1878-ban történt meg, az 1877-1878-es orosz-török háború során, kb. 5
évszázadnyi török uralom után.

Az eredetileg a mai Bulgáriánál több mint kétszer nagyobb bolgár állam területét 1878 júliusában
jelent?sen lecsökkentik a nagyhatalmak, létrehozva a lecsökkentett területen kett? darab etnikailag bolgár
többség? területet:

a Bulgáriai Fejedelemséget, Szófia f?várossal - ez az Oszmán Birodalom vazallus állama volt - a
térképen sötétzölddel jelölve,
Kelet-Rumélia Tartományt, Plovdiv f?várossal - ez az Oszmán Birodalom autonóm tartománya
volt - a térképen kétféle kék színnel jelölve,

(A térképen piros vonal jelzi a jelenlegi államhatárokat, világoszöld jelzi az Oszmán Birodalom többi
részét, sárga pedig Szerbiát és Romániát.)

A három sötétkékkel jelzett terület legnyugatibbja a szóban forgó, 1878-1886 között létezett Tamrasi
Köztársaság területe.

543 / 597

BircaHang - 2015
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

A Tamrasi Köztársaság területén a lakosság zöme pomák (muszlim vallású bolgár) volt, mely 1878-ban
ellenállt az új berendezkedésnek, többek között nem engedte bevezetni a kelet-ruméliai közigazgatást.
Mivel a területnek nem volt se különösebb gazdasági, de katonai jelent?sége, a kelet-ruméliai hatóságok a
kezdeti sikertelen próbálkozások után abbahagyták a további kísérleteket, hogy er?szakkal érvényesítsék
akaratukat, így maradt az ex-lex helyzet: a terület lakossága egyszer?en önállóan irányította azt.

1886-ban Kelet-Rumélia önhatalmúlag felmondja saját jogi státuszát és bejelenti csatlakozását a Bulgáriai
Fejedelemséghez. Ekkor a bolgár hadsereg bevonul a Tamrasi Köztársaság területére is.

A kedvez? nemzetközi helyzetben a két terület egyesülése sikeresnek bizonyul, a nagyhatalmak
elfogadják a két terület perszonálúnióban való egyesülését, megtartva az oszmán szultán alatti státuszt.

Formailag, hogy ne adjanak precedenst további határváltoztatásokra, a nagyhatalmak a fenti
perszonálúniós fikciót találják ki, valójában azonban a gyakorlatban Kelet-Rumélia Bulgária része lesz
minden szempontból. De ez a jogi fikció egészen 1908-ig tart, amikor is a Bulgáriai Fejedelemség - ismét
önhatalmúlag - hivatalosan megszakítja a vazallusi kapcsolatot az Oszmán Birodalommal, azaz teljes
függetlenséget kiált ki, Bulgáriai Cárság néven, természetesen az egész államterületen, azaz ekkortól már
hivatalosan is bolgár területnek számít Kelet-Rumélia.

Az Oszmán Birodalom kénytelen elfogadni az egyesülést, cserébe annyit sikerül elérnie, hogy
határkorrekció történik Kelet-Rumélia és az Oszmán Birodalom többi része között: a térképen sötétkékkel
jelzett három terület átkerül Kelet-Ruméliából az Oszmán Birodalom többi részéhez.

Így sz?nik meg a Tamrasi Köztársaság.

A terület utótörténete: 26 évvel kés?bb, 1912-ben, a 4 balkáni szövetséges állam (Bulgára, Szerbia,
Görögország, Montenegró) hadat üzen az Oszmán Birodalomnak, s sikeresen megszünteti a török uralmat
az egész Balkán-félszigeten, leszámítva Isztanbult és annak kb. 30 km-es környékét.

Ennek egyik eredménye: 27 év oszmán igazgatás után a Tamrasi Köztársaság területe Bulgáriához kerül,
ahol most is van, Jelenleg a lakosság nagyobb része már keresztény vallású bolgár, de ma is létezik
muszlim vallású bolgár kisebbség a területen.
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A területen van az egyik híres bolgár vízforrás, onnan származik a mai egyik legnépszer?bb bolgár
ásványvíz, a Devin.

a Tamrasi Köztársaság zászlaja

_______________________________________________
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Telefon Ákos
by maxval bircaman - péntek, december 18, 2015
http://bircahang.org/telefon-akos/

Sosem szerettem Ákost. Ez a stílus idegesít. Az úgynevezett mély mondanivalós énekes-dalszerz?s
kategória idegen számomra, nekem ez giccs. Az egyetlen viszonylat, melyben elviselem ezt az a latinamerikai, de ott se ez a kedvencem.

Most viszont szimpatikus lett Ákos, mert ki merte mondani a saját álláspontját, bátran, a nap er?seivel
szemben. Ezért le a kalappal. Hozzáteszem: szerintem eltúlozta a mondandóját, nem is tudok vele
egyetérteni ebben az alakban.

Az meg, hogy a Magyar Telekom szerz?dést bontott vele, az teljesen lényegtelen. Jól ismerem a nagy
cégek politikáját ilyen ügyekben. A nagy cég egyetlen szempontja ilyen ügyekben az üzletmenet
el?segítése. Ehhez a legbiztosabb a nap er?seihez, konkrét esetben a liberális véleménydiktátorokhoz
igazodni, ebben van ugyanis a legkisebb veszély.

Tévednek mind a liberók, mind a fideszesek, hogy azt gondolják, a Magyar Telekom valamiféle eszmeiideológiai alapon döntött. Nem igaz. A cégvezet?ség egyszer?en kiszámolta: potenciálisan nagyobb kárt
tud okozna a cégnek a hiszteroliberálisok bojkottja, mint a jóval gyengébb fideszes Ákos-rajongók
neheztelése. Ennyi az egész.

A megoldásra ismét Antall híres mondása ad kulcsot: fideszes Ákos-rajongók, legyetek szívesek
fontosabb tényez? lenni a hiszteroliberálisoknál, s akkor legközelebb az óriásszponzor is a ti érdekeiteket
fogja el?nyben részesíteni.
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Telefonbeszélgetés
by maxval bircaman - vasárnap, július 12, 2015
http://bircahang.org/telefonbeszelgetes/

Egy lehallgatott telefonbeszélgetés.

Szerepl?k:

Nyilas-Keresztessy Levente Bendegúz, az 599 Magyar Járás Mozgalom és a Nemzetiszocialista Sumér
Hagyományörz? Egylet elnöke

Melegh Buzát, a magyar LBGTQVPMZX (leszbikusok, buzik, guppiemberek, transszexuálisok, qrvák,
vakondformájúak, pedofilek, madáremberek, zoofílek és x-szárnyúak) szervezetének vezet?je

*

Buzát: Levi, készen álltok a hétvégére, lesz az évi nagy buli!

Levente: Persze, két hete gyakorlunk. Teljes készültségben van mind 20 frontharcosunk tetet?l talpig
feszes b?rruhában.

Buzát: A legfontosabb, hogy most ne legyen az egész olyan lagymatag, mint tavaly volt, ez így nem jó. A
menet után tavaly leordították a fejemet a Norvégiai Köztársaság nagykövetségén, hogy nem volt semmi
botrány. Idén legyetek szívesek komolyabban venni az egészet!

Levente: Pár bajtárs már készített horogkeresztes zászlót...
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Buzát: Az nem jó, az tiltott jelkép, a rend?rség be fog avatkozni. Ki fog segíteni nekünk, ha a rend?rség
letartoztat titeket???

Levente: Oké, akkor majd elvegyülünk a kordon körül és üvölteni fogunk, meg megdobálunk titeket
rothadt gyümölcssel.

Buzát: Ez jó ötlet, de nem elég. A legfontosabb közös ellenségeinket, a keresztényeket megzavarni! Ha
láttok keresztény ellentüntet?ket, vegyüljetek azonnal közéjük és karlendítva zsidózzatok! Ha lehet
engem személyesen is mocskoszsidózzatok le, Mond meg azoknak akik nem ismernek engem:
tigrismintájú tangában leszek, s a seggembe egy pávatoll lesz dugva.

Levente: Téged? De hiszen te nem vagy zsidó.

Buzát: Kit érdekel ez? A lényeg, hogy ez fontos, mert így lesz bel?le nagyobb hír a médiákban.

Levente: Oké. S a buziverés mikor lesz?

Buzát: Megbeszéltem egyik tagunkkal, hogy a menet után fél órával a Nyugatinál lesz, s vár, hogy
megverjétek. Rózsaszín plüs zsiráf lesz a kezében, megismeritek err?l. De óvatosan, csak 8 napon belül
gyógyuló sérülést vállalt az aktivistánk az ügy érdekében!

Levente: Akkor csak pár pofon lesz. Majd szólok a harosoknak.

Buzát: Akkor ezt megbeszéltük. Kitartás!

Levente: Kitartás! S este 11-kor a szokásos helyen, az Action Barban majd dumálunk!
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Terror
by maxval bircaman - hétf?, január 12, 2015
http://bircahang.org/terror/

A gúnyolás szabadsága természetes része lenne a szólásszabadságnak?

Ha így lenne, nem lehetne becsületsértés nev? b?ncselekmény.

Erre persze a válasz az, hogy az más, hiszen az egyén elleni irányul.

Rendben van, de ez esetben viszont továbbra is értelmezhetetlen a közösség elleni izgatás, s a
gy?löletbeszéd kriminalizálása. Plusz több európai államban a holokauszt tagadásának a tilalma.
Valamint egyes kelet-európai országokban a kommunizmus b?nei tagadásának a tilalma is ide tartozik.

Hiszen mindez a szabadság szerves része, mi alapon kellene mindezt tiltani?

S ha a francia szabadságeszmény szerves része bárminek a kigúnyolása, vajon hogy lehet, hogy éppen
tavaly tiltották be a francia hatóságok Dieudonné M'bala M'bala francia humorista egyik antiszemita
produkcióját? Hiszen az csak gúny, a természetes és korlátlan francia szatíra része.

Furcsán szelektív ez a francia "korlátlanság"...

U. i.: Direkt nem tettem ide antiszemita karikatúrákat példanak, mivel azokkal ugyanúgy nem értek egyet,
mint az iszlámgyalázó rajzokkal.
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Tilos a belépés zsidóknak
by maxval bircaman - vasárnap, január 11, 2015
http://bircahang.org/tilos-belepes-zsidoknak/

Igen, volt ilyen Budapesten 70 éve: kutyáknak szabad, zsidóknak tilos.

S ugyanez az USA-ban négerekkel.

S?t, Dél-Afrikában a 90-es évek elejéig.

Manapság ehhez hasonló oroszellenes szövegek vannak, a teljes haladó nyugat tapsolása mellett:
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551 / 597

BircaHang - 2015
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Tortarendelés
by maxval bircaman - csütörtök, december 31, 2015
http://bircahang.org/tortarendeles/

Ha Magyarországon is olyan emberelnyomó rend uralkodna, mint ami manapság az USA-ban igyekszik
egyre inkább el?retörni, vajon mi történne?

Bemegy egy vásárló az egyik budapesti kóser cukrászdába, s tortát rendel. Kéri, hogy a cukrászat Hitler
képet tegye a tortára marcipánból, s írja rá: „éljen Hitler!”. A vev? nyomatékosan felhívja a cukrászat
figyelmét, hogy horogkereszt semmiképpen se kerüljön a tortára, az ugyanis tiltott jelkép, márpedig ?
messzemen?en törvénytisztel? ember.

Bíróság, per. Ítélet?

Aztán másnap egy, katolikus teológiát végzett n? követeli, hogy legyen felszentelve katolikus papnak.

Bíróság, per. Ítélet?

Majd egy férfi jelentkezik sztriptíztáncosn?i állásra, s nem veszik fel.

Bíróság, per. Ítélet?

Ez jutott eszembe arról, hogy egy amerikai keresztény cukrászatot megbüntették, fizessen 130 ezer dollár
kártérítést két homokos n?nek, mert megtagadta nekik esküv?i torta készítését, a két n? nevével és két n?i
marcipán figurával...
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Történet az elvh?ségr?l
by maxval bircaman - vasárnap, február 01, 2015
http://bircahang.org/tortenet-az-elvhusegrol/

Mi a jobb: az elvh?ség vagy az ellenkez?je?

A 80-as évek elején Roland édesanyja a magyar követségen dolgozott, alacsonyrangú állásban. Csak
ketten voltak, nem volt se testvér, se apa (az apa meghalt).

Roland nem volt baráti kapcsolatban a többi magyarral. A helyi KISZ-vezet?vel meg kifejezetten utálták
egymást: míg a KISZ-titkár komolyan hitt a kommunista eszmében, addig Roland egy újprotestáns
felekezet híve volt és csak kényszerb?l volt KISZ-tag, anyja miatt.

Szóval bosszúból a követségi KISZ-szervezet nem a szokásos, semmitmondó jellemzést készítette
Rolandról, hanem megírta az igazat, ahogy elvileg el kellett volna járni minden jellemzés esetében. Ennek
akkor jelent?sége volt az egyetemi felvételihez.

A KISZ-szervezet a szabályt tartotta be: írt egy igazi jellemzést. Most mellékes kérdés, hogy mell?zte az
elvh?séget a haverok jellemzésénél. Az igaz jellemzésbe persze belekerült minden negatívum is.

Roland anyja panaszt tett a jellemzés miatt a pártitkárnál. A párttitkár tipikus kés?kádári technokrata volt,
azaz egy szót sem hitt a hivatalos ideológiából (kés?bb az illet? miniszterhelyettes lett a Horn-kormány
alatt). Amint meglátta a jellemzést, égtelen dühre gerjedt, s hívatta a KISZ-titkárt. Amikor a KISZ-titkár
megtagadta, hogy megváltoztassa a jellemzést, azaz írjon helyette egy szokásos, szemmitmondó
sablonszöveget, a párttitkár megjegyezte, hogy 24 órát ad az új jelentés megírására, ellenkez? esetben
hamis vádakkal befeketíti a KISZ-est.

Másnapra meglett az új jellemzés a semmitmondó, sablon tartalommal.
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Tüntetés
by maxval bircaman - vasárnap, január 04, 2015
http://bircahang.org/tuntetes/

Megvolt ismét a hagyományos januári balliba opera-utcabál.

A hagyományos újévi ballib eseményre elment a szokásos pár ezres keménymag. Plusz küldött még
500-500 f?t Soros, az amerikai követség és a Norvégiai Köztársaság Ballibsimogató Alapja. Összesen 5-6
ezer f?.
Volt minden: díszhajléktalantól diszcigányig. A "hatalmas" tömeg adta a szokásos programot: orbánozvasírva mulatott, köztársaságozott, diktatúrázott, kicsit verekedett, majd hazament. Egy százf?s bedrogozott
ultraballib rész kicsit tovább h?zöngött, de végül ?k is hazamentek budai villáikba szaunázni.

Na feledkezzünk meg a humoros pillanatokról! Che Guevara képével tünteni Washingtonért és a
liberalizmusért, na ez azért valóban k?kemény. Ez még a pár évvel ezel?tti, milliárdosok által vezetett
"éhségmenetet" is felülmúlja. Tessék mondani, legközelebb Hitler képével lesz tüntetést Izraelért?

Valószín?leg a legközelebbi ilyen eseményt már Orbán Viktor fogja finanszírozni anoním módon, esetleg
el is küld rá ordítani 1-2 ezer békemenetel?t, hogy kicsit nagyobb legyen a "tömeg", Ugyanis az ilyen
események jobbak, mint a legpontosabb kormánypropaganda: a Fidesszel elégedetleneknek megmutatják
kik jönnének hatalomra, ha bukna a Fidesz.
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Uráliak
by maxval bircaman - kedd, február 17, 2015
http://bircahang.org/uraliak/

Az egyes uráli nyelvek státuszáról

Ami a nyelv társadalmi státuszát illeti, érdekes itt az Ethnologue nev? nyelvészeti honlap felosztását
használni az egyes nyelvek státuszát illet?en, ugyanis ez az információ segít az egyéni nyelvhasználat
megértésében is. Nos, az Ethnologue a nyelvhasználatot illet?en 13 kategóriát sorol fel, 0-10 skálát
használva:

0 – “nemzetközi nyelv” – olyan nyelv, mely széleskör? használatban van különböz? nyelv?
emberek között kereskedelmi, politikai kapcsolatokban,
1 – “nemzeti nyelv” – olyan nyelv, mely széleskör? használatban van egy adott országban
országos szinten, a politikai, üzleti életben, az oktatásban, a médiákban,
2 – “regionális nyelv” – olyan nyelv, mely széleskör? használatban van egy adott országban, az
illet? ország egy bizonyos régiójában a politikai, üzleti életben, az oktatásban, a médiákban,
3 – “széleskör?en használt nyelv” – olyan nyelv, mely széleskör? használatban van emberek
közötti az üzleti életben és/vagy a médiákban,
4 – “oktatási nyelv” – olyan nyelv, mely széleskör? használatban az oktatásban,
5 – “fejl?d? nyelv” – olyan nyelv, melynek létezik sztendertizált normája és irodalma,
6a – “er?teljes nyelv” – olyan nyelv, mely széleskör? használatban van emberek között, minden
nemzedékben,
6b – “veszélyeztetett nyelv” – olyan nyelv, mely széleskör? használatban van emberek között,
minden nemzedékben, azonban csökken? mértékben a fiatalabbak között,
7 – “változó nyelv” – olyan nyelv, mely széleskör? használatban van emberek között, azonban a
fiatal szül?k már nem adják át a nyelvet saját gyerekeiknek,
8a – “félholt nyelv” – olyan nyelv, melyet csak a nagyszül?i korosztály használ egymás között,
8b – “majdnem kihalt nyelv” – olyan nyelv, melyet csak a nagyszül?i korosztály használ egymás
között, csökken? mértékben,
9 – “alvó nyelv ” – olyan nyelv, melyet egy adott közösség identitása egyik jelképének tekint,
azonban a nyelvet a közösség egyetlen tagja sem beszéli a jelképes használaton túl,
10 – “kihalt nyelv” – olyan nyelv, mely nincs senki által használatban.

Ez jól bemutatja az egyes fokozatokat. A teljesérték? nyelv használatban van az élet minden terén, a
közösség minden tagja által. Aztán lassan szorul ez vissza, végül csak családi nyelvként, majd már csak
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az identitás távoli emlékévé válik, s végül teljesen kihal.

Jelenleg uráli anyanyelv? ember a világban összesen 21 millió van. A magyar túlsúlyát mutatja, hogy
ezek 65 %-a magyar anyanyelv?.

Az uráli nyelvcsalád felosztása kisebb nyelvcsaládokra:

balti-finn: észt, finn, izsóri, karéliai, lív, lüd, vepsze, vót, võro,
déli szamojéd: szölkup,
északi szamojéd: enyec, nganaszán, nyenyec.
lapp: 9 külön nyelv (déli lapp, északi lapp, inari, kildini, kolta, lulei, pitei, ter, ume),
permi: komi (2 irodalmi nyelv), udmurt,
magyar: a magyarnak nincs közeli rokona, itt csak a magyar van,
obi-ugor: hanti, manysi,
volgai: mari (2 irodalmi nyelv), modvin (2 irodalmi nyelv).

A beszél?k számát illet?en a 32 él? uráli nyelv megoszlása a következ?:

1 millió felett: 3,
500 ezer és egymillió között: 1,
100-500 ezer között: 3,
50-100 ezer között: 2,
10-50 ezer között: 4
10 ezer alatt: 19.

Státuszukat illet?en a legtöbb uráli nyelv a kihalás szélén van. Kevés az anyanyelvi beszél?, azok is nagy
területen élnek, s a nyelv nem adódik át aktívan a következ? nemzedéknek. Ez - országtól függ?en - az
orosz, az észt, a finn, a svéd, a norvég, a lett nyelv átvételét jelenti.

A hivatalos státuszt illet?en 3 nyelv államnyelv (észt, finn, magyar).
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Ezen kívül a karéliai, a komi, a mari, a morvin, az udmurt az illet? autonóm területek (köztársaságok)
hivatalos nyelve az orosszal párhuzamosan, azonban ez minden esetben az orosz er?s túlsúlyát jelenti. Itt
- a karéliait leszámítva - nincs veszély, hogy az illet? nyelv el fog t?nni, azonban a kétnyelv?ség vált már
szabvánnyá és ez egyre er?södik. A hivatalos nyelvi státusz pedig abszolút jelképes, minden oroszul
történik valójában, talán ezt az ír nyelv helyzetével lehetne párhuzamba hozni Írországban: azaz az ír
hivatalos nyelv, vannak rajta feliratok, oktatják is az iskolákban, de valójában minden érdemi
tevékenység angolul zajlik. A különbség csak az: míg az írek zöme nem tud semmit írül, a
komik/mordvinok/marik/udmurtok zöme még beszéli a nyelvet és használja is esetenként családi
nyelvként az orosszal párhuzamosan. A nyenyec, a hanti, a manysi szintén hivatalos nyelv az adott
régióban, (autonóm területek), de itt még a jelképesnél is jelképesebb e nyelvek szerepe. Ami a lappot
illeti, a lapp nyelvek egy része hivatalos státusszal rendelkezik Norvégiában, Svédországban,
Finnországban, ez azonban csak az északi lapp esetében mondható többnek a jelképes nyilatkozatnál.

Az egyes nemzetiségek zászlói. El?ször a hivatalos, államilag is használt zászlók (az észtet, a finnt és a
magyart kihagytam, azok úgyis közismertek):

Jugria (hantik és manysik)

Karélia

Komi
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Lapplandia

Mari

Mordovia

2 nyenyec zászló

Udmurtia

S a nem-hivatalos, de széleskörben használt zászlók:
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2 izsór zászló

lívek

lüdök

nganaszánok

szölkupok
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vepszék

võrok

vótok

A magyarhoz legközelebb a manysi nyelv áll. Az alig 10 ezres anyanyelvi közösség képes volt kitermelni
magából egy nemzetközi hír? költ?t. Juvan Sesztalovot, m?vei magyarra is le lettek fordítva, lásd pl. itt.
Hozzáteszem: maga Sesztalov is kett?s, manysi-orosz anyanyelv? volt, s valójában oroszul jóval többet
írt, mint manysiul.

Sesztalov életrajza érdekes. Nagyapja sámán volt, apja pedig hith? marxista, aki kolhozokba kívánta
szervezni a rénszarvastenyészt?, félnomád manysikat. Maga Juvan kommunistaként kezdte életét, majd a
80-as években hirtelen ellenzéki kezdett lenni, nem is annyira a politikai rendszer ellenzéke lett, hanem
áltudományosnak mondott nézeteket kezdett terjeszteni. Egyik rögeszméje az volt, hogy a manysik a
sumérok egyetlen megmaradt maradéka, s a manysi nyelv - meg persze a manysiból származó többi uráli
nyelv is - valójában sumér nyelv.

A Szovjetúnió megsz?nése után Sesztalov folytatta élete f? tevékenységét: a manysi és a hanti kultúra
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ápolását, ezért kitüntetéseket is kapott, de emellett váratlan dolgokba is belekezdett, az említett
sumerológiai elméletek mellett, többek között visszatért nagyapja hagyományához, s sámánként is
m?ködni kezdett. 74 évesen halt meg, 2011-ben.
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Utcabál megint
by maxval bircaman - kedd, február 17, 2015
http://bircahang.org/utcabal-megint/

Tegnap sikeresen lezajlott a párszáz f?s balliba utcabál Budapesten.

Megtudtuk bel?le: a magyar homokosok nem szeretik Putyint. Dehát ezt eddig is tudtuk... Újdonság: a
magyar homokosok kiállnak a galíciai neonácik mellett, ez els? hallásra kicsit furcsa...

(index.hu)
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Van még remény
by maxval bircaman - szombat, szeptember 26, 2015
http://bircahang.org/van-meg-remeny/

Persze a magyar ballibek megint csúfosan leszerepeltek. A kezdetben magát a problémát sem ismerték el,
azt a csúnya Orbán fantáziájának min?sítették, majd amikor a puszta tények miatt tarthatatlanná vált ez az
álláspont, igyekeztek a nyugati liberális elmebetegeket is túlszárnyalni hülyeségben.

Látszólap épesz? emberek képesek voltak olyanokat leírni, mintha valamiféle univerzális alanyi jog lenne
Nyugat-Európába költözni, s egy ország határainak megvédése pedig nem más, mint diktatórikus, fasiszta
intézkedés.

Ballib álcivilek eközben b?kez?en etették a sokszor az átlag magyarnál gazdagabb álmenekülteket. Volt
minden: halott gyermek emlékével való visszaélés, demagógia síró kisgyerekekkel és terhes anyákkal,
vad röszkei összeesküvéselméletek.

Az áttörést Kelet-Európa hozta el. A kelet-európai EU-tagok – különböz? módon, de hasonló érvekkel –
nemet mondtak a német kormány felel?tlen politikájának és a Brüsszelben idétlenül gágogó liberális
eszmeiségnek. A magyar kormány kemény, elvi alapú fellépése sokat nyomott a latban.

Mindesetre le a kalappal az MSZP el?tt. Egyedüliként a ballib táborban, az MSZP vezetése ráébredt, a
liberális dogmák bukni fognak a menekülkérdésben, így igyekeztek semlegességet tanúsítani az utóbbi
id?ben. Kés?n jött ez a felismerés, de jobb kés?n, mint soha.

A magyar ballib agytröszt el?tt pedig nehéz hetek állnak: valahogy ki kell magyarázni miért fogadta el a
jóságos Európa a gonosz Orbán eszméit. Nem könny? feladat, de biztos vagyok benne, hogy megoldják
ezt is.

Hozzátennénk: a megoldás nem teljes. A balkáni fronton valószín?leg a probléma meg lesz oldva nagy
mértékben, ha sikerül valóban lefizetni Törökországot, hogy védje meg saját határait a kimen?
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forgalomtól, s ezért cserébe a törökök nem támasztanak majd teljesíthetetlen követeléseket. Van mégis
egy olyan érzésem, hogy Törökország bele fog menni az üzletbe, azonban ezt zsarolásra fogja
felhasználni, els?sorban Szíria kapcsán. Ott pedig nyilvánvaló mi Törökország érdeke: a szíriai kurdok
veresége. Elég nehéz lesz most már lenyomni a nyugati közvélemény torkán, hogy a kurdok hirtelen
gonosz terroristákká váltak, s legy?zésük fontosabb az Iszlám Állam vereségénél – ez ugyanis jelenleg a
török álláspont. A szíriai válságot csak az orosz bevatkozás fogja tudni megoldani, de ez most más téma.

Viszont a másik front, az itáliai továbbra sem megoldott. Ott nincs kit lefizetni, miután pár éve a nyugat
megdöntötte a legitím, fejl?dést hozó, magas életszínvonalat biztosító Kadhafi-féle vezetést, s jelenleg az
országban nem létezik m?köd? államszervezet, hanem helyette három darab párhuzamos „kormány”
üzemel, melyek közül egyik se képes a legalapvet?bb állami feladatokat ellátni. Persze ez egy eleve
nehezebb útvonal a „menekülteknek”, onnan kevésbé is jönnek emiatt, a tenger pedig elvégzi a nemlétez?
líbiai kormány dolgát: egyszer?en elnyeli a migránsok egy részét útközben. Szóval igazi, vérbelien
liberális megoldás.

Mi a f? általános tanulság azonban? Nem a meghajlás, az alázatos viselkedés a nyer? a brüsszeli gyarmati
központtal szemben, hanem pont az ellenkez?je: a határozott ellenállás.
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Vannak-e Magyarországon oligarchák?
by maxval bircaman - szerda, augusztus 05, 2015
http://bircahang.org/vannak-e-magyarorszagon-oligarchak/

A válasz egyenesen és röviden: Magyarországon nincsenek semmilyen oligarchák, se fideszesek, se
ballibek.

Persze mindkét tábor a másik gazdagjait oligarcháknak mondja, de ez csak hazug propaganda.

Mi is az oligarcha? Olyan ember, aki vagyona, gazdasági hatalma révén képes alapvet?en és
meghatározóan képes befolyásolni a politikát. A hangsúly az alapvet?en és a meghatározóan szavakon
van, mert nyilvánvaló, hogy a több pénz mindig, mindenhol nagyobb befolyást jelent, kivéve a totális
diktatúrákat.

Szóval az oligarcha nem a "nagyon gazdag ember" szinonímája. Hanem olyan embert jelent, aki irányítja
a politikát.

Magyarországon ez a jelenség sosem alakult ki. Se ballib, se fideszes oligarchák nincsenek. A két nagy
magyar politikai tábor túl er?s ahhoz, hogy a gazdasági szerepl?knek lapot kellene, hogy osszon.
Magyarországon a nagy gazdasági hatalommal rendelkez?k függenek a politikától, s nem fordítva.

Oligarchák léteztek pl. Oroszországban a 90-es években, a liberális demokrácia alatt. Volt 20-30 ember,
akikt?l minden függött. Ha egy politikus nem tetszett nekik, leváltották. Putyin nagy államreformjának
egyik eleme éppen az volt, hogy az oligarchákat felszámolta: ma az orosz politikát csakis a választott
politikusok irányítják, nem a milliárdosok.

Ma Magyarországon mindent egy ember dönt el, Orbán, s aki kicsit is ismeri Orbánt, tudja, hogy ha bárki
milliárdos utasítani próbálná ?t, az a milliárdos hamarosan jól megnézhetné magát. Esetleg másnap
hirtelen jönne egy új jogszabály, mely éppen az adott milliárdos üzleti érdekeit sújtaná. Az oligarchák
esetében ez pont fordítva van: ha a politikus nem táncol az oligarcha akarata szerint, a politikusnak esik
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bántódása.

A nyugati liberális demokráciában szintén nincsenek oligarchák. Minek lennének, mikor maga a rendszer
eleve a leggazdagabbak érdekei alapján m?ködik. Olyan ez, mint a szerencsejáték – minek csalna a
játékszervez?, ha a játék szabályai eleve csillagászati hasznot hoznak neki.
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Veszprém után
by maxval bircaman - kedd, február 24, 2015
http://bircahang.org/veszprem-utan/

A ballib jelölt nyerésének oka a választók masszív távolmaradása az urnáktól. Most alig 45 % ment el szavazni,míg tavaly
ugyanott 64 % szavazott. Azaz 19 % otthon maradt.

Ami az egyes pártokat illeti, az LMP, a Fidesz és a Jobbik szavazóinak a fele otthon maradt, míg a ballib szavazótábor elment
szavazni ugyanolyan számban, mint tavaly.

Azaz: a ballib tábor nem növekedett semmit, maradt azonos, a jelölt "függetlensége" nem hozott plusz
szavazatokat. Egyszer?en a ballib pártok jobb kampányt csináltak, jobban mobilizálták SAJÁT táborukat,
ennyi az egész. A többi három párt szavazóinak a fele pedig egyszer?en nem ment el szavazni.
Tulajdonképpen ezzel nyert a gy?ztes.

Valójában a ballibek csak a Fidesz új választási törvénye miatt tudtak nyerni. Ha lett volna második
forduló (ahogy ez az el?z? választási tv. szerint lett volna), azt szinte biztosan elvesztették volna. Ezzal a
ballibek t?rt döftek a saját hátukba, hiszen ezek után nem lehet többé se választási csalásról, se
diktatúráról beszélni.

A ballib öröm egyébként is alaptalan. Az USA rájött: a "baloldal" támogatásával Orbán nem gy?zhet? le, így most lovat
váltottak. Ennek jele a masszívan baloldallenes, s?t széls?jobbos szövegeket halandzsázó Kész nyomása is, annak
kikényszerített támogatattása a ballibek részér?l, meg persze a cs?dött mondott André Veesenmayer Badfriend expressz
hazapaterolása is.

Azt kell mondanom, az háttérhatalom új taktikája profi. Magyarországon 3 jobboldali párt lesz a 3 f? politikai szerepl?. A
Fidesz, a Jobbik, s a Fidesz II., más néven Soros-Simicska párt, melynek els? parlamenti képvisel?je Kész Zoltán.

Nem hinném, hogy képes lenne Orbán megküzdeni sikeresen mindezzel. 2018 a bukás éve lesz. Ha valóban államférfi, a
maradék 3 évét arra fogja felhasználni, hogy tartóssá tegyen egyes elért eredményeket. A helyzet mindenesetre bonyolult.
Kérdés: érdemes-e ilyenkor kockáztatni vagy sem. Ez olyan helyzet, melyhez hasonlóban Horthy volt uralma utolsó 2 évében.
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Nehéz ügy...

A 2018-as valószín? kimenet, ha addig nem történik drasztikus változás egy Fidesz II. vezette kormány, melynek tagja lesz a
10 %-os ballib tábor is. Ellenzékben marad a Fidesz I., a Jobbik, s az LMP.
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Veszélyes eszmék
by maxval bircaman - vasárnap, augusztus 30, 2015
http://bircahang.org/veszelyes-eszmek/

Sajnos az utóbbi id?kben megjelent egy veszélyes jelenség.

A ballib agyatlan széls?ség elhozta az ellenkez? irányú széls?séget.

Az egyik oldalon a határok megnyitásáról beszélnek, s?t a legújabb elmebeteg vélemény szerint az
Emberi Jogok Általános Nyilatkozatával ellentétes a határvédelem és az utazás korlátozása
(természetesen a Nyilatkozatban ez nincs benne!), s hasonlók.

A másik oldalon meg örülnek pl. a kamionban megfulladt 72 ember halálának, illetve mészárlást akarnak
a határokon.

Mindkét széls?séget határozottan el kell utasítani, mind a kett? ugyannak az érmének a két oldala. A
józan észre és a humanizmusra van szükség most is, mely most egyezik az arany középúttal a két
széls?ség között.

A határokat fokozottan kell védeni, el kell venni el?re a kedvét minden beáramlójelöltnek, s
természetesen szükség van legális er?szakra is, az emberi jogok betartásával. A mégis beáramlott
embereket zárt táborokba kell zárni, s 72 órán belül el kell utasítani indokolatlan menekültkérelmüket,
amit visszatoloncolás követ. Az illegálisan belép?k kérelmét pedig automatikusan el kell utasítni,
b?ncselekmény elkövetése miatt.

Se mészárlás, se határmegnyitás nem kell - mindkett? csakis teljes káoszt eredményezne.
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ez a kép nem az én munkám, készen találtam a FB-on, de jogos kérdést vet fel
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Vicces reakciók egy cikkre
by maxval bircaman - hétf?, szeptember 21, 2015
http://bircahang.org/vicces-reakciok-egy-cikkre/

Az egyik nemrégi cikkem kapcsán ismét meg tudtam gy?z?dni az emberi butaságról.

Az egyik oldalról megkaptam azt, hogy kripto-antiszemita vagyok, mert ez a cikkem "zsidózás".

A másik oldalról meg azt, hogy a cikkem cionista, mert kigúnyolja a palesztín harcosokat, akik az izraeli
elnyomás ellen küzdenek.

Vicces...

_______________________________________________
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Választási aránytalanság
by maxval bircaman - hétf?, november 09, 2015
http://bircahang.org/valasztasi-aranytalansag/

Régi ballib mítosz az utóbbi 5 évben, hogy a Fidesz mellett a lakosság kis része állt ki valójában, azaz a
lakosság nagyobb része ellenzéki.

Lássuk most az adatokat!

Megállapítható:

Eddig sosem volt 1990 óta olyan magyar kormány, mely a választópolgárok többségének
szavazatával kormányzott volna. A legkisebb támogatottsága az 1998-as Orbán kormánynak volt:
25,07 %, a legnagyobb pedig az 1994-es Horn-kormánynak: 36,07 %. Azaz látható még rekorder
Horn-kormány is nagyon messze volt a többségt?l. (A jelenlegi kormány esetében ez az arány
egyébként 26,78 %.)

Hozzáteszem. én természetesen abszurdnak tartom azt az elképzelést, hogy a nem-szavazókat az
ellenzékhez kellene sorolni, a fenti számítást csakis azzal a céllal csináljam, hogy bizonyítsam:
abszurdum a fenti logika, mert ez alapján az összes magyar kormány illegitím az utóbbi 25 évben.

Lássuk az aránytalanság tézisét is, azaz a magyar választási rendszer torzító hatását. Torzító hatás alatt
az értend?, hogy a mandátumok elosztása az egyes pártok között mennyire tér el az erre a pártokra adott
tényleges szavazatok arányától. Azaz a kapott mandátumok mennnyivel különböznek ahhoz képest, ha
teljesen arányos lenne a választási rendszer (tehát: csak országos lista, csak listás szavazatok, s nulla %
parlamenti küszöb).
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A legkisebb aránytalanság a 2002-es választásokon volt, ekkor a nyertes koalíció alig 9,02 %-os
aránytalansági többletet tudott elkönyvelni, míg a legnagyobb az aránytalanság a tavalyi
választásokon volt: 52,86 %-os többlet. A második legaránytalanabb eredmény pedig az 1994-es
gy?ztesek eredménye: akkor az aránytalanság 37,61 % volt.

Érdekességképpen azt is kiszámoltam mennyi az aránytalanság, ha a nem-szavazókat kormányellenes
szavazóknak tekintenénk. Ez esetben még a legarányosabb 2002-es eredmény esetében is 54,58 %-os az
aránytalanság.

Hozzáteszem: önmagában a választási aránytalanság nem rossz. A magyar rendszert is direkt
aránytalanra tervezték 1989-ben. A világban léteznek a magyarnál SOKKAL aránytalanabb választási
rendszerek is, pl. az amerikai, a kanadai, a brit, a francia, stb. S?t egyes országokban (pl. Olaszország és
Görögország) direkt van a listás eredményeket az aránytalanság felé kompenzáló tényez? a választási
rendszerben (pl. Görögországban a nyertesnek jár plusz 50 mandátum bónuszként).

Minden olyan választási eredmény aránytalan, melyben vannak egyéni választókerületek és ezek
nincsenek listán kompenzálva. Így tehát a legaránytalanabbak a kizárólagosan egyéni választókerületes
választási rendszerek.

S végül egy fantázia: a 2014-es magyar választási eredmények, ha a magyar választási rendszer a brit (az
egyik legaránytalanabb választási rendszer Európában) és a holland választási rendszer (az egyik
legarányosabb választási rendszer Európában) alapján lettek voltak lebonyolítva:

Látható:

Ha a brit választási rendszer lenne Magyarországon, a Jobbik és az LMP nem lenne bent a
parlamentben, viszont a Fidesznek 91 %-a lenne.
Ha a holland választási rendszer lenne Magyarországon, a jelenlegieken kívül a Munkáspárt is
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parlamenti párt lenne. Emellett a Fidesznek éppen nem lenne meg a többsége: azaz csak 99
mandátuma lenne az egyszer? többséghez szükséges 100 helyett.
Érdekes, de - a közhiedelemmel ellentétben - nem a ballibek az igazi vesztesek amiatt, hogy
Magyarországon nem arányos a választási rendszer. Teljesen arányos választási rendszer esetében
ugyanis a ballibeknek a jelenlegi 38 helyett 43 mandátumuk lenne, ami minimális többlet, míg a
Jobbiknak 23 helyett 44, az LMP-nek pedig a jelenlegi 5 helyett 12 mandátuma lenne! Azaz kicsivel ugyan, de - a Jobbik lenne a második párt.
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Választási csalás
by maxval bircaman - vasárnap, május 10, 2015
http://bircahang.org/valasztasi-csalas/

A Brit Köztársaságban diktatúra van, ez immár világos mindenki számára.

A liberális konzervatív párt megszerezte a szavazatok 37 %-át és ezzel elnyerte a mandátumok 50 %-át.
A második helyen a munkáspárt a szavazatok 31 %-ával a mandátumok 35 %-át kapta. A harmadik párt
az UKIP, a szavazatok 13 %-ával a mandátumok kevesebb mint 1 %-át kapta. A negyedik helyen a
liberáldemokraták a szavazatok 8 %-ával a mandátumok 1 %-át kapták. Ötödik helyen a Skót Nemzeti
Párt
végzett - a szavazatok 5 %-ával a mandátumok 9 %-át kapták.

Mit lép erre Európa? Lesz legalább egy jó kis vitanap az Európai Parlamentben az illegitím,
antidemokratikus választás miatt? S mit szólnak a civilek, fognak tüntetni?
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Választási mítosz
by maxval bircaman - kedd, augusztus 04, 2015
http://bircahang.org/valasztasi-mitosz/

Akik elmentek külföldre, azok a ballibek hívei, halljuk minden nap a mítoszt.

Nos, a valóság – a tavalyi EP-választás eredményei pártok szerint:

párt

belföldön

külföldön

eltérés

Fidesz
Jobbik
LMP
ballib

51,48 %
14,67 %
5,04 %
27,90 %

45,36 %
12,61 %
15,19 %
26,39 %

-6,12
-2,06
+10,15
-1,51

Látható, mind a 4 f? tábor (Fidesz, Jobbik, LMP, ballibek) a szavazatarányok szinte azonosok belföldön
és külföldön, egyedül az LMP esetében van komoly eltérlés: jelent?sen több a külföldi szavazatarány.

_______________________________________________

577 / 597

BircaHang - 2015
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Választások Veszprémben
by maxval bircaman - vasárnap, február 08, 2015
http://bircahang.org/valasztasok-veszpremben/

Valójában mindegy ki szerez mandátumot, a Fidesz, a Jobbik, az LMP, vagy valamelyik kamuszagú párt.
Ez nem számít. Az egyetlen fontos tényez?: a ballib er?k veszítsenek Veszprémben. Egy ballib nyerés
ugyanis azt jelentené: Obama és Soros szerzett mandátumot, s a választók bed?ltek az USA irányította
háborús uszító propagandának.

A ballib gy?zelem Veszprémben azt jelentené, hogy a magyar közvélemény megismétli az 1914-es
közhangulatot, amikor a lakosság zöme a háborút akarta és üdvözölte.

Látható, hogy ezen a héten megkezd?dött a nemzetközi háttérhatalom Fidesz 2. kódnev?, akciója is, ez a
magyarázata a Simicska-ügynek. De mivel itt egy új friss eseményr?l van szó, még nem valószín? ennek
megjelenése ezen a választáson.
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Zsidóznak a ballibek!
by maxval bircaman - csütörtök, november 05, 2015
http://bircahang.org/zsidoznak-a-ballibek/

Nyilvánvaló, hogy a ballibek antiszemiták, hiszen pl. folyamatosan támadják Vajna András
filmproducert.

Márpedig én úgy tudom a ballib médiákból, hogy Soros György kritizálása és támadása antiszemitizmus,
mivel Soros zsidó. Pl. a Népszava mai cikkében is ezt olvastam.

Kérdezem tehát a ballibeket: mikor szándékoznak bocsánatot kérni antiszemita szövegeik miatt?

_______________________________________________
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Zuhan a Fidesz
by maxval bircaman - szombat, március 28, 2015
http://bircahang.org/zuhan-a-fidesz/

Zuhan a Fidesz.

S még jobban zuhannak a ballibek.

A ballib mítosz: a magyarok többsége hülye orbánista, ezért vannak ilyen választási eredmények. A
valóság: fanatikus orbánista kevés van. Ha csak ezek szavaznának, a Fidesz sose nyerne semmilyen
választást. A magyarok többsége kiválóan tudja, hogy a fideszes érdekkör egy korrupt maffia, mely
semmivel sem jobb a ballib korrupt maffiánál, de a Fidesz még így is valami újat mutat fel a
politikájában, ami elfogadhatóbb, mint a cs?döt mondott receptet ismételget? ballibek.

Ennyi az egész. S most látható is ez világosan. A Fidesz népszer?ségének csökkenése NEM hoz
támogatást a ballibeknek, hanem ez plusz támogatást ad f?leg a Jobbiknak és kisebb mértékben az LMPnek.

A veszprémi választásoknál kiderült: a ballib jelölt UGYANANNYI szavazatot kapott idén, mint tavaly, s
csak azért nyert, mert a Fidesz-támogatók egy része nem ment el szavazni.

Éles helyzetben (pl. parlamenti választások) a ballibek harmadikok lennének, s az 1.-2. helyre meg a
Fidesz és a Jobbik kerülne, s ma már abszolút nem biztos, hogy a Fidesz lenne az 1. és a Jobbik a 2.!

Azaz nem arról van szó, hogy a nép a nyugati modellt akarja (ezt képviselik a ballibek), hanem arról: a 3
nem-nyugati párt (Fidesz, Jobbik, LMP) között megy a valódi verseny.

A nyugati modell, a vad vadliberalizmus már ki lett próbálva, ez van 1990 óta, s nem jöt be. S miért

580 / 597

BircaHang - 2015
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

er?ltetsük a kipróbált rosszat? - mondja a magyar választók zöme.
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Álom
by maxval bircaman - szombat, augusztus 15, 2015
http://bircahang.org/alom/

Álmomban Ballibisztánban jártam.

Ez az ország Magyarországtól kb. 30 ezer km-re, nagyjából a Föld szemben lév? oldalán van, de onnan
sréhen picit még keletnyugatra.

Ballibisztán tökéletes liberális demokrácia. A választásokon pl. a nyertes párt nem kap egyetlen
mandátumot sem a parlamentben, nehogy alkotmányos diktatúra alakuljon ki, hanem ehelyett a legkisebb
párt kap mindig kormányalakítási megbízást.

Fontos eleme a jogrendnek a közvetlen demokrácia is. Ha bármikor kimegy tüntetni (ballibisztáni
nyelven: gágogni ) legalább 1200 lakos, akkor automatikusan megsz?nik a kormányf? megbízatása.

Fontos a kvótarendszer is. Minden párt köteles a választási listájának legalább 80 %-át okleveles
ballibákkal feltölteni, akik vizsgát tettek, ezzel bizonyítva, hogy mindenben mindent úgy gondolkodnak,
ahogy ezt a Balliba Agytröszt mondja.

Ez a Balliba Agytröszt tulajdonképpen egy igen fontos civil szervezet, joga van megvétóznia bármilyen
állami szerv döntését Ballibisztánban. Az Agytröszt tagjai minden héten összeülnek és megmondják mi a
jó és mi a rossz. Aki nem fogad szót, az orbánistának (az „orbánista” szó ballibisztániul annyit tesz:
gonosz, náci-komcsi ember) min?sítik és azzal többé senki sem áll szóba.

Ballibisztánban bárki bárkivel köthet házasságot. A ballibisztáni kormányf? pl. házasságban él egy másik
férfivel, annak a nagymamájával, egy kölyökkutyával, valamint az egyik konyhai t?zhellyel és az emeleti
vécé vécékeféjével.
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Fontos jellemz?je Ballibisztánnak az is, hogy nincs határa, ugyanis országhatárt fenntartani gy?lölködés,
márpedig a ballibisztáni alaptörvény szigorúan tiltja a gy?lölködést. Korábban a ballibisztáni politikusok
fenntartottak határ?rséget, mely azonban mindenkit beengedett, kés?bb azonban arra jutottak: maga a
határ?rség fenntartása is gy?lölködés, s?t a határvonalakat is eltörölték azóta, nehogy azok megsértsék
bárki emberi méltóságát.

Ballibisztánban az adórendszer is rendkívül igazságos. Átlagbérig az adó: 0 %, átlagbér duplájáig: 10 %,
felette 80 %. Az átlagbér ötszörésénél viszont többet keresni b?ncselekmény, az ilyeneknél teljes
vagyonelkobzás jár nyilvános megkorbácsolás után. Mindez természetesen csak a bérb?l él?kre
vonatkozik. A vállalkozók kereshetnek bármennyit, mert ?k munkahelyteremt? jóemberek.

Ballibisztánban teljes a szólásszabadság, amennyiben az ballib szellemiség?. Minden más megszólalás
tilos, mert az gy?lölködésnek számít.
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Ébred Szlovákia
by maxval bircaman - szerda, január 21, 2015
http://bircahang.org/ebred-szlovakia/

Februárban országos népszavazás lesz Szlovákiában, melynek célja a homoklobbi gyomorforgató
tevékenységének korlátozása.

Szlovákia – a magyar és a lengyel példát követve - már tavalyel?tt beemelte alkotmányába a házasság
intézményének védelmét. Azonban szlovák családvéd? és keresztény civilek ezt kevésnek találták, s
alaáírásgy?jtésbe kezdtek.

A szlovák társadalom erejét mutatja, hogy pár hét alatt meglett a szükséges számú aláírás: a szlovák
szabályok szerint a választásra jogosultak 10 %-ának aláírása szükséges országos népszavazás kiírásához.

A nemzetközi homoklobbi pánikban van: mivel jól tudja, hogy a nagy többség ellenzi törekvéseit, így
egyetlen reményük a népszavazás érvénytelensége. A szlovák szabályok szerint a népszavazás
érvénytelen, ha nem vesz részt rajta a választópolgárok legalább 50 %-a.

A népszavazás napja: február 7.

Hajrá Szlovákia, hajrá szlovákok!

_______________________________________________
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Ébredés
by maxval bircaman - hétf?, június 22, 2015
http://bircahang.org/ebredes-2/

Európa ébred.

A liberális demokrácia végnapjait éljük. A liberalizmus saját paródiájává vált és immár nem képes
megfelelni a létez? valós igényeknek.

A mindent a piacnak való alárendelés elve a polgárokat gépekké változtatta, akiknek egyetlen feladatuk a
nyereségcsinálás a lehet? leghatékonyabb módon,

Ez a mindent a piacért logika eljelentékteleníti az összes olyan területet, mely nem képes piaci alapon
m?ködni, s?t immár magát a demokrácia intézményét is veszélyezteti. A liberalizmus piaci alapúvá akarja
süllyeszteni immár a politikát is.

Mindezt fokozza a liberalizmus fokozott agresszivítása is. A liberális er?k kétségbeesetten igyekeznek
minden potenciális ellenfelet megsemmisíteni, így teljes országokat szálnak meg, bombáznak, milliókat
tesznek földönfutóvá. Igyekeznek az emberiséget megnevelni, liberálissá tenni, ha pedig ez nem megy,
akkor véres bosszút állnia az engedetleneken.

Lassan, de biztosan az egész világ megunja ezt a liberális er?szakosságot. A népek válasza az ellenállás.
Európában például új mozgalmak megjelentek mind a baloldalon, mind a jobboldalon, (Pl. a görög
Sziriza és a francia Nemzeti Front.) Ez az új antiliberális bal és az új antiliberális jobb.

A magyar ballibek pedig tisztelegve vállalják a liberalizmus utolsó csatlósának dicstelen szerepét. A
ballibek egyre hisztérikusabban toporzékolnak. A belföldi támogatásuk minimális, de immár a külföldi
támogatást is kezdik elveszteni. Ezért bár egyre kevesebben vannak, egyre hangosabban óbégatnak.
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Eközben a 3000-éves görög nép élet-halál harcát vívja az elnyomás ellen, s nyerésre áll! Hatalmas
szomorúság ez a magyar ballibeknek, akik zsigeri gy?löleletet éreznek mindenki ellen, aki felkel a
liberális elnyomás ellen.
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Ébredés
by maxval bircaman - kedd, január 06, 2015
http://bircahang.org/ebredes/

Európa népei ébrednek.

Eddig csak 2 EU-tagállam volt renitens: Magyarország és Szlovákia. Idén jönnek e görögországi
választások, melyen a nyertes már szinte biztos. Egy harmadik "Orbán" is lesz immár az EU-ban,
ráadásul nem új, hanem régi EU-tagállamban.

Spanyolországban er?södik a Podemos, Angliában az UKIP, Franciaországban a Nemzeti Front, Ezek
mind a statusquo, a liberalizmus ellenségei.

Más országokban is er?södnek a néppárti er?k. Csehországban a bátor köztársasági elnök rendre kritizálja
az EU zuhanó, múltba réved? nézeteit.

Minden azért fontos, mert gyengíti a nyugat agresszív, háborús uszító er?it. Az idei évre tervezett
világháborút esélyünk van még elkerülni ily módon,

_______________________________________________
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Éljen!
by maxval bircaman - péntek, március 27, 2015
http://bircahang.org/eljen/

A dollár árfolyama 300 Ft alá esett.

Tehát éljen Orbán!

_______________________________________________
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Én és a földikutya
by maxval bircaman - csütörtök, október 15, 2015
http://bircahang.org/en-es-a-foldikutya/

A ballibek kedvenc állata, egy földikutya látogatott meg álmomban.

A földikutya két lábra állt ágyam mellett és rám nézett várakozva. Éreztem, valamit mondanom kell. de
azon gondolkodtam, hogyan is kellene egy földikutyát megszólítani. Végülis ezt mondtam:

- Egyedem-begyedem, földikutya, üdvözöllek.

Ekkor a földikutya is üdvözölt, majd elmondta, ? egy id?utazó kisállat, s most beszámol nekem a világról
2115-ben.

2115-ben már az egész világ teljesen toleráns, pl. az ENSZ alapokmányába is bele van írva a pedofób
gy?lölködés tilalma, s mivel a nemi élet alsó korhatára a betöltött 6 év, a szül?knek tilos beleszólniuk
gyermekük párválasztásába. A WHO is törölte azóta a pedofíliát a betegségek listájából.

Emellett a leghaladóbb skandináv protestáns felekezetek betiltották a keresztet annak kirekeszt? mivolta
miatt, s immár egyházi áldást kapnak a pedofil párok. Luxemburgban pedig immár nyíltan pedofil ember
a miniszterelnök. A progresszióért er?sen harcol Hollywood is, tavaly egy magyar film, A szerelem
jogáért alkotás nyert díjat, mely elmeséli a 64 éves Perverzó Buzák bácsi és 6-éves párja, Rózsa Zolika
romantikus kapcsolatát, valamint azt, hogy ezt a szeretnivaló párt hogyan taszítják ki, rekesztik ki a
fasiszta magyar keresztények.

Azt is elmondta, egyes országokban sajnos még ma is vannak problémák. Pl. Magyarországon a lakosság
egy része még mindig hisz a keresztény baromságokban, pedig azokon minden igazi liberális kisgyerek
jókat nevet. Szerencsére azonban már Magyarországon is többségban vannak az európai, haladó
gondolkodású emberek. Idén pl. Budapest VII. kerületében, az Orbán Viktor út és a Göncz Árpád utca
keresztez?désében Gyurcsány Mohamed miniszterelnök felavatta a Rózsaszín Buzogány Tornyot, ez egy
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oktatási intézmény, mely toleranciára neveli a kisgyerekeket és szexuális felvilágosítást nyújt az
óvodásoknak.

Azt hiszem, hogy a földikutya egy párhuzamos valóság jöv?jéb?l jött, de ezt már nem tudtam
megkérdezni t?le, mert a karórájára nézett és elt?nt.

_______________________________________________
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Ökörségek
by maxval bircaman - kedd, november 17, 2015
http://bircahang.org/okorsegek/

A liberális médiagépezet hamis célok érdekében folyton egyenruhába szeretné öltöztetni az embereket.

Ez a kép ezt parodizálja:
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Ötödik hadoszlop
by maxval bircaman - szombat, október 03, 2015
http://bircahang.org/otodik-hadoszlop-2/

Ötödik hadoszlop-e az, aki él egy diktatúrában, s e diktatúra politikai rendszerének nem híve? Árulás-e
abban az esetben, ha esetleg ennek az országnak – az ország politikai rendszerének – a külföldi ellenségei
is a rendszer ellen vannak?

Nem, ez nem árulás, s?t ötödikhadoszloposság sem.

Természetesen azonban, ha az ötödik oszlop fogalmát kitágítjuk, akkor minden ellenzéki az, s?t minden
passzív ember is, aki nem támogatja elegend? mértékben az adott rendszert. Dehát van értelme ilyen
meghatározásnak? Ilyen értelmezést utoljára Sztálin alkalmazott a II. vh. során, amikor minden szovjet
állampolgárt, aki a német megszállók által ellen?rzött területen rekedt és ott nem folytatott partizán
tevékenységet, automatikusan az ellenség cinkosának tekintett.

Konkrétan a magyar kommunista diktatúra esetében történelmi tény, hogy ez a rendszer 1948-1990
között fennállt, rövid megszakítással 1956-ban.

Ez a rendszer sosem élvezte a nép többségének akaratát. Eleve úgy lett bevezetve, hogy alig a lakosság
ötöde szimpatizált a rendszerrel. A kommunista párt sosem nyert szabad választást a II. vh. után, a
rendszer alapja nem volt legitím.

Mi lett volna a teend?je annak, aki nem kedvelte ezt a rendszert? Az emigráció vagy a fegyveres felkelés?
Abszurdum: az átlagember nem akarja se elhagyni megszokott lakóhelyét, se fegyveresen harcolni. Az
átlagember egyszer?en elt?ri, ha olyan rendszer van, melyet nem kedvel, s túléli azt.

Magyarországon maga a diktatúra vezetése is erre épített a kádári konszolidáció során: immár nem várták
el az emberekt?l a lelkes támogatást, elegend? volt a passziv lojalitás.
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Most viszont utólag kiderül: a szimpla lojalitás valójában az ellenséggel való cimborálás. Vicces.

Én ötödik hadoszlopnak kizárólag két embercsoportot ismerek el:

aki idegen megszálló hader?t támogat,
aki pénzért idegen érdeket szolgál.

Az átlagember lenne a hibás, hogy egy rendszer, melyet nem kedvel, rosszul m?ködik? Dehogy. Ha a
rendszerurak jobban csinálták volna a rendszert, a hívei is növekedtek volna.

Szóval pofán váglak, s aztán te vagy a hibás, hogy nem volt tökéletes az ütésem, s?t te vagy a hibás, hogy
nem tudok profi bokszoló módjára ütni, te szabotáltad el a profi bokszolói karrieremet, te rohadék! :-)

_______________________________________________
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Újévi köszönt?
by maxval bircaman - szombat, január 03, 2015
http://bircahang.org/ujevi-koszonto/

Ballibek! Véreim!

Orbán, a fasiszta cigány diktátor m?hóval szórta be az országot, valószín?leg haverja, a gonosz emberev?
Putyin diktátor küldte a havat titkos KGB-s szputnyikok segítségével. Így próbálja a fasiszta Fidesz
leplezni a szörny? valóságot, hogy az országban nagyobb a szegénység, mint Szomáliában, és a diktatúra
keményebb, mint Észak-Koreában.

De mi, edzett ballib elit, mind a kétezren, átlátunk a manipuláción. S addig harcolunk míg a mi akaratunk
nem érvényesül szemben a milliónyi fideszbirka szavazatával! Addig nem nyugszunk, míg nem lesz
Gyurcsány és Bajnai kormányon - André Veesenmayer Badfriend bölcs tanácsai mellett -, nem lesz szent
háború indítva a barbár Putyin ellen, s nem lesz bevezetve alkotmányos alapjogként a homokos házasság.
Valamint lesz sok fék és ellensúly mindenütt, a kerti vécét?l a Országház kupolájáig.

Hazug KGB-szibériai, putyinista hó helyett legyen igazmondó, nyugatieurópaicivilizáltdemokrata CIAhomok!

Éljen az örök haladás! Éljen a fékekkel ellensúlyozott karácsonyfa!

Liberóné Balliba Emese, szóvív?
Ballib Agytröszt
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Újévi szadista hangverseny
by maxval bircaman - kedd, január 13, 2015
http://bircahang.org/ujevi-szadista-hangverseny/

Ma van a juliánus naptár szerinti Újév. Ennek kapcsán jutott ez eszebe.

Január 1-jén, kutyasétáltatás után, kapcsolgattam a tévé távirányítóján, véletlenül hangversenyt láttam.
Felismertem a m?vet:

https://www.youtube.com/watch?v=PscKxtzI3Ok

Aztán rádöbbentem mit nézek: a Hitler által alapított, s a liberálisok által büszkén folytatott bécsi újévi
hangversenyt. Ekkor azonnal átkapcsoltam egy valóságsóra, az ugyanis értékesebb.

A újévi bécsi esemény lényege ugyanis: perverz sznobok összejönnek egymás ruháját megvitatni, s
közben közösen köpnek az emberiségre. Tavaly pl. a szörnyszülött Konchita von Eurovision is jelen volt
díszvendégként.

Ha élne Strauss, letiltaná m?veit a sznob buzik és liberális szadisták újévi pártgy?lésér?l.
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Ünnepélyes Nyilatkozat
by maxval bircaman - vasárnap, szeptember 20, 2015
http://bircahang.org/unnepelyes-nyilatkozat/

Miután szeptember 15-én az Orbán-rezsim bevezette immár pont századik alkalommal 2010. óta a
diktatúrát, kénytelenek vagyunk ismét ünnepélyes tiltakozó nyilatkozatot kiadni.

Annál is inkább mert a rezsim egyre véresebb és kegyetlenebb.

A tegnapi napon az orbánista bérrend?rök békésen allahakbározva és randalírozva téglákat dobáló terhes
anyákra és kisgyerekekre támadtak! A kegyetlen hatósági er?szaknak súlyos következményei lettek: egy
kisgyerek sírni kezdett, egy közelben elhaladó sündisznó pedig ijedtében húsz méterrel távolabb ment
szokásos útvonalától. Látható: Orbán immár nemcsak az embereket, hanem az állatokat is veszélyezteti!

Követeljük, hogy Orbán viselkedjen európai módon, szerelje lesz az összes fegyverest, vonjon vissza
minden jogszabályt, majd oszlassa fel az országot, aztán pedig azonnal mondjon le.

Ha ez nem történikmeg 72 órán belül, 800-f?s tömegtüntetést szervezünk a jöv? hét közepén!

Éljen a Köztársaság!

Liberóné Balliba Emese, szóvív?, Ballib Agytröszt

U. i.: Ezt a nyilatkozatot elküldtük a horvát és a szlovén ballib agytrösztnek, hogy lefordítva, picit
változtatva fel tudják ?k is használni, mivel e két diktatúra is rohamtempóban fasizálódik.
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