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#JeSuisMartonLászló!
by maxval bircaman - péntek, október 20, 2017
http://bircahang.org/jesuismartonlaszlo/

Se Weinsteint, se Martont nem ismerem.

Annyit tudok róluk, hogy láttam leírva a nevüket. Konkrétan mit tettek, nem tudom és nem is érdekel.

Ami a lényeg az, ami az ügy mögött van.

Nyilnval?an szervezett kampány zajlik, hollywoodi és budapesti szajhák, valamint fanatikus liberális
megmondóemberek és
megmondóasszonyok részvételével. A homoklobbi sz?rös mancsa igencsak kilóg. Mint keselyük a
haldoklóra ugrott rá ez az egész banda az ügyre, s mára debil, családellenes és emberellenes kampány
szervez?dött.

A cél: eltörölni a nemi szerepeket, egyesíteni a férfiakat a n?kkel, mindenkit liberális egyenruhába
bújtatni. Lassan csak a
homoszexuálios perverzitás lesz megengedett, míg a normál férfi-n?i kapcsolat szégyellnivaló dologgá
lesz kikiáltva.

Az er?szak természetesen csúnya dolog minden formában, azonban természetes emberi tulajdonság, hogy
a férfiak nemisége
agresszívabb, mint a n?ké. Így van ez ?sid?k óta, s ez sose okozott semmilyen problémák. Probléma csak
a liberális megmondóemberek perverz agyában van, mert képtelenek elviselni, hogy a férfiak férfiak, a
n?k meg n?k, továbbá, hogy a normális párkapcsolat ellenkez? nem?ek közt zajlik, a család meg
kizárólag férfit, n?t, s kettejük gyerekeit jelenti.
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100 év butaság
by maxval bircaman - csütörtök, április 06, 2017
http://bircahang.org/100-ev-butasag/

Hisztérikus népszer?ségre tett szert egy cikk a múlt hónap végén. Alapállításai azonban abszolút tévesek.
Érdemes a legfontosabb tévedések rögzítése.

El?re szólok, csak a legfontosabbakat emeltem ki, mert szinte minden mondathoz hozzá lehetne szólni
valójában.

A cikk szerint a nyugati rendszer lényege három pont:

a tulajdonjog hatékony védelme,
a hatalommal rendelkez?k megfelel? korlátozása,
a politikai hatalommal megszerezhet? vagyon mértéke eltörpül a tulajdon segítségével
megszerezhet?höz képest.

Ez igaz is, de mindez miért jó? A nyugati, liberális rendszer lényege: a gazdasági hatalom áll a politikai
hatalom felett, s azt nem képes ellen?rizni a politikai hatalom. Azaz a demokrácia üres, hiszen sok
mindent képes ellen?rizni, kivéve a legfontosabbat: a gazdasági hatalmat.

Kérdés: vajon ez miért jó bárkinek is, a gazdasági hatalom birtokosait leszámítva?

A latin-amerikai liberálisok egyik kedvenc szövege a kicsorduló pohár elmélet. Ennek lényege: adjunk
lehet?séget az elitnek, hogy jóllakjon korlátlanul, igya korlátlanul a jólétet, s aztán eljön egy pillanat,
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amikor az elit jóllalik, már nem bír többet inni, s akkor az elit pohara túlcsordul, onnan a jólét elkezd
lefelé csorogni, s lám, az egész nép jól jár a gazdag elitjével.

A gond az, hogy ez sosem m?ködik a gyakorlatban. Az elitnek sose jön el az a pont, amikor csorgatni
akar lefelé. S ha a tömegek csak várják ezt, abból az elit csak azt a következtetést vonja le, hogy a népnek
nem is kell semmi. Az elitet egyedül kényszeríteni lehet csorgatásra, ehhez pedig er?s állam szükséges.
A gyenge állam csakis a leggazdagabbak érdeke.

A cikkíró következtetése:

Ezek a feltételek biztosítják, hogy fennmaradjon egy olyan széles tulajdonosi réteg, amelyik végs?
soron korlátozhatja a politikai hatalmat. Erkölcsi támaszt és – ha kell – egzisztenciát ad a
visszaéléseket feltáró közalkalmazottaknak, rend?röknek, ügyészeknek; eltartja a politikai
pártoktól független sajtót; mindenekel?tt pedig életben tartja az önkény legnagyobb ellenfeleit, a
magabíró kisközösségeket. Végs? soron ez a széles tulajdonosi réteg teszi lehet?vé a fékek és
ellensúlyok rendszerének m?ködését.

Totális nonszensz. Minek korlátozni az egyébként is gyenge politikai hatalmat?

A politikai hatalom ideális esetben demokratikus, népi alapon m?ködik, a népszuverenitás fontos eleme.
Ha már elfogadjuk a népszuverenitás liberális eszméjét, legalább vegyük azt komolyan! Minek az olyan
népszuverenitás, mely nem korlátozza a gazdasági hatalmat? Minek a pártoktól független média, ha
egyetlen média se független a gazdagoktól?

A francia forradalom egyik hazug eszménye: legyen egyenl?ség, kivéve a vagyont. Átlátszó elv, er?sen
b?zlik...

S folytatódik ugyanennek a kibontása:
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A nyugati modell nem azért m?köd?képes, mert a közérdeket más országoknál jobban szem el?tt
tartó politikusaik vannak. Még csak nem is azért, mert a szabályaik jobban a közérdek irányába
terelik a politikát. Mindez csak következmény. A modell lelke az a széles tulajdonosi réteg,
amelyik fenntartja és betartatja az ilyen szabályokat a végrehajtó hatalom birtokosaival. A képlet
tehát adott: azok az országok válnak fejletté, amelyeknél mind számosságában, mind
összvagyonában elegend?en nagy az államtól független tulajdonosi réteg.

A modell lényege egészen más, mégpedig az, hogy a nyugati magállamok olyan nemzetközi keretet
tudtak megteremteni, melyen keresztül az egész világból hozzájuk vándorolnak a javak. A bels?
kofliktusaikat pedig úgy tudták rendezni, hogy a magállamok elitjei morzsákat adtak saját népüknek
ebb?l a hatalmas vagyomból.

Kérdés: mit tegyen az, aki ennek szenved? alanya? Tessék mondani, mi honnan lopjunk?

A kérdést, meglep?en, maga a szerz? is észreveszi:

De ha az államhoz való közelség ennyire veszélyes, akkor mit tegyenek a felzárkózni vágyó
országok? Náluk esély sincs arra, hogy a független és fenntartható tulajdonosi réteg alapját jelent?
versenyképes vállalkozások szerves módon terjedjenek el, hiszen a fejlett országok t?keer?s
vállalatai még azel?tt megfojtják ?ket, hogy elérhetnék a túléléshez szükséges kritikus méretet. ?k
éppen ezért nem mondhatnak le a vállalkozások, a tulajdonosok állami megsegítésér?l – ami
viszont jó eséllyel a kárhozat útján indítja el ?ket.
Ezt a dilemmát annyira nehéz feloldani, hogy a nekiveselked? országok dönt? többsége bele is
bukott a kísérletbe.

Viszont választ ? se ad a felvetett problémára. Ez után az egész eszmefuttatás értelmetlen. Hiszen mit is
mond? Csináljuk azt, amit a körülmények nem tesznek lehet?vé? Minek?
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Majd a szerz? megtesz pár furcsa mondatot

A Horthy-rendszer lábbal tiporta a tulajdonjogot

Ez történelmileg nem igaz. A Horthy-rendszer éppenhogy visszállította a Tanácsköztársaság után a
tulajdonviszonyokat.

Persze, gondolom, a szerz? a zsidótörvényekre utalt. Ezek azonban a Horthy-kor végét jelentették csak, s
nemigen volt hatásuk semmire, természetesen az érintetteknek okozott személyes sérelmeket leszámítva.

A témának viszont semmi köze ahhoz, miért nincs Magyarországon nyugati életszínvonal.

A szerz? megemlíti a kommunizmus utáni id?szakot is:

A régi tulajdonosok nem kapták vissza elvett javaikat, az állami vagyont pedig nagyon gyorsan és
valódi ellen?rzés nélkül privatizálta az Antall- és a Horn-kormány. Másrészt az államhoz való
közelség megint jobban fizetett, mint bármi más.
Az 1990-ben létrejött rendszer deklarált alapelvei – a demokrácia, a széleskör? szabadságjogok, a
szociális piacgazdaság víziója – talán összhangban voltak a társadalom többségének
elképzeléseivel. A vonzó homlokzat mögött azonban a kommunista utódpárt formális és
informális hálója, a posztkommunista rezsim irányította az országot.

Dehát ez, amit leír pontosan az, amit a nyugat annak idején egyenesen követelt! S ki volt az, ha nem
éppen a liberálisok, akik éjjel-nappal azt hagoztatták, hogy az állami vagyon elkótyavetyélése is kisebb
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rossz ahhoz képest, ha a vagyon az állam kezében marad, mert az állam rossz gazda, viszont a t?kés meg
nagyszer? gazda, akinek profitvágya el?reviszi a hatákonyságot, ezzel az egész ország szintjét felemeli?

Ezt a receptet 1990 óta minden kormány töretlenül követte, s?t a jelenlegi Orbán kormány is csak
minimális korrekciókat hajtott végre ezzel kapcsolatban.

Most meg ez lenne a baj? Nem értem. Azaz nem kellett volna privatizálni, de rossz az állami tulajdon?
Akkor mit kellett volna tenni, ha a két egymásnak ellentmondó opció mindkett?je rossz?

Majd a szerz? folytatja az Orbán-rendszer ostorozásával:

El?ször is el kell tartani a saját kádereket. Fel kell hizlalni a saját oligarchákat, etetni a parancsra
bármit végrehajtó tisztvisel?ket, koncot kell dobni a lojális ellenzéknek és meg kell fizetni a párt
talpasait.
Másrészt meg kell jutalmazni a törzsszavazókat. Nekik legalább annyira elégedetteknek kell
lenniük, hogy a nehéz id?kben is bátran felvállalják a munkahelyükön, a lakóközösségükben, a
szül?i értekezleten, hogy a rezsim hívei. Amelyik rezsimet ugyanis már a támogatói is szégyellik,
az nagyon hamar elbukik.

Ez demagógia, mert a világ összes demokráciájára igaz. Az "oligarcha" szó pedig súlyos tévedés. A mai
liberális megmondóemberek súlyos önellentmondása, hogy egyszerre beszélnek diktatúráról és
oligarchákról, ami képtelenség. Az oligarcha ugyanis olyan gazdag személy, aki képes dönt?en
befolyosálni a politikát. Namármost, ha valaki képes dönt?en befolyosálni a politikát, akkor az a rendszer
eleve nem diktatúra, hiszen egy diktatúra lényege éppen az, hogy a diktátoron kívül senki sem képes
dönt?en hatni a politikára. Tessék eldönteni, hogy melyik, mert a kett? egyszerre nemigen m?ködik.

Harmadrészt, és ez a legdrágább dolog, biztosítani kell, hogy a társadalom többségének elkölthet?
jövedelme trendszer?en n?jön, hogy legalább a felzárkózás reménye megmaradjon nekik. A
bizonytalan rezsimek számára ugyanis a széleskör? reménytelenség mindig a rendszerváltás rémét
vetíti el?re.
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Na most, ha növekszik a jövedelem, akkor mi a gond végülis? Furcsa ez a liberális világnézet... mindig az
anyagiakat nézi, kivéve ha politikai érdeke mást diktál.

De ez a pénz sem volt elég mindenre, és a Medgyessy Péter fémjelezte jóléti rendszerváltás nev?
idiotizmust már csak gyors nyugati eladósodással lehetett finanszírozni.

A jólét idiotizmus lenne? Igen, az a liberális elit számára, melynek a nép jóléte felesleges profitveszteség.
De ez ismét kit kell, hogy érdekeljen? Ismét visszajutunk az alapkérdéshez.

Az EU a magyar történelemben példa nélkülinek számító nagyságrend? összeget, hét év alatt több
mint 10 000 milliárd forintnyi támogatást küldött Magyarországra.

Ami igaz, viszont ennek a pénznek a többszöröse ment ki az országból. Azaz a bejöv? pénz nem más,
mint a kisíbolt pénz egy kis részének visszaadása, azaz mindennek semmi jelent?sége.

A NER jöv?je is elválaszthatatlan legfontosabb finanszírozója, az Európai Unió sorsának
alakulásától. Ez azonban csak az uralmon lév?k perspektívája. Az ország jóléte szempontjából
viszont nem ez, hanem a visszatér? einstand jelentette és jelenti az igazi problémát. Ez ugyanis
aláássa a nyugati fejl?dési modell mindhárom meghatározó pillérét, nálunk ugyanis visszatér?en
sérült és sérül a tulajdonbiztonság elve. Közben a hazai vagyon két-három évtizedenként
megismétl?d? újrafelosztása és a mindenkori csókosok menetrend szerinti felt?késítése azt is
jelenti, hogy politikai hatalommal lényegesen nagyobb pénzhez lehet jutni, mint alkotó,
értékteremt? munkával. Ennek következtében pedig nem is alakulhat ki valódi kontroll a hatalmon
lév?kön. Ez a nyugati modell szöges ellentéte.
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Már tisztáztuk: a nyugati modell alkalmazhatatlan nálunk, s ezt a szerz? maga is beismeri, ezek után miért
ne kellene ennek a modellnek a szöges ellentétével próbálkozni? Valójában Orbán hibája éppen az, hogy
modellje csak kis korrekció a nyugati modellhez képest - s lám még ezért is mennyi támadás éri! -, de
nem e modell szöges ellentéte!

S végül:

A közepes fejlettség? országoknál, mint amilyen hazánk is, a fenti megközelítés a
gazdaságtörténetben számtalanszor megfigyelt következményekhez vezet: az érintett gazdaságok
nem képesek a fejletté váláshoz elengedhetetlen hatékonysági szinten m?ködni. Ezt a szintet
ugyanis csak akkor lehetne elérni, ha a legfontosabb befektetési és m?ködtetési döntéseket olyan
emberek hoznák, továbbá a szabályozási kérdésekben olyan emberekre hallgatnának, akik
világszinten értékelhet? tudással rendelkeznek az adott témában.

Ez már csak halandzsa. 30 éve pont ilyen emberekre hallgatunk, hol az eredmény? A valóságban az ilyen
embereket azonnali hatállyal internálni kellene, nem hallgatni rájuk.

_______________________________________________
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1984
by maxval bircaman - péntek, március 10, 2017
http://bircahang.org/1984-2/

Nem, nem a könyv. Az év.

1984-ben, 17 évesen, egy éjszaka továbbéltem az életemet, nagyjából 40-50 közti éves koromig, a pontos
évszámra nem emlékszem. Az álom vége az volt, hogy új esélyt kaptam, mindent újra csinálni. Aztán
felébredtem. S tényleg ott volt az új esély: megint 17 éves voltam. Kicsit mérges is voltam, mert még 1
évem hátravolt érettségiig, amin egyszer már túlléptem az álmomban.

Az álombeli életem teljesen valós volt, egy pillanatra se jutott eszemben az álom során, hogy az álom.
Mivel azonban sokszor volt álom az álomban típusú álmom, attól kezdve sosem tudtam biztosan, hogy az
ébrenlétem nem-e szintén álom. Sokszor tartottam attól, fel fogok ébredni, s megint 1984 lesz.

Ett?l már nem félek, mert most már id?sebb vagyok, mint amilyen 1984-es álmom végén voltam. Szóval
ha fel is ébredek, nem fogok visszakerülni soha többé 1984-be.

_______________________________________________
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1990-2010
by maxval bircaman - szombat, december 23, 2017
http://bircahang.org/1990-2010/

Mi változott, ki változott?

Ebben a korban teljes konszenzus volt a magyar politikában. Mármint minden lényeges kérdésben.

A 90-es évek eleji MDF ugyanúgy abszolút liberális volt gazdaságpolitikai ügyekben, mint az SZDSZ
vagy az MSZP. Ez a 3 er? volt akkor ugyanis az akkori politikai tér 3 külön ereje, de ez már 1992 elejére
2 er?re redukálódott, ekkorra lett teljes az MSZP "reformja", azaz liberális párttá züllése. Addig,
1989-1991 között még az MSZP volt az, mely valamiféle nagyon enyhe rendszerkritikát tanúsított.

Ezért is volt teljes a kontinuitás a reformkomcsik és az MDF, majd az MDF és Hornék közt, majd Horn
és Orbán között. Tök ugyanazt mondták és csinálták. Mindenki vallotta, hogy liberális demokrácia kell,
NATO és EU kell, privatizálni kell, az államot le kell építeni, a magántulajdon az ideális, a külföldi
t?kére kell építeni, stb.

Szögezzük le, hogy ellentétben a fideszes mitológiával, Orbán 2010 el?tt SEMMIBEN nem tért el a
magyar liberális konszenzustól. Akkoriban a Fidesz az SZDSZ f? segédereje volt, kb. mint a mostani
KDNP viszonya a Fideszhez, s sokszor még az SZDSZ-t is túlharsogták ökörségek hangoztatásával.

Szóval 1990-2010 között a f? magyar politikai er?k közt a különbség olyan volt, mint nyugaton, azaz
csak ötödrangú kérdésekben volt ellentét.
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Ezek az eltérések csak kulturális kérdésekben volt jelen. A "baloldal" szerint a magyar történelem
"progresszív" hagyonányára kell építeni, a "retrográd " elemeket meg szidni, míg a "jobboldal" szerint az
egészet együtt kell nézni, s csak a Tanácsköztársaságot, Szálasit, s a Rákosi-Kádár rendszert kell szidni.
Jó jelképe volt ennek Kossuth-címer contra koronás címer vita.

Szóval a "jobb" és a "bal" között az eltérés csak identitásbeli, nemzeti, kulturális kérdésekben
jelentkezett, lásd, durván megfogalmazva, pár példa:

nemzeti jelképek: Kossuth vagy Szent István,
a magyar történelem megítélése: fekelések sorozata vagy globális szemlélet,
a cigányok és a zsidók központi témává emelése vagy sem,
mennyire kell utálni Horthyt, mennyire kell szeretni Károlyit, stb.,
globális európai identitás vagy nacionalizmus,
támogassuk-e a homokosokat,
támogassuk-e a vallást,
határontúli magyarok kérdése.

Mindkét oldal kinyírta a saját lázadóit, akik a fenti konszenzust valamiben ellenezték, ahogy a baloldal
kinyírta Pozsgayékat, de még Nagy Sándorékat is, úgy a jobboldal is ezt tette Csurkáékkal.

A baloldal máig tartja ezt a konszenzust teszi, erre jó példa Botkáék kinyírása 2 hónapja, amit ezen a
héten er?sített meg az, hogy az MSZP totálisan lefeküdt Gyurcsánynak.

A jobboldal viszont lassan elindult a konszenzus felmondására, ennek els? eleme éppen Csurka volt, aki
elbukott ugyan, de hagyományt teremtett. Erre akaszkodott rá a korai Jobbik is, bár er?sen túltolva azt
(Csurka kb. a Horthy-éra alatti nacionalista, de németellenes - és antiszemita - ellenzék utódja, míg a
korai Jobbik egyfajta reformnyilas volt). S részben ugyan, de lassan ez lett a Fidesz hivatalos vonala, bár
még ma se nyíltan kimondva.
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A mai magyar jobboldal f?sodra ma már alig hasonlít a nyugati jobboldalra a fentiek miatt.

Ez egyébként logikus. A magyar nép alapvet?en ilyen: gazdaságilag balos, kulturálisan jobbos.

Érdekes adat: Bulgáriában ez pont fordítva alakult, a bolgár jobboldal abszolút nyugatkonform, míg a
baloldalon jelentek mkeg az antikonformista elemek, bár messze nem olyan er?sek, mint a magyar
jobboldalon. De mindenképpen tény: ami a magyar médiákban er?sen rendszerkritikus tartalom, az szinte
mindig a jobboldali médiákban jelenik meg, míg ugyanez Bulgária esetében inkább a baloldaliakban.

Mo-on a képlet most az, hogy 2 f? er? van:

a "baloldal", mely nyugati mércével inkább középjobb liberális er?,
a "jobboldal", mely nyugati mércével egyfajta szelíd rendszerkritikus er?.

_______________________________________________
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20. évforduló Szófiában
by maxval bircaman - vasárnap, február 05, 2017
http://bircahang.org/20-evfordulo-szofiaban/

Manapság Bulgáriában sok szó esik a 20 évvel ezel?tti eseményekr?l.

1995 januárjában Bulgáriában a választások után hatalomra került mint miniszterelnök az exkommunista szocialista párt balszárnyához tartozó Zsan Videnov (Bulgária legfiatalabb kormányf?je,
akkor 35 éves volt), A kormány keveset tett, ezt tagadni kár, gyakorlatilag a kormányt a saját pártjának
bels? ellenzéke bénította meg, az újgazdag oligarchákkal szövetségben (ez a gazdag réteg - ahogy más
kelet-európai országokban - Bulgáriában is els?sorban és túlnyomóan a volt kommunista párthoz tartozó
személyekb?l lett a rendszerváltozás után).

Az els? csapás a gabonahiány volt. A már magántulajdonban lév? gabonaipar vezet? cégei minden
gabonát eladtak külföldre, ami miatt az országban kenyérhiány állt el?. Bár a kormány exporttilalmat
rendelt el, kés? volt. A kenyér ára drasztikusan felment, ami miatt mindenki a kormányt hibáztatta.

De az igazi csapás külföldr?l jött. A kormány befagyasztotta a korábbi kormány NATO-csatlakozási
terveit, semlegességr?l és balkáni szövetségr?l kezdett beszélni. Majd a gazdaságpolitikában is olyat
mondott a kormány, amit nem kellett volna: azt mondta, hogy nem kell feltétlenül privatizálni a teljes
állami tulajdont. A nyugat válasza drasztikus lett: a nyugati bankok klubja nem volt hajlandó
megállapodni a bolgár küls? államadóság átütemezésér?l, majd az ING Bank elkezdett a bolgár leva ellen
dolgozni. Az eredmény hamar meg is lett: 1995 elején, a kormány beiktatásakor egy dollár még 67 levát
ért, 1996 áprilisában már 100 levát, s innen beindult a második bolgár hiperinfláció - augusztusban az
árfolyam 200 lett, novemberben 300, decemberben 500, a kormány bukásakor már 2400. (Ideiglenesen
felment 3000-re is az árfolyam 1997 januárjában.)

1996 ?szén megindultak a tömegtüntetések egész Bulgáriában. Az alapjuk megvolt, hiszen az infláció
miatt drasztikusan csökkent az egyébként is alacsony életszínvonal. Erre szervezett rá több, idegen
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érdekeket képvisel? központ, els?sorban a Bulgáriában is hiperaktív Soros Alapítvány. Magyar szemmel
talán furcsának t?nik, de Bulgáriában Sorosék mindig a helyi "baloldal" ellen voltak, s az általuk
támogatott er?k kivétel nélkül a helyi "jobboldal" emberei. Ennek oka: míg Magyarországon a "baloldal"
az elkötelezetten nyugatpárti és liberális er?, addig Bulgáriában a "jobboldal" az.

Kb. az volt, mint Kijevben 3 éve, csak Bulgáriában nem l?ttek egyik oldalról sem. De egyébként minden
hasonló volt: vasútvonalak lezárása, országutak lezárása, a közlekedés megbénítása, sátortábor a f?város
központjában, közben síró-rívó "civilek", fiatalok h?zöngése, fehér zongora a járdán, s az összes többi
marhaság, mely kelléke minden nyugatról szervezett "színes forradalomnak".

Tehát a bolgár t?ke, a nemzetközi bankvilág, s a liberális agymosó központok közös er?feszítéssel elérték
a kormány totális bénulását. A szocialisták el?ször új kormányt akartak alakítani, de a nyugat nem bízott
már bennük, így végül átadták a hatalmat: új választások lettek kiírva, az új "jobboldali" elnök ideiglenes
kormányt nevezett ki, majd a választások után hatalomra került, ismét "jobboldali" kormány immár
véglegesen elkötelezte az országot a nyugat által kívánt értékrend mellett.

Most február 4-én van a 20. évfordulója annak a napnak, amikor ki lett nevezni az ideiglenes kormány
1997-ben, ezen a napon ért végett Zsan Videnov miniszterelnök mandátuma.

Arról jutott mindez eszembe, hogy a napokban megkérdezték a volt bolgár elnököt az akkori
eseményekr?l, s ? teljesen nyíltan és ?szintén kimondta az igazságot. Az illet? nem tartozik a kedvenceim
közé, de egyet el kell ismerni róla: ?szinte. A kérdés az volt, helyes-e, ha a politikai elit nem abba az
irányba vezeti az országot, melybe a lakosság többsége akar haladni. A kérdés lényege: miért kellett
belépni a NATO-ba, amikor minden közvéleménykutatás azt mutatta, a többség ellenzi (ezért Bulgáriában
nem is volt népszavazás a NATO-csatlakozásról, a parlament döntötte el), ill. miért ismételgeti a legtöbb
politikus az euroatlanti értékeket, miközben a lakosság nagy része nem akarja ezeket. A volt
köztársasági elnök válasza: a többség gyakran téved, egy kell lennie egy felel?s, minden szempontot
szem el?tt tartó politikusi rétegnek, mely utat mutat és vállalja a felel?sséget a nép helyett és nevében.
Azt hiszem, ennél pontosabb megfogalmazását a liberális diktatúrának nehezen lehetne találni! A
demokrácia csak addig ér, amíg a nép azt választja, amit a hatalmasok akarnak, de ha mást döntenek,
akkor helyette kell dönteni.
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Látjuk ezt manapság a Birodalom központjában is: a "buta" amerikaiak a "fasiszta" Trumpra szavaztak,
tehát szervezkedni kell ellene most minden eszközzel.

Ami pedig Zsan Videnovot illeti, a tanulság az, hogy nem szabad fejjel menni a falnak, mert nem tudjuk
azt áttörni, s a fal urai nyernek a végén. Lassan kell az ellenséget felemészteni, trükkökkel, csalással és
hintapolitikával. Csak így gy?zhet?k le.

_______________________________________________
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2016
by maxval bircaman - vasárnap, január 01, 2017
http://bircahang.org/2016-2/

Az elmúlt év vilápolitikai értelemben hihetetlenül jó volt. Nem véletlen, hogy szinte minden liberális
média rossz évnek tartja.

Lássuk csak azonban, miért is volt ez az év ennyire jó!

A brüsszelita elit végleg megroppant idén. Brüsszel hatalmas vereséget szenvedett a brit és az olasz
népszavazáson. Brüsszel iszlamistasimogató, népellenes iránya szintén hatalmasat esett, a növekv?
iszlamista terrorizmus igazolta, hogy e politika alapjaiban téves.

Az EU önjelölt, skizofrén f?rere Satana Mertkell még sajnos tartja magát, de még az ? pozíciója is
csökkent.

A brüsszelitizmus liberális eszméi és tabui egymás után buknak. A népi, populista mozgalmak az egész
kontinensen er?södnek, ráadásul ez mind baloldalon, mind jobboldalon létez? folyamat. A liberális pártok
alól csúszik ki a talaj egész Európában.

Eközben Közép-Európa volt kommunista állami sikeresen alakítottak ki egy antibrüsszelita, regionális,
népi alapú összefogást, melyet a világ hatalmasai nem voltak képesek letörni. Magyarország ebben
szerény, de igen fontos szerepet játszott. S egyik kelet-európai országban se sikerült a népbarát vezetés
megdöntése a nyugat által!

A világ urai Európán kívül is kudarcot vallottak. Az Arab Tavasz nev? újgyarmatosító akció befuccsolt.
Kína tovább er?södött. S a legfontosabb: nemhogy sikerült volna legy?zni Oroszországot, hanem épp
ellenkez?leg. az ?t érint? szélesfrontú támadásból az orosz nép gy?ztesen, meger?södve, világhatalmi
tényez?ként került ki.
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S végül a legfontosabb, jelképes esemény: a hatalmasok fantasztikus bukása az amerikai
elnökválasztáson.

Érthet? tehát a liberálisok rossz hangulata. Valóban minden alátámasztja ezt. Nem lennék most a
helyükben.

_______________________________________________
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2018 - választási eredmények
by maxval bircaman - hétf?, október 23, 2017
http://bircahang.org/2018-valasztasi-eredmenyek/

Mik lesznek a választási eredmények a 2018-as magyar választásokon? Jóslat következik.

Mi az oka a ballib ellenség sikertelenségének? A rémhírekkel ellentétben nem az, hogy hülyék, ugyanis
nem azok. Az igazi ok a valóság.

A valóság ugyanis masszívan ellenük dolgozik. Orbánnak nincs más feladata, mint szembe menni - hol
ténylegesen, hol csak szavakban - az éppen hivatalos nyugati-liberális konszenzussal, s már nyert ügye is
van.

Melyek a legfontosabb ügyek?

a nyugat által uralt gazdasági modell nem hozott felzárkózást sehol Kelet-Európában, a ballib
példálózás Észtországgal pont ugyanolyan hamis, mint akkor történetesen, a 90-es években,
Magyarország volt az éppen ügyeletes nyugati bezzegország,
a kisebbségek preferálása a többség kárára nemcsak abszurd, de antidemokratikus is,
a nagyt?ke által uralt médiák eltiporják a szólásszabadságot, ami ellen csak az állam képes
alternatívát adni,
a törpekisebbségi, részben perverz értékek állami támogatása és propagálása undort kelt, az ilyen
propaganda elleni harc pedig indokolt,
azonos munkáért nem jár azonos bér, ha a dolgozó keleti, s ezt a keletiek nem hajlandók
elfogadni már,
a nyugati agresszív katonai tömb tevékenysége a világban indokolhatatlan, s e szarkeverés
okozta migránshullám Kelet-Európa nyakába öntése pedig szégyenletes,
az önvédelem viszont nem szégyen, de mikor magunkat védjük meg, a nyugat abba is
belepofázik, ami viszont undorító,
lemondani az energiafejlesztésr?l csak mert éppen a nyugat utálja az oroszokat ?rültség.
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A ballib nyilván ellenzék nem mondhatja ugyanaz, mint Orbán. Hiszen akkor minek van? Ha meg az
ellenkez?jét mondja a legfontosabb kérdésekben, az mind védhetetlen és hibás álláspont, melyre a nép
nem vev?.

Az egyetlen út: esetleg kritizálhatja Orbánt a ballib ellenzék kevésbé fontos kérdésekben - de ez a terepet
már lefoglalta a Jobbik. Ezért is a legnépszer?bb ellenzéki párt a Jobbik: támogatják Orbánt minden
fontos ügyben. Botka egyébként ugyanazt próbálta meg más oldalról, de ?t leverték.

A bejutó pártok a következ?k lesznek, utánuk zárójelben a kapott listás szavazatarány:

Fidesz (43 %),
Jobbik (27 %)
MSZP (11 %)
DK (6 %)
LMP (6 %).

Ez összesen 93 %, a többi párt nem fog bejutni. Közülük csak a Momentum lesz közel a bejutáshoz, az
Együtt-PM le fogja nullázni magát. Mint látható: nem lesz "összefogás". Ami jó is a ballibeknek, mert
egy összefogás csökkentené szavazatszámukat.

A választási eredményhez ez azonban nem elég, hiszen a magyar választások eredménye mindig az
egyéni körzetekben d?l el. A 106 egyéni mandátum sorsa hozhatna akár Fidesz-vereséget is, de az ehhez
szükséges ballib+Jobbik teljes összefogás mind elméletileg, mind gyakorlatilag képtelenség. S ha ez meg
is történne, akkor is meglenne a Fidesznek legalább a mandátumok fele, azaz összesítésben a
parlamentben lenne kb. 90-95 mandátumuk.

Mivel a fenti nem fog bekövetkezni, a Fidesz nyerni fog kb. 80 egyéni mandátumot, s kb. 15-15 lesz a
ballibeké és a Jobbiké. A valószín? összesített végeredmény:

Fidesz - 113 mandátum,
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Jobbik - 48 mandátum,
MSZP - 19 mandátum,
DK - 12 mandátum,
LMP - 7 mandátum.

_______________________________________________

27 / 440

BircaHang - 2017
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

2022 - a Jobbik éve
by maxval bircaman - szombat, október 07, 2017
http://bircahang.org/2022-a-jobbik-eve/

Úgy néz ki, a háttérhatalom döntött.

A döntés: kibekkeli Orbánt még 2022-ig, addigra meg felépíti az új, immár "európai" Jobbikot. Persze, ha
lehet, csinál egy
"forradalmat" közben, adandó alkalommal, de ennek túl nagy a kockázata. Budapest mégse Kijev, s
hatalmas lenne a bukás, ha a "forradalom" bukna, ami elég esélyes. Így inkább marad a kivárás 2022-ig.
Türelem Vona-kormányt terem.

A f? akadályok a 2022-es Európai Jobbik-gy?zelem el?tt még eltisztítandók.

A ballibeken belüli balos felkelést sikerült ezen a héten végleg elfojtani Botka koordinált likvidálásával.
Többé nem lesz, aki
merne lázadni a liberális dogmák ellen a "baloldalon". A DK, az Együtt, a Momentum eleve klasszikus
jobboldali liberális pártok, az MSZP-t ezen a héten sikerült elintézni, ott sincs már mit?l rettegni, marad a
PM és az LMP, de a PM csak virtuálisan létezik, az LMP meg elmegy amolyan zöld szektának, a gond
nem sok.

Ha összefogócskáznak a kicsik a nagyokkal, arcukat vesztik, ha meg nem, úgyis kiesnek, szóval jöv?re el
lesznek intézve. A 2018-es hatalmas ballib bukás után Gyurcsány majd maga alatt konszolidálja a ballib
maradványokat, kiépítve egy biztos 10 % körüli liberális kispártot, mely majd a Jobbik koalíciós partnere
lesz: azért mégse lehet a Jobbikot egyedül kormányra engedni, jó ha lesz farka is, mely majd csóválja a
ház?rz?t. Ha a Momentum szót fogad, csatlakozhat, de valószín?bb likvidálásuk: túl izgága srácok, nem
lehet megbízni bennük, plusz a végén még orbánosodnak!

Fontos feladat még valahogy leszerelni a mindenféle "konzervatív" mozgalmárokat. A f? alak, Bokros
már megvan: amióta Gyurcsány meghívta egy finom mandátumra, nem zavarog.
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A Jobbik felépítésének fontos eleme lesz a párt hitelességének meg?rzése. Így aztán nem lesz er?ltetve,
hogy kulturálisan is
átmenjen a liberális oldalra. A háttérhatalomnak nem gond, ha valaki úgy szolgálja, hogy közben
Szentkoronát t?z minden sarokra, s a Székely himnuszt énekelve, rovásírásos felirattal utalja át a profitot.
Lesz b?ven iskolai hittan is, a homokmenetesek és a feministák szarva meg le lesz törve, ne zavarják
óbégatásukkal a profitporszívózást.

A ballib médiák már hónapok óta megkezdték a Jobbik mosását, csak folytatni kell. A túl hangosan
gágogó Jobbik-ellenes ballib hangok meg majd szilenciumot kapnak, ha nem sajátítják el az új ukázokat.
Az igazi "független" ballib megmondóember mindig követi a Pártot, ha meg nem, nagyon gyorsan a
munkanélküli irodában találja magát...

Egy téren még dolgozni kell a Jobbikon: valahogy leépíteni az oroszpárti vonalat, s büszke
euroatlantista jobbikos vezetést
kinevelni. Dehát lesz még erre 4 év, b?ven elég.

_______________________________________________
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500 év után szuverén Magyarország
by maxval bircaman - kedd, december 05, 2017
http://bircahang.org/500-ev-utan-szuveren-magyarorszag/

A kései kapitalizmus hanyatlásának ideje pont megfelel? kor a változtatásra.

Az USA szerepe drasztikusan csökken. Már nem képes gazdaságilag legy?rni Kínát, de még a
gazdaságilag nála jóval gyengébb Oroszországot se volt képes szankciókkal kompromisszumra
kényszeríteni. Az USA katonai vereségei pedig nyilvánvalóak.

Kína 2030-ra az egyes számú világhatalom lesz, minden szempontból. A többpólusú világ pedig már
visszaállt kb. 10 éve.

Az USA-t vezet? elit eközben gyengíti az országot azzal, hogy az elit 2 frakciója - az ipari t?ke és a
pénzügyi t?ke - egymással hidegpolgárháborút folytat. A zuhanás elkerülhetetlen, 50 éven belül az USA
nem lesz több, mint ami ma Oroszország, azaz regionális hatalom, mely a saját régiójában az els? er?, de
azon kívül csak ritkán képes akaratát érvényesíteni.

A kérdés inkább az, Kína és Oroszország szövetségesek lesznek-e vagy riválisak. Ez most még nem
mondható meg, képtelen vagyok ezt megjósolni.

Ami biztos: a jelenleg az USA-ban székel? pénzügyi világhatalom perceken belül el fogja hagyni az USAt, ha az nem lesz már világels?. Már most látható, hogy a legnagyobb pénzügyi cégek egymás után teszik
át székhelyüket Kínába (els?sorban Hongkongba).
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Ami látható: az eddig szabályszer?nek t?n? kapcsolat a liberális demokrácia és a pénzügyi világoligarchia
közt véget ér. A pénzoligarchiának mindegy a politikai rendszer, elég az, ha szabadon tevékenykedhet.

50 év múlva már valószín?leg azzal kell majd törödnünk, ne legyen Kína túl er?s.

Magyar szempontból mindez egy hatalmas, történelmi esély. El?ször 500 év óta az ország szuverén lehet.
Orbán ezt a lehet?séget látta meg. A jelenlegi euroatlantista rabságunk ketrece lassan szétzúzható,
márpedig jelenleg éppen az az euroatlanti függ?ség az akadálya az ország fejl?désének: az ország által
megtermelt profit hatalmas sugárban ömlik nyugatra. Ha viszont most ügyesen helyezkedünk, fontos kis
tényez? lehetünk a nagyok harcában.

_______________________________________________
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80-as évekbeli bolgár könny?zene
by maxval bircaman - kedd, május 30, 2017
http://bircahang.org/80-as-evekbeli-bolgar-konnyuzene/

A 70-es évek végére a bolgár könny?zene a korábbinál is er?sebb állami kontroll alá került.
Magyarországtól eltér?en, ahol csak cenzúra volt, Bulgáriában emellett szakképesítéshez is volt kötve az
éneklés: aki nem végezte el a Zeneakadémia könny?zenei szakát, az nem léphetett fel. Nagyon-nagyon
kivételes esetekben tekintettek el ett?l, valóban nagyon nagy természetes tehetségnek kellett lenni ahhoz,
hogy végzettség nélkül is lehessen fellépni.

Míg a 70-es években könny?zenében gyakorlatilag csak a hagyomány sanzonok és a dzsessz volt engedve
(ez utóbbi egyébként ma is nagyon népszer? az országban), a 70-es évek végén megjelenhetett a pop és a
rock is, de ezeket a m?fajokat er?sebb kontroll alá helyezték. Az állami vezetés abból indult ki, hogy
nyugaton a rock a lázadás zenéje a rendszer ellen, mivel pedig a kommunista rendszer ellen nincs miért
lázadni, így aki rockzenét csinál, az alapból rendszerellenes-gyanús, így keményebb kézzel kell
ellen?rizni.

Ami teljes tiltás alá esett, ráadásul nem politikai okokból az a Magyarországon lakodalmas rocknak
nevezett m?faj. A bolgár lakosság ezért ebben az id?ben ennek a m?fajnak a szerb képvisel?it hallgatta.
Ez a Szerbiában turbófolknak, Bulgáriában csalgának nevezett stílus, melyr?l már írtam a
rendszerváltáskor minden más stílust legy?zött, ma is ? a domináns stílus. Sok ember szerint a bolgár
kommunista diktatúra egyik pozitív tette volt a csalga tiltása, els?sorbna értelmiségi körökben a csalga a
bunkóság jelképe.

De most nem err?l, hanem a létezett könny?zenér?l lesz szó, Magyarországon nulla körüli a bolgár
el?adók ismertsége, ez a kommunista rendszer alatt se volt másképp.

Hat jellemz? eladót választottam ki.

A következ? dal 1986-ban az év dala volt, személyesen emlékszem erre, ez volt az els? év, amikor
Bulgáriában éltem:
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https://www.youtube.com/watch?v=HhruBsmJzCA

Az együttes ma már nem létezik, de adnak retrókoncerteket. A tagok ma már mind 60 év körüliek.

https://www.youtube.com/watch?v=-psw0SBhhw4

Egy másik, szupernépszer? együttes. A sötétbör? lány félig kubai.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=qbuDHOOSikA

?k is id?nként fellépnek ma is, a félkubai lány már nem énekel, azaz már csak három “lány” van,
idéz?jelben, mert ?k is 60-as korosztály, a férfi pedig 70 év körüli.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=NMJSMUuguFg

?gy máig aktív duett, ma már ?k is 60 év körüliek:

https://www.youtube.com/watch?v=DtlGT9JnGeo

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=lW_mzyy0fOA
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?gy korábbi korosztály képvisel?je, de a 80-as években is sztár volt:

https://www.youtube.com/watch?v=2a-zCwLRkiE

?? is aktív:

https://www.youtube.com/watch?v=doAv7oS5J60

S az abszolút szupersztár akkor, bár jóval korábbi nemzedék (az el?z? énekesn? korosztálya), Lili
Ivanova, aki 1939-es születés?. ? az, aki ápolón?b?l lett énekesn?, Zeneakadémia nélkül:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=d5rJ0AdNqv0

? is aktív, de az el?z?kkel ellentétben híres számtalan plasztikai m?tétér?l, a következ? felvételen az
énekesn? 75 éves, s nagyon nem néz ki annyinak:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=RMW3FXs3D3I

Végül legyen egy férfiegyüttes is:

https://www.youtube.com/watch?v=CPCfYsuG4SM
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https://www.youtube.com/watch?v=vRUGI7sxauQ

_______________________________________________
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A 12 legmakacsabb ballib tévhit
by maxval bircaman - szombat, január 07, 2017
http://bircahang.org/a-12-legmakacsabb-ballib-tevhit/

A következ? tévhiteket ballib megmondóemberek, ballib médiák és egyszer? ballib hívek terjesztik az
interneten, magam is internetes cikkekb?l, blogokból, kommentekb?l vettem ?ket.

Fel lehetne sorolni több száz ilyen tévhitet, én azonban kiválasztottam a 12 legmakacsabbat.

1.

A liberalizmus egy baloldali eszme, s a baloldal pedig lényegében azonos legnagyobb részében a
liberalizmussal.

A liberalizmus mint eszme egyetlen pillanatban számított baloldalnak: megjelenésekor. Tudniiliik
akkor, amikor f? ellenfele a premodernitás, a rendi társadalom, a feudális rendszer eszmeisége volt.

A kés?bbi modern politikában azonban a liberalizmus a jobboldal alapeszméje lett, aminek f? ellenfele a
baloldal lett (els?sorban a marxizmuson alapuló eszmék formájában), ill. kés?bb a széls?jobbnak
elnevezett fasiszta-náci eszmeiség.

Ez megmaradt azután is, hogy a marxista áramlat kettévált a forradalmi marxistákra (kommunisták) és a
reformista marxistákra (szocialisták), ett?l kezdve e két eszme számított baloldalnak, míg a liberalizmus
ezek f? jobboldali ellenfele lett.

A liberalizmus baloldali eszmének hazudása kelet-európai fantázia, lényege: magyarázatot adni arra a
jelenségre, hogy volt kommunisták tömegesen lettek fanatikus liberálisok.
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Sajnos Magyarországon a liberalizmus ellenfelei is hiszik, hogy liberalizmus=baloldal.

2.

A volt MSZMP azon volt politikusai, akik a rendszerváltozás után liberálisok lettek nem
köpönyegforgatók, míg azon volt politikusai, akik a „nemzeti oldalra” mentek át gerinctelen
köpönyegforgatók.

A valóságban a nacionalizmus picit közelebb áll a kommunizmushoz, mint a liberalizmus! Azaz aki
kommunistából liberális lett annak kicsit nagyobb utat kellett bejárnia, mint annak aki kommunistából
nacionalista lett.

Természetesen nem köpönyegforgatás az eszmei változás. A köpönyegforgatás csakis az érdekb?l történ?
eszmei változást jelenti.

3.

Kádár alatt is voltak ilyen szabad választások, mint most.

A valóság: nem voltak. Kádár alatt a választási törvény kimondta: csak a Hazafias Népfront nev?
szervezetnek van joga jelölteket indítania. Ezen majd csak Grósz Károly változtatott, de az ? választási
törvénye alapján már egyetlen választás sem lett megrendezve.

4.

A Fidesz bebetonozta magát, képtelenség békés úton leváltani.

37 / 440

BircaHang - 2017
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

A valóságban a választási rendszer szabad és demokratikus, s akár 2018-ban is elmozdítható a Fidesz.
Ehhez EGYETLEN dolog kell: több szavazatot kapni, mint a Fidesz. Semmi más nem szükséges hozzá.

5.

A liberális demokrácia az egyetlen elfogadható államforma, minden más teljes vagy részleges diktatúra.

Nos, ez egy tipikus rasszista, nyugatcentrikus, a gyarmatosítási kort idéz? állítás. A gyarmatosítás
ideológiai alapja annak idején az volt – s a legf?bb gyarmatosító államok liberális országok voltak! -,
hogy a világ „fejletlen” része tudatlanságban, primitívizmusban él, s ezen csak segít a fejlett államok
általi gyarmatosítás. Azaz a gyarmatosítók ugyan anyagi hasznot realizálnak a gyarmatosítás során, de ez
b?ven megtérül: hiszen a gyarmatok lakossága így fejl?dik, beletanul a modernitásba, elhagyja fejletlen,
primitív szokásait.

6.

A Fidesz hatalma nem legitím, mert a többség nem rájuk szavazott.

Ha ezt komolyan vennénk, a világon kevés legitím kormányzatot találnánk. A választásokon részt nem
vev?ket sehol a világon nem számítják bele az eredménybe, s a túl kevés szavazat miatt a parlamentbe be
nem jutottakra adott szavazatokat se. Minden választás eredménye a megszerzett parlamenti mandátumok
száma, ehhez képest az egyes pártokra leadott szavazati arány legfeljebb egy érdekes adat.

7.

Hiába növekszik a GDP, az nem számít, mert az adat hamis. S ha nem is hamis, a pénzt ellopja a Fidesz.
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A valóságban a GDP nem a jólétr?l szól, a kapcsolat a kett? között csak közvetett. De ez igaz minden
ország minden kormányzatára.

8.

Hihetetlen mérték? támogatást kapott az ország az EU-tól, a baj, hogy ezt a pénzt ellopják, ezért nem érte
az ország a nyugati életszínvonalát.

A valóságban az ország által megtermelt profit olyan mértékben megy ki nyugatra az országból a
rendszerváltozás óta, hogy ahhoz képest minden bejöv? támogatás nevetséges összeg. Az országnak a
nyugattól való elmaraádásnak egyetlen oka: a megtermelt profit nem az országnak hoz hasznot. A
jelenlegi korrupció ehhez képest bolhacsípés. Ha nulla lenne holnaptól a bels? korrupció, az semmilyen
érezhet? változást nem hozna el az életszínvonalban.

9.

Erkölcstelen, hogy Magyarország nem tartja be az EU szabályait. Ha az ember belép egy klubba, annak
szabályait köteles betartani.

Így igaz, a szabályokat be kell tartani, viszont az is szabály ebben a „klubban”, hogy a tagok felléphetnek
a szabályok megváltoztatása érdekében. Sehol sincs olyan elve, hogy a 2004 el?tt taggá lett államok
valamiféle el?joggal bírnának, míg a kés?bbi tagok valamiféle másodrend? tagok.

10.

Orbánék alkotmányt sértettek az új alkotmány – az Alaptörvénynek elnevezett új alkotmány –
megalkotásával, ráadásul ez erkölcsetelen is, hiszen el?bb felesküdtek a korábbi alkotmányra, majd
eltörölték azt.
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A valóságban maga a korábbi alkotmány tartalmazta a lehet?séget annak megváltoztatására, vagy új
alkotmány alkotására. Azaz nem történt esküszegés. S mivel az új alkotmány a régi szabályainak
betartásával lett létrehozva, alkotmánysértés sem történt.

11.

Magyarország nem köztársaság 2012 óta, mert az ország hivatalos neve már nem Magyar Köztársaság.

Az ország hivatalos neve és az államforma között nincs közvetlen kapcsolatban. Magyarország
köztársaság, mert ezt mondja ki a hatályos alkotmány. Egyébként a Magyarországgal határos országok
között kett? is van, melynek hivatalos neve nem tartalmazza a „köztársaság” szót és mégis köztársaságok:
Románia és Ukrajna.

12.

Nincs sajtószabadság.

A sajtószabadság egyetlen jelentése: nincs állami cenzúra, s az állam nem korlátozza sajtótermékek
létrehozását, terjesztését.

_______________________________________________
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A ballib agytröszt nyilatkozata a terrorizmusról
by maxval bircaman - szombat, augusztus 19, 2017
http://bircahang.org/a-ballib-agytroszt-nyilatkozata-a-terrorizmusrol/

Egy amerikai neonáci rasszista tüntetésen az egyik résztvev? megölt egy ellentüntet?t, direkt elgázolta
kocsival.

Ne ítéljünk elhamarkodottan: nem lehet egyel?re kizárni, hogy a tüntet? csak békésen uzsonnázni indult,
amikor orosz hekkerek átvették autója felett az irányítást, s?t az sem zárható ki, hogy Putyin ült a volán
mögött, magát tüntet?nek álcázva!

De ha mégsem, akkor is kimondható: ez egyedi eset, az elkövet? pszichésen zavart lehetett, plusz
gyerekkora óta ki volt rekesztve, valamint a múlt héten megsértette ?t egy antirasszista.

Tehát nyilvánvalóan az igazi felel?s az intoleráns társadalom, valamint Trump elnök, akinek követeljük is
azonnali lemondását!

Az amerikai náci rasszista által elkövetett gyilkosság oka tehát nem a nácizmus és a rasszimus. Ne
általánosítsunk! A nácizmus egy nemes eszme, hiszen pl. Nemétországban teljes foglalkoztatottságot,
kiváló közbiztonságot teremtettt, valamint széles autópályák épültek. Igen, vannak negítívumai is a
nácizmusnak, de ezért nem maga az eszme a hibás, hanem az eszme egyes fanatizálódott, emberi
mivoltukból kivetk?zött hívei.

Most a legfontosabb a gy?lölet ellen való fellépés! Fogjuk tehát össze a nácikkal és a rasszistákkal egy
toleránsabb, befogadóbb társadalom kialakítása érdekében! Mert ami most történik az roppant agasztó:
nácigyanús embereket rúgnak ki a munkahelyükr?l, cenzúráznak náci honlapokat!
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Küzdjünk együtt a nácifóbia ellen!

Holnap ökumenikus fesztivált rendezünk,, melyen a f? szónok egy náci lesz, aki hitet tesz az er?szak
ellen. A beszéd közben kivilágítunk egy közeli toronyházat rózsaszínben, majd a gyilkos merénylet
helyszínén 5000 plüsmackót halmozunk fel.

Mondjunk nemet a félemre és a nácifóbiára!

Liberóné Balliba Emese szóvív?

_______________________________________________
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A ballib válságstáb ülésén
by maxval bircaman - hétf?, július 10, 2017
http://bircahang.org/a-ballib-valsasgstab-ulesen/

A jöv? évi választásokra tekintettel összeült a ballib agytröszt válságstábja.

Az ülés menete:

- Gyerekek, minden közvéleménykutatás szerint veszítünk a jöv? évi választásokon! Nézzük mit lehet
tenni!
- Az EU kirúgja Orbánt?
- Nem.
- Az USA szólt, hogy puccs lesz ellene?
- Nem
- Nagy siker volt a homokosok menete?
- Nem, a vártnál kevesebben vettek részt.
- Esik a forint.
- Nem.
- Csökken a GDP?
- Sajnos növekszik.
- Van kormányváltó hangulat az országban?
- Nincs.
- A hitelmin?sit?k lemin?sítették az országot?
- Sajnos nem.
- Csökkent az átlagbér?
- Nem.
- Igaza lett Orbánnak a menekültügyben?
- Sajnos igen.
- De legalább megrótta Brüsszel Orbánt Paks miatt?
- Nem, engedélyezték az építést.
- Atya Isten, mi lesz velünk? Valamit ki kéne találni!
- Mondjuk azt, hogy Orbán fasiszta, antiszemita diktátor, s jöv?re nem is lesznek választások!
- De ezt már csináltuk, s nem jött be...
- Nem baj, nincs más.
- Oké, akkor ezt nyomatjuk.

_______________________________________________
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A butaság fels?foka
by maxval bircaman - kedd, december 12, 2017
http://bircahang.org/a-butasag-felsofoka/

Amikor mind a ballib, mind a fideszes oldal beleszáll a feminináci #metoo hazugságkampányba, ha ezzel
le lehet járatni az ellenfelet.

A napokban olvastam a HVG-ben, hogy ha az áldozat hibáztatása ballib érdekeket sért, akkor nem kell
azonnal hinni a vádaknak, míg ha másképp van, akkor automatikusan igaz minden vád.

Az Origo meg ünnepli a femininácizmus gy?zelmét.

De míg a ballib oldal hülyesége még védhet?, hiszen a ballibaizmus rokoneszme a femininácizmussal,
viszont ki érti, hogy miért csinálják ugyanezt a fideszes médiák is, melyek állítólag nem femininácik?
Valószín?leg szimpla hülyeség az ok.

Alapvet? infó tudatlan majmoknak: az ellentétes eszme logikáját akkor se vesszük át, ha az éppen
pillanatnyi érdekeinket szolgálja.

Szóval #JeSuisHavasHenrik!

_______________________________________________
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A CEU szervezkedik
by maxval bircaman - szerda, április 05, 2017
http://bircahang.org/a-ceu-szervezkedik/

A háttérhatalom sok fronton lép fel a népek ellen.

A gazdaság mellett a kulturális front a legjelent?sebb. Szerintem talán még fontosabb is.

Most jönnek a kommentek, hogy mennyi fontos ember tanít ott, s milyen hasznos sok tevékenységük.
Nyilvánvalóan igaz ez. A Sátán is tesz hasznosat, hiszen ellenkez? esetben senki se lenne a híve. A
módszer mindig ez: adni jó dolgokat, majd vele egy csomagban rosszat. Mint a becsapós zölséges, aki a
romlott epret alul rejti el, míg felül a gyönyör? példányok látszanak csak.

Alapvet?en az CEU egy idegen test Magyarországon, gonosz er?k romboló tanyája, melyet nagy hiba
volt annak idején befogadni.

Azt hiszem, a magyar kormányzat hibát követ el most, úgy érzem, az id?zítés és a módszer téves, de ami
a szándékot illeti, az mindenképpen üdvözlend?.

_______________________________________________
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A Coca-Cola medve megszelidítése
by maxval bircaman - hétf?, május 01, 2017
http://bircahang.org/a-coca-cola-medve-megszeliditese/

Évekkel korábban még a lakcímem is fent volt a neten, plusz munkahelyi adataim. Aztán ezeket le kellett
vennem, sok kapott fenyegetés miatt.

Viszont legtöbb adatom ma is nyilvános. Azt hiszem, ez így helyes, ezzel vagyok hiteles személyiség.
Viszont, azt hiszem, munkahelyem és lakcímem titkolása elfogadható önvédelem.

Ma azonban itt a munka ünnepe. S nem tudom megállni, hogy meg ne írjam hol dolgozom, ugyanis
enélkül nem lenne értelme a következ? két képnek.

Immár 2 éve a Coca-Cola egyszer? proletárja vagyok. Pár napja csináltam az el?z? 2 képet munkahelyi
asztalomról, számítógépemr?l. Jól látható, ott van fent a Coca-Cola reklámmedvéje a gépemen.
Hozzáteszem, kicsit mackómániás vagyok, kiskorom óta imádom a plüssmackókat. De az érdekes: én
megszelidítettem a Coca-Cola medvéjét, a mancsába magyar zászlót tettem, eléje meg keresztény ikont.
Nem, nem most tettem oda így a fénykép kedvéért, hanem így van állandóan, hónapok óta.

A cégvezetést illet?en meg kell jegyeznem az igazságot: soha se szólt fenti intézkedésem miatt, s?t tavaly
kifejezetten lefényképezték az asztalomat, s azon be lett mutatva egy céges el?adáson a "képek
dolgozóink asztaláról" sorozat egyik elemeként. Talán persze az is közrejátszhatott ebben, hogy
részlegem akkori vezet?je egy görög nemzetiség?. ortodox vallású ember volt.
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Cserébe én is tiszteletben tartom én a cég bizalmassági politikáját, így direkt kivágtam a képeket, hogy ne
legyen rajta semmilyen felismerhet? elem az irodáról.

_______________________________________________
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A Cukorhegyen innen is túl
by maxval bircaman - péntek, szeptember 22, 2017
http://bircahang.org/a-cukorhegyen-innen-is-tul/

Letiltott ismét a Facebook, megint 30 napra.

Az ok: azon vélemény hangoztatása, hogy a trükkösen gyereket örökbefogadó homokos "pároktól" az
államnak el kellene vennie a gyerekeket. Azaz egy vélemény, nem uszítás, er?szakra felhívás,
gy?löletbeszéd. Vannak vélemények, melyeket a Facebook nem t?r el és pont.

Ezzel kapunk ízelít?t miért nem szabad megengedni a liberális, globális világállamot. Ott ugyanez
lenne: monopolcégek büntetnének, szabályoznának, minden fék, ellensúly, ellen?rzés nélkül. Formálisan
hiába nem lenne elvileg nem kötelez? a cégek szabályozása, hiába lenne államszervezet, az iszonyúan
gyenge lenne a magáncégek uralma ellenében, hiszen ez liberális, azaz gyenge állam lenne, "éjjeli?r
állam".

Már ma is hatalmas gondot okoz a modern liberális államiság diktatórikus jellege, a hatalom egyik
rendkívül fontos eleme, a gazdasági hatalom semmilyen politikai kontroll alatt nem áll, s?t erre még
büszkék is a liberálisok: szerintük az ideális állam pont ilyen, azaz benne a gazdaság önálló,
ellen?rizhetetlen tényez?.

A világ népei azonban egyre nyilvánvalóbban látják ennek a modellnek a tarthatatlanságát.

A nagyt?ke nem ravasz, ez a népek malmára hajtja a vizet, hiszen éppen az ilyen Facebook típusú
gigacégek kontrollálatlan garázdálkodása mutatja be, milyen is az álarcát levetett liberalizmus.

De lesz még kutyavásár Palo Altóban...
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A fanatikus ballib kommentel? mint állatfaj
by maxval bircaman - péntek, november 03, 2017
http://bircahang.org/a-fanatikus-ballib-kommentelo/

El?re hozzáteszem: nem gondolom, hogy minden ballib ilyen lenne.

A ballib hívek 90 %-a normális ember: vagy elvi alapon vagy "kisebb rossz" alapon támogatja a ballib
pártokat. Itt a maradék 10 %-ról lesz szó. Összeírtam a 12 jellemz?jét ennek a fajnak.

Szóval lássuk a 12 f? ballib rögeszmét!

1. Fanatikus híve az 1920 el?tti magyar választási rendszernek, az adócenzusnak. Lásd: csak az
szavazhasson, aki határon bel?l állandó bejelentett lakcímmel rendelkezik és itt fizet adót.

2. A határon túli magyar idegen, s gy?lölni kell ?t, miközben az idegengy?lölet csúnya rossz dolog.
Lásd, a szemét ukránok százezres nyugdíjakat kapnak, a jöttment románok meg lopják a családi pótlékot.

3. Szerinte a kereszténység eleve egy hatalmas hazugság, de ha mégis elfogadható, akkor meg a
liberalizmust jelenti. Aki nem liberális, az álkeresztény. Lásd, Jézus - aki egyébként nem létezett - az els?
liberális volt.

4. Egyszerre hiszi, hogy az állam ne avatkozzon bele a gazdaságba és azt, hogy a kormány a hibás az
alacsony bérekért. A sztrájkokat éles politikai szemmel nézi, csak az a jó sztrájk, mely az állam ellen
megy, a külföldi magáncégek esetében a sztrájk ugyanis szerinti a kormányt segíti. A tervezett MÁVsztrájk esetében a ballib kommentel? forradalmi lázban égett, a Tesco-sztrájk esetében viszont a
cégvezetést támogatja.

5. A választások el vannak csalva, kivéve, amikor az id?közi választásokon ellenzékieknek nyernek.
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Ugyanez a választási rendszerre is igaz: ha ellenzéki nyer, akkor igazságos az egyébként "igazságtalan"
választási rendszer.

6. A mi milliomosunk tisztességes vállalkozó, aki meglátott valamiben „fantáziát”, majd ügyessége és
hihetetlen munkabírása révén (heti 170-180 órát dolgozott) megérdemelten gazdag lett, míg a ti
milliomosotok tolvaj gazember. A legjobb milliomos pedig a nyugati, el?tte le a kalappal. Soros is
végigdolgozta életét, hetente átlag 200 órát is ledolgozva, nem aludt, nem evett, így lett 10 milliárd
dollárja.

7. A közvéleménykutatás hamis, mert ?t nem kérdezték meg, további mind a 10 haverja ballib szavazó.
Szóval nem kell elhinni, kivéve ha 1 % növekedést jelez valamelyik ballib pártnak.

8. A statisztika nem igaz, amikor kellemetlen tényt mond. Pl. nem igaz, hogy növekedett az átlagbér,
mert ? ismer embereket, akik ennél kevesebbet keresnek. 2010 el?tt viszont semmi gond nem volt az
átlagbérrel, pedig akkor is ugyanúgy számolták.

9. A médiák 95 %-a Fidesz kezében van. Err?l akkor is meg van gy?z?dve, ha a legolvasottabb,
legnézettebb médiák között éppen a liberális médiák vannak el?nyben, s mindent beleszámítva az arány
kiegyensúlyozott.

10. Akasztgatni kell, forradalom kell, mert a nép zöme idióta, így az okos kisebbségnek bele kell vernie
a jót er?szakkal a népbe.

11. A „baloldal” szó liberálist jelent, a baloldal f? értéke tehát a kapitalizmus éljenzése.

12. A f? ellenség a bels?. A legvadabb gy?lölködést a fanatikus ballib nem a Fidesz ellen intézi, hanem az
„eretnek” ballib felé. A gyurcsányista óballibek szerint mindenki fideszes, aki Gyurcsány ellen beszél, az
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antigyurcsányista óballibek szerint viszont Gyurcsány a Fidesz fizetett ügynöke. Abban viszont mindkét
tábor egyetért, hogy a Momentum-féle újballibek a Fidesz fizetett ügynökeib?l áll. Erre a f? bizonyíték: a
Momenntum elnökének olyan szakálla van, mint Orbánnak 30 éve.
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A gazdaságpolitikai választási kampány
by maxval bircaman - szombat, június 24, 2017
http://bircahang.org/a-gazdasagpolitikai-valasztasi-kampany/

Pechjük van megint a ballibeknek.

Mivel a hagyományos liberális témákkal nem lehet Magyarországon választást nyerni - mert pl. ki a fenét
érdekel, hogy házasodhatnak-e a homokosok vagy hogy mi az AB hatásköre -, így a ballibek kénytelenek
voltak hamis gazdaságpolitikai kampányt indítani.

A kampány célja annak tudatosítása, mintha Magyarország lenne a világ - de legalábbis Európa legszegényebb országa, melyet 2010 óta mindenki más már lehagyott.

A gond ezzel nem csak az, hogy ez nem igaz. Magyarország persze a nyugathoz képest valóban szegény,
de ez az egész keleti régióra igaz: a legmagasabb életszínvonallal büszkélked? Szlovénia sem tudott a
nyugathoz felzárkózni, s ugyanez igen minden más térségbeli országra is, azokra is, ahol a kormány
liberális és követ minden nyugati utasítást. Magyarország életszínvonala megfelel régióbeli helyének,
annál se jobb, se rosszabb. Az egyes országok közti eltérések szinte a hibahatáron belül vannak, pl.
jelenleg Szlovákia kb. 15 %-kal Magyarország el?tt van, míg Románia kb. 15 %-kal Magyarország
mögött. (A ballib szöveg, hogy Romániában a magyarnál magasabb az életszínvonal egyszer?en nem
igaz.)

Annak oka, hogy képtelenség felzárkózni a nyugathoz maga a geopolitika rend, mely régiónkat gyarmati
uralom alatt tartja immár majdnem 30 év óta. De ez más kérdés, s ezzel az okkal természetesen a ballibek
nem foglalkozhatnak, mivel egész eszmeiségük arra alapszik, hogy a jöv? záloga a nyugatnak való totális
lefekvés. Orbán az alapkérdésekben szintén teljesíti a nyugati gyarmattartóink utasításait, de egyes
másodrend? ügyekben megpróbál ellenállni, s a ballibek kampányának egyik kulcseleme éppen az, hogy
azért nem zárkózik fel az ország, mert Orbán nem eléggé szolgálja ki a nyugatot. A megoldás az
ellenkez?je lenne: er?sebb ellenállás a brüsszelita rémuralomnak.

A nyugat manapság válságban van. A yervezett Negyedik Birodalom társf?rerei, Mertkell és Micron,
saját országukat sem képesek rendben tartani, nemhogy képesek lennének az ébred? keleti régiót
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lenyomni. Egymást érik nyugaton a terrortámadások, a liberális kormányok ez ellen semmit nem tesznek,
elkeseredett nyugati kisemberek kénytelen saját kezükbe venni az igazság ügyét, lásd a múlt héten a
bátor angol keresztest, aki megleckéztett egy iszlamista terrorközpontot Londonban.

A ballibek gondja leginkább az, hogy az ? vezetésük alatt. pl. 2002-2010 között, se emelkedett ki
Magyarország, akkor se lett a régió éllovasa, akkor se zárkózott fel a nyugathoz. Nincs tehát mire
hivatkozni. Azaz marad az értelmetlen és teljesen hiteltelen nyugatozás. A növekv? kitántorgás
Magyarországról is a ballibek ellen dolgozik: egyre több magyar szerez tapasztalatot nyugaton, s érti meg
milyen hamis a nyugati világrend.

Ráadásul 2010 óta a magyar helyzet nem zuhant, hanem enyhén emelkedett. Hozzáteszem, a fideszes
propaganda a látványos növekedésr?l szintén nem igaz, szimpla lassú növekedésr?l lehet beszélni, mely
picit javított a helyzeten, de teljesen elégtelen mérték? a nyugathoz való felzárkózáshoz. Azaz ezt sem
tudja a ballib propaganda kihasználni.

Ezt a meccset a ballibek - hála Istennek! - ismét csúnyán elbukták...

_______________________________________________
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A hamis semlegesség
by maxval bircaman - hétf?, július 24, 2017
http://bircahang.org/a-hamis-semlegesseg/

A modern liberalizmus mára vallásá vált.

A vallások jellemz?je, hogy tévedhetetlenek, totálisak, s az igazság örök és egyetlen forrásai. Erre az
érvük a szakralitás és a transzrealitás, azaz Isten a forrás.

Politikai eszmék esetében viszont furcsa a totalitásra törekvés, hiszen egy eszme se hiszi magát isteninek,
márpedig egy emberi eszme hogyan lehetne tévedhetetlen?

Amíg eszmék harcolnak egymással nincs gond, még akkor se, ha egy eszme korlátozza a harcot a
hatalom eszközével. A hatalmi pozícióban volt marxizmus, bár magát tudományosnak hirdette er?sen
korlátozta a vitát, de még a marxista hatalomnak se jutott eszébe saját tévedhetetlensége.

A modern liberalizmus viszont eljutott oda, hogy megtagadta saját maga ideológia mivoltát, ehelyett
magát valamiféle parttalan semlegességként, egyfajta tiszta racionalitásként éli meg. Azaz a
liberalizmus nem eszme, a eszme csak minden más eszme, melyek harca egyfajta cirkuszi mutatvány, míg
felül bölcsen mosolyog a "semleges értelem". Ebb?l következ?en az antiliberalizmus, azaz a
liberalizmussal való szembenállás immár nem egy eszme harca egy másik ellen, hanem a butaság, a
m?veletlenség, a tudatlanság, a mucsaiság harca a nyilvánvaló tények ellen.

Furcsának t?nik mindez, hiszen a liberalizmus egyik kezdeti elve a szabad eszmeáramlás volt. Ezzel
harcoltak a premodern, er?sen átideologizált államberendezkedés ellen. Mára kiderült: a szabad
eszmeáramlás csak addig van, míg nem lesz domináns a liberalizmus, onnantól az új, posztmodern állam
kötelez?en "semleges", azaz liberális.

_______________________________________________
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A háttérhatalom 3 f? ellenfele
by maxval bircaman - hétf?, december 25, 2017
http://bircahang.org/a-hatterhatalom-3-fo-ellenfele/

A jelenlegi elnyomó világrend f? ellenségei a természetes emberi jellemz?k.

Azok a természetes emberi jellemz?k, melyek nem piacosíthatók, nem liberalizálhatók. Ezek: a vallás, a
nemzet, s a család.

A vallás esetébn a liberálisok sikere hatalmas. A protestantizmust gyakorlatilag meghódították, már
fontos protestáns szervezetek a liberális médiákat túlharsova küzdenek a kereszténység ellen. A
katolicizmust illet?en ügynökük, Francisco Conchita Borgia Buziglio Wurst mindent megtesz a
rombolásért. Csak az ortodoxia ellen nincs eszközük, de az ortodoxia a mai nyugati világban keveseket ér
el.

A nemzet esetében az eszköz az iszlamista csürhe behozatala, erre Soroséknak speciális tervük is van.
Hiszen a nemzet legkönnyebben úgy rombolható el, ha er?szakos heterogenizációnak vetjük el.

Marad a család. Ez a bástyát 2 módon erodálják jelenleg:

a homokos, pedofil, s egyéb perverzitásunszoló mozgalmak er?s támogatásával: ma már pl.
óvodásokat rontanak meg a skandináv progresszívek,
a feminista és a genderideológia nyomásával, ennek része a metoo kampány is.

_______________________________________________
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A háttérhatalom propagandája
by maxval bircaman - vasárnap, november 05, 2017
http://bircahang.org/a-hatterhatalom-propagandaja/

Lássuk a háttérhatalom f? propagandatémáit! E cikk els?sorban azoknak szól, akik mindezt még nem
ismerték fel.

Mi is a progressziónak - a háttérhatalmi ideológiának - a célja? A természetes jó ellenzése, az agyak
kimosása a természetes jóból. Mi is a természetes jó f? kifejezési módja: a szépség és az igazságosság.
Ezért minden progresszív propaganda vagy a szépség, vagy az igazságosság ellen irányul, néha egyszerr
mindkett? ellen.

Íme a progresszió nev? háttérhatalmi irányzat f? agymosási témái. Lássuk a 8 legfontosabbat!

1. Világpolgárnak lenni.

Mi a valóság? Semmi gond az egész emberiség tagjának érezni magunkat, de ez nem lehet senkinek se az
egyetlen identitása. A gyökértelenség az egyént fokozottan gyengévé teszi. A gyenge egyén pedig
alkalmas épít?anyag a háttérhatalom számára.

Az igazi világpolgárság valójában álca, s 2 dolgot takarhat: a világ kizsákmányoló elitjét, akik nem
hajlandók közösséget vállalni az emberiséggel, vagy gyökértelen lumpeneket, akik majmolják az
el?bbieket. Magyarország e tekintetben jól áll, még a legvadabb liberálisok zöme se hiszi magát
világpolgárnak.

57 / 440

BircaHang - 2017
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

2. Jog a abortuszhoz.

A háttérhatalom egyik célja a lakosság csökkentése. Ezért nem riad vissza a csecsem?holokauszttól se.

Mi a valóság? A gyilkosság sose lehet jog, az önvédelem esetét kivéve. Minden faj ösztöne védeni saját
utódait. Az abortusz gyilkosság, s egyetlen megoldás rá a teljes tiltás. Magyarországon sajnos a lakosság
többsége abortuszpárti, ezért k?kemény átnevelésre lesz szükség.

3. A homoszexualitás mint alternatív életforma.

A betegség nem alternatíva, a homoszexualitás pedig súlyos betegség. A homoszexualitás propagandája
rombolja a házasságot, a családot, megrontja a felnövekv? nemzedéket.

Az egyetlen jog, mely megilleti a homokosokat a betegjog. Minden más liberális "joguk" törlend?.
Magyarországon sajnos sok "joguk" van, ezek a jöv?ben semmissé nyilvánítandóak. Szerencsénk, hogy a
magyarok zöme homofób.

4. Genderelmélet.

A cél a nemek összemosása, ezzel közvetve a családok lerombolása.
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Mi a valóság? A genderelmélet hamis tanítás, a nemek nem szabadon választhatóak, hanem biológiailag
determináltak. A nemüket "szabadon" megválasztókat kezeltetni kell elmegyógyintézetekben.
Magyarország ezen a téren büszke lehet: a lakosság 99 % nevet a "genderjogokon".

5. A "könny?" drogok legalizációja.

Könny? drogok nem léteznek, minden drog kemény. A marihuána propagálásának célja egyetlen dolog:
az emberiség függ?ségbe taszítása. Egyetlen megoldás a probléma ellen a hosszú börtön, kiemelt
esetekben pedig a halálbüntetés.

6. A sikeres válalkozó mint szuperh?s.

Minden vállalkozás lényege emberek sárba tiprása. Különösen cinikus ezek mellett a munkát mint valami
becsületbeli ügyet felhozni. A legsikeresebb vállalkozók pedig mind gazemberek.

Az intenzív államosítás a jöv? dala. A magánt?ke nem vehet részt se stratégiai területeken, se állami
feladatokban. A magánt?ke helye a produktív vállalkozás csak.

7. Migráció.
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A migráció olyan, mint az alkohol: kis mértékben hasznos, nagy mértékben nyomorba dönt. A
kontrollálatlan migráció célja az egyes államok önazonosságának lerombolása, gyökértelenné
változtatása.

A tömegmigráció ellen szerencsére sikeres front kezd kialakulni, ezzel áthúzva a világuralmi
emberszabásúak pokoli terveit.

8. A feminizmus.

A feminizmus a hagyományos családellenes propaganda alapköve. Rendszerint együttm?ködik a
genderelmélettel és az abortusszal, de azoknál alattomosabb. A cél itt els?sorban a n?k n?tlenítése. Lásd:
a n?i szépség megbélyegzése a különféle sminkellenes akciókkal, a beteges túlsúly normálisnak
nyilvánítása (úgynevezett plus size modellek propagálása), a szingliség és a gyermektelenség tapsolása,
minden udvarlás er?szaknak min?sítése, stb.

A feminizmus szarvának letörés talán a legfontosabb feladat napjainkban, mert talán ez a leghatásosabb
eszköze jelenleg a háttérhatalmi agresszoroknak!

_______________________________________________

60 / 440

BircaHang - 2017
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

A hülyeség kend?zetlen ereje
by maxval bircaman - csütörtök, november 30, 2017
http://bircahang.org/a-hulyeseg-kendozetlen-ereje/

El?ször azt hittem, ez a cikk egy stílusparódia.

Paródia a ballib közhelyek szemléltetésére. De utánanéztem, s nem az, a szerz? létezik, s komolyan ezt
hiszi.

A történet lényegét leírom.

A kisiskolás anyuka számára a legnagyobb gond, hogy már olvasni jól tudó gyereke látja a Sorosplakátokat, ezzel beleivódik a "gy?lölet".

A migránsok elleni "gy?lölködést" az anya még megoldotta tavalyel?tt: elvitte a gyereket a Keletihez,
amikor ott a Mertkell által meghívott migránsok handabandáztak, s a gyerek rádöbbent, hogy a világ
legjobb emberei az allahakbározó torzonborz alakok. A gyereknek mindez annyira megtetszett, hogy még
egyik játékát is az allahakbározó pályaudvarmegszállóknak ajándékozta. Aztán a gyerek focimeccsen is
részt vett - még a Keletinél! - a migránssimogató álcivilekkel. Persze a hosszú vidámság a Keletinél nem
volt azért felh?tlen: pár rohadék magyar ugyanis inzultálta a családot rasszista beszólásokkal.

Akkor még azonban így is minden renden volt, de azóta a gyerek megtanult olvasni. Kicsit furcsa persze,
hogy 7 évesen nem tudott még olvasni, lehet persze, hogy a gyerek fogyatékos, err?l nincs infó a cikkben.
Mindegy. A lényeg szóval, hogy azóta a gyerek lelke veszélyben van! Az anya mindent megtesz, többek
között homokos krisnás Down szindrómásokkal és 4-vallású gyíkemberekkel barátkozik a gyerek,
ugyanis szülei ?t egy speciális toleráns iskolába íratták meg, ahol minden gyerek más szín?. De hiába
zabálja a sok gyerek közösen a finom édességeket, a Soros-plakátok miatt mindez nem segít sajnos, ami a
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liberális anyukát libab?rössé teszi, hiszen tudja mindez oda fog vezetni, hogy gyermeke el?bb-utóbb
önkéntes ?r lesz a Zorbán által újranyitandó auschwitzi haláltáborban.

S e rettegésével az anya nincs egyedül. Ugyanezen ok miatt tántorgott ki Londonisztánba mosogatni
immár 1 millió ember Magyarországról. Szóval mindenért az antiszemita és muszlimgy?löl? Zorbán a
hibás, aki olyan gonosz ember, mint a Sátán négyzetre emelve. Ja, s legh?ebb embere, Bayer Zsolti is, ?k
azok, akik miatt most újraéljük a 70 évvel ezel?tti eseményeket.

Az anya kedvenc szuperh?se már kisgyerek kora óta Soros György, mert az adományt adott iskolájának
30 évvel ezel?tt. Soros akkori adománya hatására lett a szerz? rendes ember. Eredetileg azt tervezte, nem
fog megismerkedni más kultúrákkal, más emberekkel, más szokásokkal, más dolgokkal, de, hála
Istennek, Soros adománya hatására mindez végül az ellenkez?je lett, így ma már nem utál senkit, még a
csíkos erdélyi jetiket se.

S most gyermeke áll hasonló sorforduló el?tt! Hová menjen: szeresse Soros bácsit és legyen ballib
aktivista vagy legyen fasisztakomcsi és gy?lölje a másságot. Ez most a dilemma. S az anya nap mint nap
küzd gyermeke lelkéért, de a gonosz Soros-plakátok bivalyer?sek. Sajnos még az említett sokszín? iskola
se segít, mert a tanári kar retteg Zorbán bosszújától. Lassan az országban emiatt véres polgárháború fog
kitörni, s magyar kel magyar ellen, mindenki pengekerítéssel fogja egymást gyilkolni!

Bezzeg polgárháború el?készítésre van pénze Zorbánnak, de persze arra nincs, hogy minden magyarnak
új cip?t ajándékozzon Karácsonyra A szerz? nemrég járt Csehországban, ott ma már bezzeg az
életszínvonal a nyugati felett van, s mindenki maximálisan toleráns!

A Soros-táblák pokoli erejét továbbá er?síti a kötelez? testnevelés óra. Ráadásul nincs tornaterem, így a
gyerekek a száguldó autók között ugrabugrálnak az utcán. Továbbá pokoli er? az önkéntes hittan tárgy, ez
is arra tanítja a gyerekeket, hogy ne szeressék Soros bácsit, s ne segítsenek még a vakoknak se átkelni a
zebrán.

Zorbán diktatúrája, úgy t?nik, agymosott droidot akar nevelni a szerz? gyerekéb?l, kegyetlen katonát
akar csinálni bel?le!
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A cikk mégis optimista üzenettel zárul. Kiderül, hogy - hála Istennek -, Zorbán meg nem irtott ki minden
kacsát a tavakról (egyel?re csak a ballibákat üldözi), így a család ki tud még kapcsolódni a Soros-táblák
rettenetes hatása alól.

Aki szeretne jókat nevetni, annak itt teljes terjedelemben.

_______________________________________________

63 / 440

BircaHang - 2017
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

A KISZ-titkár és a ballib gágogás
by maxval bircaman - hétf?, január 16, 2017
http://bircahang.org/a-kisz-titkar-es-a-ballib-gagogas/

A ballibek a fiatalokra összpontosítanak, ez alatt azokat értve, akik ma 35 év alattiak. Ez az a réteg,
melynek vagy nincsenek semmilyen emlékei a magyarországi kommunista rendszerr?l, vagy ilyen
emlékeik csak általános iskolás diákként vannak.

Mivel ezeknek a fiataloknak nincsenek saját biztos emlékeik, könnyedén megtéveszthet?ek. Ennek
alapvet?en két vetülete van, a Kádár-rendszer oktalan dicsérete és az oktalan rémisztgetés.

Eddig a szereposztás az volt, hogy az úgynevezett „jobboldal” rémisztgetett, az úgynevezett „baloldal”
meg dicshimnuszokat zengett Kádár rendszerér?l.

Én magam – mint az id?sebb nemzedék tagja – jókat szoktam mulatni mindkét típusú ferdítésen. Mert
amikor, egy részr?l az ember azt hallja, Kádár alatt csak párttagok utazhattak külföldre, tisztelegni kellett
az osztályf?nöknek, s aki nem volt KISZ-tag, azt kirúgták az egyetemr?l, valamint be volt tiltva a
puncsíz? fagylalt (nem vicc, ezt tényleg olvastam egy harcos antikommuistától pár éve!), más részr?l meg
azt, hogy korlátlanul lehetett utazni, a KISZ-gy?léseken szabad viták voltak, gyakorlatilag szabad
választások voltak, s pár tabut leszámítva sajtószabadság volt az országban, cenzúra nem létezett
semmilyen alakban – nos, az ilyesmiken csak röhögni lehet.

Mostanában fordulni látszik a szerep. A „baloldal” kezd rémmeséket terjeszteni a kommunista
rendszerr?l. Ennek oka persze az orosz kapcsolat, manapság ki van adva, hogy minden „demokrata”
köteles gy?lölni mindent, ami orosz, márpedig az axióma szerint a kommunizmus egy olyan orosz izé.

Az egyik fideszes megmondóember elmondta a napokban magáról, hogy 1989-ben KISZ-titkár lett egy
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f?iskolán. Azonnal be is indult a halálhörhés ballib oldalról, számtalan demagóg ökörséget elgágogva.

Tisztázzuk hát mi is a valóság!

1. A KISZ-titkárok nem voltak sosem vezet? emberek, még a Kádár-rendszer kemény id?szakában
sem, kivételt csak egyes nagyvállalatok, egyetemek jelentettek, s természetesen a KISZ KB-t
kivéve. De még ezek az emberek is er?s középszint? vezet?k voltak, nem valódi döntéshozók.
Egy jó helyen lév? KISZ-titkár, ha jó kapcsolatai voltak, esetleg ki tudott könyörögni magának
vagy ismer?sének egy szolgálati lakást, tudott segíteni valakinek, aki bajba keveredett, vagy tudott
kicsinyes bosszúval élni valakivel szemben, mindez nagyon korlátozottan.
2. Még a pártitkárok között is csak a fontos helyen lév?k számítottak csak hatalmi tényez?nek. Egy
gyár vagy üzem pártitkára jellemz?en az illet? intézmény vezet?jével együtt döntéseket hozhatott,
az adott kereteken belül. Egy község, város párttitkára pedig az illet? település els? számú
vezet?je volt. De egy szimpla alapszervezeti pártitkár a nullához közeli hatalmat birtokolt.
3. A KISZ-tagság már a 70-es években se jelentette ideológiai elkötelezettséget, s?t a párttagság
sem. Ahol egy darab párt és egy darab ifjúsági szervezet van, ott az egy darab szervezetben való
tagság semmit se jelent.
4. Aki a rendszerváltozás kezdetét?l annak végéig – 1988-1990 között – bármilyen szerepet betöltött
a kádárista szervezetekben, annak nulla jelent?sége volt. Tessék megkapaszkodni: Gyurcsány
KISZ KB-tagsága is jelentéktelen volt, mert csak 1988-ban került oda.

Azért az vicces mindenképpen, hogy a ballib mitológia szerint az MSZMP KB-ban vezet? pozícióban
lév? Németh, Kovács, Horn, stb. nem felel?sek a kommunista rendszerért, míg bárki, aki bármilyen
alacsony beosztást is betöltött Kádár alatt és most nem ballib, az mindenért b?nös.

_______________________________________________
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A két tengely - kisebb és nagyobb rossz
by maxval bircaman - szombat, november 04, 2017
http://bircahang.org/a-ket-tengely-kisebb-es-nagyobb-rossz/

A politikai álláspontok két tengelye: a gazdaságpolitikai és a kultúrpolitikai.

Az el?bbi esetében szokás jobboldalról és baloldalról beszélni, a jobboldal alapesetben liberálist jelent, a
baloldal alapesetben szocialistát.

Az utóbbi esetében is szokás jobboldalról és baloldalról beszélni, de itt a jobboldal alapesetben
konzervatívot jelentk, míg a baloldal alapesetben liberálist.

Lárható, hogy honnan a sok félreértés! Mind a „jobboldal”, mind a „baloldal”, mind a „liberáli”s két-két
különböz? dolgot is jelent.

Fontos továbbá hozzátenni: a bal-jobb felosztás a premodern korra visszatekintve értelmezhetetlen, azaz
csak a modern paradigmán belül használható, kezdete végülis az 1789-es francia forradalom ideje. Ott
a bal és a jobb kizárólag kulturális értelemben volt értelmezhet?, gyakorlatilag azt hívták balnak, aki
tisztán polgári társadalmat akart, jobbnak meg azt, aki pedig meg szerette volna tartani a monarchia
valamilyen korlátozott szerepét. A premodern rend hívei kívül voltak az egész rendszeren, ?k se jobb, se
bal nem voltak. Az már kés?bbi fejlemény, hogy a hagyományos, premodern társadalom hívei el akarván
saját magukat helyezni a paradigmában valamiféle ultrajobbként definiálták magukat.

A XIX. században a szocialista eszme megjelenésével a helyzet úgy változott, hogy immár a
gazdaságpolitikai irány lett a bal-jobb eltérés alapja: a kapitalizmus hívei lettek a jobb, ellenz?i és
kritikusai pedig a bal. A jobboldal lehetett nacionalis és liberális - miután ez a két, eredetileg összefonódó
eszme különvált egymástól. A baloldal pedig - de ez már XX. sz. elejei fejlemény - lehetett szocialista,
azaz a kapitalizmust reformját akaró baloldal, vagy kommunista, azaz a kapitalizmus eltörlését követel?
baloldal.
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A paradigma jól is m?ködött egészen az úgynevezett széls?jobb megjelenéséig. A széls?jobb egy része jellemz?en az olasz fasizmus - ugyanis kilépett a paradigmából, felvéve egyes premodern célokat. Így a
helyzet az lett, hogy a jobboldal széls?, azaz legradikálisabbnak t?n? része valójában éppenhogy nem
fogadott el egy sor jobboldali alapértéket, azaz maga a „széls?jobb” jelz? szerencsétlenül pontatlan. (Az
ellenoldalon ez a probléma, vegyük észre, nem létezik: hiszen a „széls?bal” valóban radikális baloldal,
h?en képviseli a baloldali alapértékeket.)

Ami a másik széls?jobb irányzatot illeti - lásd a német nácizmust és annak helyi verzióit -, ott a probléma
kisebb, ez ugyanis nem volt sose premodern, hanem részben ultranacionalista, részben forradalmi
irányzat. A korai nácizmus baloldali szárnya (Ernst Röhm) gyorsan likvidálva lett Hitler hatalomátvétele
után, így nem játszott szerepet, a gy?ztes jobboldali szárny pedig beilleszthet? a jobboldalba, mint
ultranacionalista kapitalizmus, bár itt is megvannak egyes balos elemek, ez tény.

A populizmus minden megjelenésében arra törekedett, hogy felülmúlja a bal-jobb ellentétet. Jellemz?en
akkor szokás jobboldali populizmusról beszélni, ha az kulturális alap inkább konzervatív, s baloldaliról
meg akkor, ha a kulturális alap inkább liberális, de a gazdaságpolitikában az eltérés nem igazán létezik a
kett? között. A populizmus jellemz?en és legpontosabban se nem jobb, se nem bal. A populizmus
tulajdonképpen "modern premodern", azaz a modernitás világrombolását próbálja felülmúlni a
modernitás kényszer? keretei között.

De most maradjunk a hagyományos politikai táboroknál. Lássuk a lehetséges 4 kombinációt! Melyik a
legnagyobb és a legkisebb rossz.

A legnagyobb rossz a gazdaságpolitikai jobboldal és a kultúrpolitikai baloldal keveréke: ez egyszerre
akarja a nép elnyomását a nagyt?ke által, s a nép atomizálását, azaz identitásának eltörlését minden
szinten: azaz a nemzetek, a vallás, a család eltörlését. Gyakorlatilag ez az, amit a nyugaton progresszív
liberalizmusnak, Magyarországon meg ballibnak szokás nevezni. Láthatóan a legnagyobb gonosz a
liberalizmus: hiszen ha kombináljuk a gazdaságpolitikai liberalizmust a kultúrpolitikai liberalizmussal,
megkapjuk a legnagyobb lehetséges rosszat!

Valamivel kisebb rossz a gazdaságpolitikai jobboldal és a kultúrpolitikai jobboldal keveréke: ez kb. az,
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amit nyugaton konzervatív-liberalizmusnak szokás nevezni, bár ma már ez a nyugati irányzat hatalmas
sebességgel halad a kultúrpolitikai bal felé. Ez az irányzat megvédi ugyan a népet az identitása elleni
támadásoktól, viszont gazdasági páriává változtatja az embereket. Magyarországon kb. ez volt az MDF
antalli féle verziója, de a Fidesz is ide volt sorolható nagy 1995-ös fordulata után, s?t ma is részben ide
sorolható, bár 2010 óta megfigyelhet?ek populista tendenciák is Orbán politikájában.

Még kisebb rossz a gazdaságpolitikai baloldal és a kultúrpolitikai baloldal keveréke: ez az irányzat
megvédi az embereket a t?kés elnyomástól, viszont identitásukat rombolja, akár nemzeti, akár családi
alapon, rosszabb esetben mindkett?n. Jó magyar példa erre az LMP.

A legkisebb rossz a gazdaságpolitikai baloldal és a kultúrpolitikai jobboldal keveréke: ez védi mind az
emberek gazdasági jogait, mind identitásukat. Erre sajnos magyar példa nem létezik. Bár a ballibek
szerint a Fidesz gazdaságpolitikája kommunista, ez természetesen csak liberális ökörség, a valóságban a
Fidesz gazdaságpolitikája jobboldali, alapvet?en liberális, egyes nacionalista elemekkel - ez valóban jobb
a tiszta liberális gazdaságpolitikánál, de attól még nem jó, csak esetleg kisebb rossz.

Fentiekb?l látható: nekünk mint populistáknak csak a kisebb rossz választása marad.

_______________________________________________
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A köpönyegforgató Orbán
by maxval bircaman - csütörtök, január 19, 2017
http://bircahang.org/a-koponyegforgato-orban/

Modern ballib tézis Orbán ellen, hogy ? köpönyegforgató ember.

Lásd Soros-ösztöndíjas volt, ma meg Soros eszmei ellenfele.

Csuhásozott, most meg hív? keresztény.

Liberális politikus volt, most meg szidja a liberális eszméket.

A valóságban kevés az olyan gondolkodó ember, aki egész életében ugyanahhoz az eszméhez h?. Ez
inkább nem-gondolkodó emberekre igaz, akik papagájként bemagolnak valamit, majd azt ismételgetik a
végtelenségig.

Gondolkodó emberek akkor szoktak egész életükben h?ek lenne egy adott eszméhez, ha stabil, nem
változó, rögzült viszonyok közt élnek, azaz semmi sem változik, ami nézeteik felülvizsgálatára késztetné
?ket.

Dehát az utóbbi 30 év magyar közélete minden volt, csak nem stabil. Az egyetlen stabil pont az örökös
változás volt. S?t, manapság az egész világ is változóban van.
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Ráadásul vicces amikor olyanok vádolják Orbánt nézetei változtatása miatt, akik maguk is meredeken
megváltoztatták nézeteiket. Ismétlem immár sokadszor: kommunistából liberálissá lenni hatalmas
változás, e két eszme szinte mindenben egymás 180 fokos ellentéte.

_______________________________________________
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A legrosszabb id?kben élünk
by maxval bircaman - vasárnap, január 15, 2017
http://bircahang.org/a-legrosszabb-idokben-elunk/

Mindig id?k legrosszabb társadalmi rendjében élünk. Pár évvel ezel?tt magam is azt hittem, ez a lehet?
legjobb társadalmi berendezkedés, ezért ez számomra személyesen is keser? felismerés.

Az ?sközösségben kombinálódott a magántulajdon és a közösségi tulajdon. Alapvet?en a társadalom
egyenl? emberekb?l állt, a vezetés konszenzusos alapú volt, melynek legitimítása a szakrális szférából
eredt.

Az ?sközösség felbomlása az államszervezet kialakulásának ideje. Sokféle irányba ment a folyamat. A
nomád népeknél a katonai demokráciák domináltak, a letelepedett népeknél növekedett az
egyenl?tlenség. De ez utóbbiaknál is mindig megmaradt a közösség tudata. Ennek talán legjellemz?bb
példája az egyiptomi királyság, ahol a szakrális és világi teljhatalmat birtokló fáraó intézménye egyszerre
létezett a kiterjedt szociális állammal és a rabszolgaság szinte teljes hiányával.

A középkor sokféleképpen alakult. A feudalizmusnak nevezett rend gyakorlatilag csak NyugatEurópában létezett teljes mértékben, már Magyarországon is ennek egy specifikus változata volt. Még
keletebbre, pl. Oroszországban a feudális típusú rend sosem törte meg a közösségi alapú rendet. Az
iszlám világban pedig a katonai demokrácia hagyományai tovább éltek a középkorban is. Érdekes az Új
Világ helyzete is: az Azték Birodalom rendszere mintha egyfajta keverék lett volna a nyugat-európai és az
iszlám modell között – szakrális uralkodó, kiterjedt magántulajdon, nagy vagyonok, a vezet? réteg
kiszolgáltatottsága a központi hatalomnak -, ezzel szemben a kontinens másik nagy állama, az Inka
Birodalom az ókori Egyiptomra emlékeztetett, azaz az állam fokozott szerepe a gazdasági életben, a
magántulajdon korlátozott jellege.

Növekedett szinte mindenhol a társadalom tagjai közti függ?ség, a közösség azonban minden saját elemét
szükségesnek tartotta, ebb?l fakadóan megmarad a közösségi tudat.
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A katasztrófa a liberalizmus gy?zelmével kezd?dött. Az egyén szuverén jogaira támaszkodás a
gyakorlatban azt jelentette: immár az elitnek nincs semmilyen felel?ssége az alsóbb rétegek felett. Hiszen
mindenki egyenjogú, szabad ember, mindenki csinál, amit akar. A társadalom lassan atomizálódott,
kezdetben a vallás megmaradt még összeköt? elemként, majd a szekularizáció el?rehaladtával immár ez a
kapocs is megsz?nt. A nemzeti kereten kivül nem maradt semmilyen közösségi tudat, a liberalizmus
direkt rá is épített erre a teljesen természetellenes nacionalista elvek kötelez?vé tételével.

A mai modern liberalizmus rosszabbított a helyzeten, egyesek ezt egyenesen posztliberális államnak is
nevezik, arra hivatakozva, hogy sok minden megváltozott a klasszikus liberalizmushoz képest. Én nem
szeretem ezt az elkülönítést, szerintem az alapok megmaradtak. De mindegy hogyan nevezzük, a tartalom
a lényeg! A klasszikus liberális társadalom legalább nem tagadta az elnyomott rétegeket kultúráját, abba
nem próbált durván beavatkozni a nemzeti keretek er?ltetését leszámítva. Pl. nem akarta az amerikai elit
tiltani a néger rabszolgák saját kultúráját, azt elfogadta, s?t integrálni igyekezett az.

A liberalizmus mai, végs? stádiumában már ez se igaz. A rendszerurak – a globálkulákok és médiáik –
ma már nem t?rnek aitonóm szférákat, igyekeznek minden liberális kényszerzubbonyba parancsolni. Az
elnyomottaknak – nevezzük ?ket posztproletároknak – ma már az is tilos, ami 200 éve engedélyezett volt
az amerikai néger rabszolgáknak.

Egyetlen út: megteremteni az autonómia kis köreit.

_______________________________________________
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A liberalizmus alapjai I.
by maxval bircaman - vasárnap, január 22, 2017
http://bircahang.org/a-liberalizmus-alapjai/

Mivel sokszor kapunk olyan vádakat, hogy kell? ismeret nélkül kritizálunk dolgokat, íme ez a cikk a
válasz. A liberalismusról lesz szó mint politikai eszmér?l. Hozzáteszem: sokáig magam is liberális
voltam (el?ször 1984-1993 között, majd 2000-2008 között), eleve nevetségesnek tartottam a vádakat,
hogy nem ismerem a liberalizmust.

Jelen cikk hasznos abban is, hogy ismertet pár alapm?vet, melyek szerintem - meg hát szinte minden
eszmetörténti tankönyv szerint is - a liberalizmus alapját alkotják. Meg vagyok gy?z?dve, hogy a legtöbb
magát liberálisnak becéz? ember ezeket a m?veket nem olvasta. Egyébként az eredeti m?vek elolvasását
mindenkinek ajánlom: nagyon érdekesek, s ismeretük nélkül a liberalizmus kritizálása nem több, mint
ostoba szájtépés.

A legalapvet?bb m? Thomas Hobbes (1588-1679) angol filozófus 1651-ben, írt Leviatán cím? írása. A
hosszú életet megélt Hobbes (91 évesen halt meg) már hatalmas tapasztalattal a háta mögött, 63 éves
korában írta meg ezt a könyvét.

A kiindulópont a m?ben minden ember szabadsága és egyenl?sége.

Az emberi egyenl?ség mind fizikai, de f?leg szellemi értelemben fennáll. Léteznek ugyan fizikai
egyenl?tlenségek, valaki pl. er?sebb a másiknál, de ez ravaszsággal, végs?soron pedig több ember
szövetkezésével a fizikailag er?sebb ember ellen könnyedén leküzdhet?. Szellemileg pedig, bár az
emberek elismerik azt, ha más esetleg m?veltebb, de azt nem, hogy okosabb. Végs?soron a
következmény: minden ember egyenl?nek tekinthet?.
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A szabadság jelentése: minden ember bármit tehet, küls? – más emberi - kényszert?l függetlenül.

Az egyenl?ség következménye az örökös harc, mivel mindenkinek hasonló vágyai vannak, senki sem
mond le semmir?l önként más javára, s természetes a vágy tárgyai korlátozottak, a javak végesek. Így
mindenki csak azt tudhatja magáénak, amit közvetlen felügyelete alatt tart, s ebben az esetben sem lehet
biztos semmiben, hiszen valaki más nagyobb er?t alkalmazva bármikor elveheti t?le ezt. Még a békés
természet?, felesleges er?szakra nem hajló ember is kénytelen er?szakot kiépíteni, ha nem másért, hát
önvédelemért, hiszen ha nem védi meg magát, elveszik t?le azt, ami jelenleg az övé, s?t meg is ölhetik ?t.

Az emberiség természetes állapota tehát mindebb?l kifolyólag az állandó háborúskodás. Az állandó
háborúskodás viszont végs?soron senkinek se jó, hiszen ki akarna pl. egy földterületet megm?velni vagy
valamilyen gyártási tevékenységbe kezdeni, ha nem lehet biztos abban, hogy munkája gyümölcsét
szabadon élvezheti aztán?

A háborúban a két legf?bb érték a becsapás és az er?, ezek segítenek ugyanis legjobban egy csatában. S
ezen értékek használata nemcsak szükséges, hanem egyenesen igazságos is. Hiszen az ember természetes
ösztöne saját életének megóvása mások gyilkos akaratával szemben. A saját élet megóvásnak ösztöne
azonban alapot ad a békevágyra is, hiszen a saját élet óvásának kötelezettsége miatt az ember folyamatos
halálfélelemben él.

Innen az ember kett?s természete: egyrészt vágyik a békére, hiszen ez az ideális állapot, ahol a
halálfélelme a legkisebb, másrészt kénytelen er?szakot alkalmazni állandóan, hiszen csak tudja
megvédeni magát mások er?szakával szemben.

Minden ember lemondhat valamely jogáról, kivéve az elidegeníthetetlen jogokat. Amikor valaki lemond
valamilyen jogáról, ez azért teszi, hogy cserébe kapjon valamit, amit értéknek tekint. Elidegeníthetetlen
jog mindaz, amiért cserébe nem kaphat semmi, pl. senki se mondhat le saját maga védelmének jogáról,
hiszen ezért semmit sem kapna cserébe.

A jogról való lemondáshoz szerz?dés kell. Ezzel biztosítja a jogáról lemondó személy, hogy kap cserébe
olyat, amiért érdemes lemondani jogáról.
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Bármilyen szerz?dést is kötünk azonban, az értelmetlen, ha nincs egy magasabb er?, mely biztosítja a
szerz?dés teljesítését, azaz olyan szankcióval sújtja a szerz?désszeg?t, mely nagyobb kárt okoz az illet?
számára, mint amekkora kárt okoz neki a szerz?dés teljesítése.

Ez a magasabb er? nem lehet azonban valamely emberek véletlenszer? és ideiglenes társulása, mert ez
esetben ez az er? tagjainak saját érdekeit kényszerítené rá mindenki másra, s nem azt biztosítaná, hogy
meglegyen a szerz?dések feltétlen hatálya. Szükséges tehát, hogy a közösség egésze, annak minden tagja
lemondjon jogairól egy közös hatalom javára, mely aztán erejét az egész közösség védelmére fogja
felhasználni.

Érdekes elem, amit érdemes megemlíteni. Hobbesban felmerül miért nem lehetséges a kommunizmus.
Természetesen nem így nevezi, ez aszó még nem létezett korában, hanem azt igyekszik megválaszolni:
miért nem tudnak az emberek is úgy élni, mint a hangyák és a méhek.

1. Az emberek folyamatosan versengenek egymás közt, míg a hangyák és a méhek nem.
2. A hangyáknál és méheknél a közérdek és a magánérdek nem különül el egymástól,, míg az
embernél igen.
3. Ezek a rovarok természetesnek tekintik a köztük meglév? rendek, arról nem vitatkoznak, míg az
emberek azt hiszik, hogy a társadalom irányítása javítható, így folyamatos viták vannak err?l.
4. A rovarok nem képesek vitázni a jóról és rosszról, mindez természetes számukra.
5. A rovarok számára ugyanaz az anyagi kár, mint az igazságtalanság, míg az emberek számára nem
ugyanaz a kett?, s?t: minél elégedettebb anyagilag egy ember, annál többet gondolkozik a
szellemi kérdésekr?l.
6. A rovaroknál a természetes ösztönön alapszik a társadalmi rend, míg az embereknél ehhez direkt
szerz?dés szükséges.

De visszatérve a magasabb er?höz. Ez a magasabb er? a szuverén. Mely lehet egyetlen ember, kevés
ember, vagy sokaság. A szuverénnek a közösség minden egyes tagja visszavonhatatlanul átadja
természetes jogait, abból a célból, hogy a szuverén biztosítsa a küls? és bels? békét a közösség számára.

Amint a szuverén létrehozása megtörtént, nincs többé visszaút. A megkötött társadalmi szerz?désen
utólag változtatni nem lehet, hiszen ha lehetne, ezzel értelmét vesztené éppen az alap: ha az alattvalók
bármikor változtatni tudnak, az azt jelenti, hogy magánérdekeik érdekében felül tudják írni a közösség
érdekeit, ami viszont az jelenti, hogy éppen az egész szerz?dés eredeti célja nem képes megvalósulni.
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A szuverén döntései kötelez?ek, nem vonhatók kétségbe semmilyen esetben. Hiszen ha ez lehetséges
lenne, ez bármikor visszaállíthatná az eredeti örök háború állapotát. A szuverén hatalom lényege, hogy ?
maga az egyetlen bírája annak, hogy mi jó és mi rossz a közösség számára.

A szuverén lehet egyetlen ember, kevés ember, vagy sokaság, ez az államforma függvénye: ez a
monarchia, az arisztokrácia és a demokrácia. Jogait illet?en mindegyik típusú szuverén abszolút jogokkal
rendelkezik, de a szuverén jogai nem oszthatók meg, ez ugyanis egynél több szuverén létezését jelentené,
ami a valóságban azt jelentené: nincs szuverén.

Bár a közösség dönthet akár a monarchia, akár az arisztokrácia, akár a demokrácia mellett, mégis a
legideálisabb a monarchia, azaz amikor egyetlen személyb?l áll a szuverén hatalom. Mi ennek az oka?
Az, hogy ha többen alkotják a szuverént, elkerülhetetlenek az egyes személyek érdekellentétei, valamint a
magánérdekek és a közérdek közt ellentmondás, míg a monarchia esetében az uralkodónak nincsenek az
államétól eltér? magánérdekei, s viszály sem támadhat saját maga között. Tökéletes államforma nem
létezik, azaz még a monarchiának is vannak negatívumai. Az örökletes monarchia leggyengébb pontja, ha
a trónra kiskorú vagy egészségügyi állapota miatt alkalmatlan személy kerül, aki helyett gyámsági tanács
fog uralkodik, ez azonban nem nagyobb gond, mint amikor eleve egy testület a szuverén (arisztokrácia).

A szuverén felett csak Isten áll, de az Egyház nem, mivel az Egyház csak az égi dolgokban illetékes, nem
a földiekben. Így Istenre való hivatakozással sem vonható felel?sségre a szuverén hatalom.

A szuverén uralma az alattvalók felett nem sérti azok szabadságát, hiszen az alattvalókat érint?
korlátozások a közösség, tehát az egyes egyének érdekében történnek. Ahogy a természeti törvényeknek
való alávetettség nem sérti a szabadságot, ugyanúgy az állam törvényeinek való alávetettség sem, mivel
ezek a törvénynek annak a szerz?désnek a következményei, mellyel az emberek lemondtak természetes
szabadságukról annak érdekében, hogy sz?njön meg az állandó háborúskodás állapota. A természetes
szabadság csak a szuverénnél maradt meg, annak érdekében, hogy az képes legyen biztosítani azt a célt,
aminek céljából létre lett hozva. Az alattvalók szabadsága azt jelenti: joguk van eljárniuk a törvények
keretein belül, valamint joguk van mindazon jogaikkal is rendelkezniük, melyeket nem ruháztak át a
szuverénre. Ez utóbbiak a már említett elidegeníthetetlen jogok.

Részben Hobbesra építve el?ször John Locke (1632-1704) fogalmazza meg tiszta formában a
liberalizmus eszméjét. F?m?ve az 1689-ben megjelent Két értekezés a kormányzásról.
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Locke ugyanabból indul ki, mint Hobbes: minden ember egyenl? és szabad, azonban ellentétben
Hobbesszal, arra a következtetésre jut, hogy ennek nem szükséges következménye az örök háború az
emberek között, mivel az ember természetes jellemz?je a józan ész, a józan ész pedig képes az embert
arra vezetni, hogy megértse: az er?szak elkerülése érdeke. A szabadság nem független az értelemt?l. Az
emberek képesek értelmesen felhasználni szabadságukat.

A tulajdon természeti tény. Az els? emberek annyit vettek el a természetb?l, amennyit fel tudtak
használni saját igényeik kielégítésére. A munkán keresztül lett a magántulajdon: azaz az adott ember által
a gazdátlan, senki tulajdonából feldolgozott, munka által elsajátított rész az illet? magántulajdonává válik.

Az emberek közti anyagi egyenl?tlenség oka az, hogy ki tudott szorgalmasabban, többet dolgozni, s ki
volt lustább. A gazdagság morális, mert a több munka, a nagyobb szorgalom eredménye.

Az emberek feletti hatalom sosem lehet öncél?. Ez olyan, mint a szül?k hatalma gyermeikeik felett: a
gyerekek érdekeit szolgálja, s ideiglenes csupán, míg a gyerek feln?tté válik. Ugyanez a helyzet a
társadalommal: az emberek nem azért mondanak le természetes szabadállapotukról az állam javára, hogy
aztán az kénye-kedvére azt tehessen velük, amit akar, hanem egy bizonyos cél érdekében. Ez a cél pedig
az államtalan szabad állapot negatív oldalának elkerülése, mely abban fejez?dik ki, hogy a természetes
szabadon állapotban minden ember egyszerre kormányzó és bíró, ami elkerülhetetlen ellentétekhez vezet.
Az államalapítás célja egy olyan hatalom létrehozása, mely maximálisan semlegesen képes eljárni az
egyének ögyeiben, az egyének érdekét szem el?tt tartva. Az embere természetes szabadságukról egy ilyen
állam javára mondanak le, s nem általában bármilyen állam javára.

A szabadságot senki sem veheti el az egyént?l, attól az egyén csak önként mondhat le más egyenékkel
szerz?dést kötve, mely szerz?dés célja a nagyobb biztonság minden egyén számára. Így jön létra az
állam, melyben a döntés joga a szerz?dött egyének többségét illeti meg,

Az állam döntése tehát a többség döntései. A többség döntése kötelez? az egyet nem ért? kisebbségre is,
hiszen ?k is megkötötték a társadalmi szerz?dést, mellyel vállalták, hogy a közösség döntéseit el fogják
ismerni. Ha nem így lenne, nem lenne értekme az egész társadalmi szerz?désnek, hiszen ha mindenki
számára csak azok a társadalmi szabályok lennének kötelez?ek, melyekkel egyetért, az ugyanaz, mintha
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nem lenne társadalmi szerz?dés, hanem maradna a természetes állapot, melyben az egyének csak ad hoc
alapon szerz?dnek egymással.

Felmerül a kérdés: az állam megalapítása után hogyan marad fenn az egyéni szabadsága, hiszen egy mai
ember már nem kötött senkivel szerz?dést. A szerz? válasza: azzal, hogy valaki része egy adott
államnak, élvezi annak el?nyeit, hallgatólagosan elfogadta az illet? államot alapító társadalmi szerz?dést.
Aki nem fogadja el ezt, az szabadon kivándorolhat az illet? államból, vagy valamely állammentes
területen alapíthat új államot (a szerz? idejében, a korabeli elképzelések szerint még léteztek ilyen
területek).

Miért szükséges valójában társadalmi szerz?dést kötni? Mert a természetes állapot nehézkés és
kedvez?tlen az egyén számára, hiszen állandóan védenie kell magát, míg a megalapított állam ezt a terhet
leveszi a válláról. Ebb?l következik mi az állam f? célja: az egyének életének és tulajdonának védelme.
Innen viszont az jön, hogy az állam nem törhet tagjai életére és tulajdonára. Az az állam, mely túllép
eredeti feladatán nem legitím állam.

Az államforma lényegtelen, lehet az bármilyen, amennyiben megfelel a fenti céloknak: a lényeg a
társadalmi szerz?désnek megfelel? alkotmányosság.

Az államban a legf?bb hatalom a törvényhozó hatalom, mely hatalom azonban a nép által átadott
hatalom, viszont a nép közvetlenül nem gyakorolhatja ezt a hatalmat, hiszen ez az eredeti állapot
visszaállítása lenne. A közvetlen hatalom akkor lehetséges, ha az állam megsz?nik valamilyen okból, ez
esetben a hatalom visszaszáll a népre, mely új államot alapít.

A végrehajtó hatalom vezeti az államot, de önmaga nem abszolút törvényhozó hatalom, csupán annak
végrehajtója. Ez a végrehajtó hatalom tehát – akkor is, ha egyetlen ember kezében van – alá van
rendelve a törvényhozásnak.

Ha az állami vezetés törvényellenes vezeti az államot, az az állam széteséséhez vezet, mely állapotban a
nép ismét közvetlenül hatalmat gyakorol, újra megválasztja az állami hatalmat. A törvényellenesség
legf?bbjele az, ha az állam tagjai életét vagy vagyonát önkényesen elveszi. Ha ez bekövetkezik, a nép új
hatalmi szerveket hatalmazhat fel. Ez a jog nem jelent veszélyt az államra, hiszen a nép többsége mindig
a meglév? hatalmat fogja támogatni, amíg az nem lép fel a társadalmi szerz?dése alapjai ellen, a többség
mindig csak a legvégs? esetben fogja elhatározni magát a meglév? hatalom ellen való fellépésre.
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Lehetne még más szerz?ket idézni, de azt hiszem ez a két legfontosabb klasszikus. Legközelebbi cikkem
a témában a legfontosabb modern liberális eszmegazdákról fogok írni.

_______________________________________________
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A liberalizmus alapjai II.
by maxval bircaman - vasárnap, november 26, 2017
http://bircahang.org/a-liberalizmus-alapjai-ii/

A klasszikusok után jöjjön a szerintem 2 legfontosabb modern liberális eszmegazda. Komment nélkül.

Karl Popper, osztrák, majd amerikai zsidó filozófus (1902-1994), f?m?ve: A nyitott társadalom és
ellenségei (írta 1945-ben).

A m?ról jellemz?en az is hallott, aki nem ismeri. Ennek oka: Soros György a m? címér?l nevezte el
alapítványát.

A kiinduló pont: ahogy az egyes természettuidományos elméletek folyamatosan váltják egymást, úgy ez
így van a társadalomban is, nem létezik fix pont, minden igazság csak ideiglenes és viszonylagos. Ennek
oka, hogy az emberi tudás korlátolt, így megbízhatatlan.

Mégis a legjobb tudást a tudomány képes biztosítani, s ugyanaz igaz a társadalmi kérdésekre: a legjobb
eredményt a nyílt társadalom adja, ez áll ugyanis legközelebb a tudományhoz. A nyílt társadalom –
ahogy a tudomány – folyton újragondolja magát, képes reagálni a tények változására, folyamatosan
pontosítva saját magát.

A szerz? szerint tehát kétféle állam lehetséges: nyílt és zárt.

A zárt társadalom f? jellemz?je, hogy dogmatikus, hisz valamilyen alapelvben, mely megváltoztathatlan.
Ezek igazságtársadalmak, azaz nem a társadalom tagjai által lefolytatott viták alapján állnak, hanem
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valamiféle örök igazságon. Ezzel szemben a nyílt társadalomban minden racionális: az egyetlen cél az
igazsághoz való közelebb jutás, tudva, hogy ez az igazság sosem érhet? el.

A szerz? szerint Hitler és Lenin rendszere a legjobb példa a zárt társadalomra, de a rend alapja Platón,
aki meghonosította azt a nézetét, hogy van egyfajta abszolút természetes jó, melyet el kell érnünk, s erre
éptítend? az ideális társadalom. Ennek alapja az a hagyományos ógörög nézet, hogy a világnak van
értelme, m?ködik benne valamiféle világszellem. Ezt azok az ógörög gondolkodók is elfogadták, akik
egyébként nem értettek egyet Platónnal, lásd Hérekleitoszt, aki nem hitt örök elvekben, de ? is azt látta,
minden mögött ott van a kozmikus szellem.

A nyitott társadalomra példa a modern nyugati liberális demokrácia. A nyílt társadalmakban minden
vita alatt áll, a racionális szabad polgárok bármikor leválthatják az állam vezetését, az állam képes
önmagát állandóan megújítani, ezzel elkerülve a nagy hibákat. Hiszen minden társadalom nem más, mint
tagjainak összessége, így a racionális polgárok képesek helyesen fellépni a közérdekért.

Ezért a nyitott állam kifejezetten el?segíti, hogy polgárai folyamatosan felülvizsgálják az alapokat, akár
elméletben, akár gyakorlatban. Alapvet?en egy ilyen társadalom már alapvonalaiban jelen van, ha a
választások szabadak és sajtószabadság van. A szerz? hozzáteszi, az ? szavait se szabad kritikálatlanul
elfogadni.

A zárt társadalom természetes logikája, hogy az igazság állításából el?bb-utóbb eljut a totális er?szakig.
HIszen aki tagadja az igazságot, az ellen morálisan indokolt minden eszközzel fellépni.

Az egyetlen helyes elv az empíria elve, azaz a tapasztalatokra alapozás. Ez alapján jöhet létre konszenzus
a társadalomban, melyhez szükséges a tagok nyílt vitája.

Az ellentétes elv csúcsa Marx, aki odáig jutott, hogy fel akarta fedezni a társadalom törvényeit, melyek
felhasznélásával aztán kiépíthet? lenne az ideális állam. Ez valójában Platón eszméinek logikus
továbbgondolása.

Természetesen a nyílt társadalomban is van államépítés, de az tudományos igény?, azaz kísérletek útján
halad, dogmamentes, azaz a döntések alapja egyedül a gyakorlat vizsgálata, a javasolt változások
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gyakorlati eredményének tanulmányozása.

Ezzel szemben a zárt társadalmakban elvek vannak, melyeket a gyakorlat nem bírálhat felül.

A nyílt társadalom mindig folyamat, azaz ha nem tartjuk fenn a nyílt társadalom alapelveit, az zárt
társadalommá zülik. Alapvet?en szükséges a folyamaros harc a szabadságért, a politikai
szabadságjogokért, a társadalom tagjainak szabad gondolozásáért, a racionális vitáért. Ez a legfontosabb,
nem maga az állami berendezkedés, mert ha a társadalom tagjai nem érzik magukénak a szabadságot, az
alapjogaikat, akkkor a demokratikus intézményrendszer sem m?ködik. Ha ez bekövetkezik, minden
demokrácia kiüresedik, látszatdemokrácia lesz.

Mi a teend? a nyílt társadalom számára annak bels? ellenségeivel? Alapszinten az ellenséges propaganda
tolerálandó, azaz hiba annak tiltása. Az ilyen jelenségekkel szemben az eszköz a racionális ellenérvelés.
Azaz tolerálandó az ellenséges nézet is, míg az kész racionális vitára. Azonban a nyílt társadalom
önvédelme jogosult, ha az ellenséges nézetek veszélyeztetni kezdik magát a nyílt társadalmat. Ebben az
esetben az állam jogosult legitím er?szakra. Miért? Mert az intolerancia végtelen tolerálása megszünteti a
magát toleranciát, végs?soron magát a nyílt társadalmat.

*

John Rawls (1921-2002), amerikai filozófus, f?m?ve: Az igazságosság elmélete (írta 1971-ben).

A m? f? célja: hogyan lehet feloldani az ellentmondást a liberális társadalomban a szabadság és az
egyenl?ség között. Alapvet?en ez a klasszikus liberalizmussal sokban szakító felfogás. Azaz felismeri a
liberalizmus alapvet? ellentmondását, s erre igyekszik megoldást találni.

A társadalom - tagjainak olyan közössége, melyet meghatározott szabályok rendeznek a tagok érdekében.
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Minden embert jellemez az érdekellentét és az érdekazonosság is: az el?bbi értelmében mindenki
szeretné saját magának a lehet? legjobb helyzetet, míg az utóbbi értelmében senki se szeretné, ha bárki is
elvenné az ? jogait.

Így tehát két alapelv áll egymással szemben: a szabadság és az egyenl?ség.

A szabadságból ered? jogok:

politikai szabadságjogok: lelkiismereti szabadság, társulási szabadság, szólásszabadság,
tulajdonosi szabadságjogok: jog a magántulajdonra és a gazdasági tevékenységre,
személyi szabadságjogok: jog, hogy az ember ne legyen indokolatlanul az állami er?szak tárgya,
ne sérüljön személyes szabadsága.

Az egyenl?ségb?l ered? jogok:

a különbség elve: a társadalmi és gazdasági egyenl?tlenségeket úgy kell megoldani, hogy azok a
társadalom legkedvez?tlenebb helyzetben lév? tagjainak is hasznára legyenek,
méltányos esélyegyenl?ség elve: az államban meglév? pozíciók mindenki számára nyitva kell
állniuk.

Az igazságosság célja, hogy a két ellentétes elvet összehangolja, ennek céljából megmondja a jogokat és
a kötelességeket, továbbá szabályozza az el?nyök és a terhek felosztását. A megállapodás az, hogy
ezeket az elveket mindenki elfogadja és az állam intézményei is ezen elvek alapján m?ködnek.

A szabadságjogok nem korlátozhatóak semmilyen tekntetben, még az egyenl?ség érdekében se. Miért?
Mert ezen jogok korlátozása nem növelné az általános igazságosságot, nem adna senkinek se több jogot.

Az egyenl?ségjogok esetében a f? elv a méltányos esélyegyenl?ség elve, ennek van alárendelve a másik
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elv.

A igazságosság alapja: a jogok és a kötelességek felosztásában ne legyen indokolatlan megkülönböztetés
a társadalom tagjai között.

Az igazságosság alapja tehát a méltányosság. Ezt azt jelenti, hogy elfogadható a társadalmon belüli
egyenl?tlenség, akár politikai, akár gazdasági értelemben, de csak akkor, ez a helyzet mindenki más
számára is el?nyt hoz közvetett módon. Mi az indoklás? Nem igazságos, ha valaki azért él jobban, mert
gazdag családba született vagy kiemelked? képességei vannak: ezek ugyanis veleszületett tulajdonságok,
melyekért az egyén nem tett semmit. Viszont az abszolút egyenl?ség is igazságtalan, hiszen az egyének
nem járulnak hozzá egyenl?en a javak létrehozásához. Így tehát semmi gond, ha vannak gazdagok, míg
?k a szegényebbeket is el?nyösebb helyzetbe juttatják ahhoz képest, ha teljes egyenl?ség lenne.

A szabad, racionális, saját érdekeiket akaró emberek képesek meghatározni a mindehhez szükséges
társadalmi szerz?dést. Ez a társadalom a következ?ket eredményezi:

stabilitást és hatékonyságot,
er?s rendet: azaz a szabályokat az emberek nagy többsége tartsa be, a törvényszeg? kisebbség
pedig részesüljön megtorlásban,
az az állapotot, hogy a társadalom zömének olyan értékrendi nézetekkel rendelkeznek, melyek
egymást nem zárják ki,
nyilvánosságot és átláthatóságot az állam m?ködését illet?en.

Ahhoz, hogy az emberek ilyenekké legyenek, a következ?k szükségesek:

az alapvet? szabadságjogok megléte,
szabad foglalkozás választás és mozgásszabadság,
jövedelem és vagyon.
a hatalmi pozíciókhoz való egyenl? hozzáférés.

Az igazságosság tárgya a társadalom alapszerkezetének meghatározása kell, hogy legyen tehát. Ezeket a
társadalmi szabályokat úgy a leghelyesebb megállapítani, hogy a tagjai azokról úgy állapodnak, hogy
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el?re tudnák mi lesz saját pozíciójuk a társadalmon belül. Így érthet? el, hogy senki se fog akarni
részérdekeket érvényesíteni a közjó felett.

Mi a teend? azokkal, akik nem hajlandóak elfogadnak a fenti racionális rendet? A társadalomnak
maximálisan t?rnie kell azt, hogy vannak irracionális tagjai, s?t azt is, hogy legyenek ilyen csoportok,
ezek szabadon létezhetnek, de a racionális közösségnek is joga van, hogy ne t?rje el saját léte alapjainak
elpusztítását.

_______________________________________________
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A liberalizmus hamis erkölcse
by maxval bircaman - csütörtök, október 05, 2017
http://bircahang.org/a-liberalizmus-hamis-erkolcse/

A mai, modern, agonizáló liberalizmusban gyakorlatilag a hatalmasok folyamatosan elnyomják a dolgozó
kisembereket, azok közéleti szereplése egyre nehezebb. Csak kicsit mond mást, mint a amit "kell", már ki
is van rúgva.

S mindezt szólásszabadságnak csúfolják.

Sokkal nagyobb gond, hogy mindezt magáncégek csinálják, nem az állam! Az állam ellen ugyanis lehet
fellebezni, tüntetni, tiltakozni, míg a "munkaadó" - helyesebben: profitlopó - ellen nincs pofázás.

Mindez kombinálva a liberalizmus másik nagy paradoxonjával: egyrészt belenevelik az emberbe, hogy
jó dolog a pénzéhség, viszont hozzáteszik, ez csak a t?kések szent joga, míg a kisembereknek valahogy
becsület dolgának kell tekinteniük kényszermunkájukat.

A változás szele már elkezdett halkan duruzsolni, íme pár alapvet? elv a gazdaságpolitika terén, mely
követend? az új populista államiság esetében, kiválasztottam a 8 legfontosabbat:

a gazdaság felett er?s állami kontroll,
az ofsór övezetek felszámolása,
a független jegybanki rendszer megszüntetése,
a közszolgáltatások államosítása,
az ásványi kincsek államosítása,
a hitelpénzrendszer felszámolása,
biztosított alapbér munka nélkül mindenkinek,
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a profitorientáltság er?s csökkentése, majd megszüntetése.

Minél el?bb, annál jobb! De ki kell várni a megfelel? pillanatot. A liberalizmus - hála Istennek! agonizál, ez tény, viszont ez
nem egy egyenletes folyamat, vannak csúcsok és esések. A liberalizmus még képes csatákat nyerni, de a
háborút már elvesztette. Mint Hitler 1943-ban.
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A liberalizmus jöv?beli politikai rendje
by maxval bircaman - hétf?, november 20, 2017
http://bircahang.org/a-liberalizmus-jovobeli-politikai-rendje/

A liberális demokrácia hagyományos politikai rendszer kezd véget érni.

A II. vh. után kialakult rend az volt, hogy van egy nagy középjobb és egy nagy középbal párt, melyek az
alapkérdésekben ugyan egyetértenek, de mégis vannak felismerhet?en eltér? elképzeléseik mind a
gazdaságpolitikát, mind a politika más területeit illet?en.

A kommunizmus összeomlásának mellékhatása, hogy ez véget ért. Hirtelen mindenki egyet kezdett
érteni egymással, a két nagy párt között immár mikroszkóppal kellett keresni a különbségeket, jellemz?en
ezek csak egyes kulturális kérdésekben maradtak meg, de ott se ellentétekként, hanem csak
szinteltérésekként.

A szocialista középbalból lett liberálisok jellemz?en még túl is szokták teljesíteni az eleve liberális
középjobbot a gazdaságpolitikában. Ismert szabály azóta: ha valahol a nagyt?ke megszorításokat akar, azt
jobb a középbalra bízni, mert ?k képesek ezt gyorsabban, hatékonyabban végrehajrani. Nem csak a keleteurópai posztkommunista középbalra igaz ez, hanem a nyugatiakra is, pedig ?k nem posztkommunisták.

A kulturális téren pedig a középjobb konzervatívizmusa mára szimpla mérsékelt liberalizmus lett. Pl. a
középbal azonnal szeretné bevezetni az egynem?ek "házasságát", míg a középjobb még várna ezzel
másfél évet. Itt viszont érdemesebb az országrontást a középjobbra bízni, ?k gyorsabban és
hatékonyabban képesek véghezvinni a különféle perverzitások állami bevezetését, mint a középbal.

Aki nem hiszi, nézze meg pl. Angliában ki vezette be a totális piacosítást és a homokos "házasságot"! Az
el?bbi a brit középbal eredménye, az utóbbi a brit középjobbé.
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A nép persze lázad. Egyes országokban a pártok szavazótábora igyekszik leváltani saját pártjuk liberális
vezetését (lásd az angol Munkáspártot, ahol ma az antiliberális Corbyn a vezet?, miután a párttagság
megdöntötte a Blair-féle liberális irányzatot). Máshol új pártok alakulnak mind bal-, mind jobboldalon,
melyek marginalizálják a helyi közébalt, ill. középjobbot.

Közben az elit se alszik. Ha nem megy a hatalom a hagyományos felosztáson keresztül, megcsinálják a
"független", "civil" mozgalmakat, melyek legy?zik a "korrupt" pártokat. A jó példa erre Franciaország,
ahol a háttérhatalom egyszerre dobta a középjobbot és a középbalt, s megjelent a messiás Micron, a
bankok és a nagyt?ke megment?je az "agresszív" nép ellen. Magyarországon ugyanez volt a bukott
Bajnai-projekt, ill. mostanában Balázs Péter nevével volt ilyen próbálkozás. A magyar nép szerencséje,
hogy Magyarországon a liberális er?k még saját érdekükben sem képesek semmir?l megegyezni, ha ez
nem így lenne, már megjelent volna a hatalmas álcivil Anti-Orbán minden médiában.

S ha ez is bukik, a nagyt?ke nyílt diktatúrája se kizárható. A nép ellenségei nem fogják feladni.

_______________________________________________
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A liberálfasiszta diktatúra
by maxval bircaman - szombat, szeptember 23, 2017
http://bircahang.org/a-liberalfasiszta-diktatura/

A liberalizmus lassan elér félévezredes történetének végére. Most kb. 4 és fél évszázadnál tartunk, az 500.
évfordulót már nem fogja megérni ez a rend.

A legtöbb agonizáló eszme radikalizálódik halála el?tt. A nagy kivétel a kommunizmus volt, mely addig
enyhült, míg szét nem esett.

A liberális rendszeruraknak eszük ágában sincs ezt a példát követni. Állig felfegyverkezve várják a
harcot, vérre szomjasan készek elpusztítani a bolygót, ha nincs már lehet?ségük nyerni.

A nagy magyar liberális sztár, Megbokrosodott Lajos elmondta nemrég kedvenc liberális magyar
folyóiratomban, a Mozgó Világban, hogy a fasizmus 5 f? jellemz?je a vezérkultusz, az er?szak, az
ellenségkeresés, a kirekesztés, s a nacionalizmus. Lássuk most ezeket a liberálfasizmus esetében!
Szembesítsük a liberálisokat saját értékelésükkel!

A vezérkultusz tapintható. Vannak a mindent tudó "civilek", akik szava fontosabb a választott
politikusokénál, a "független" szakért?k, a "mécénás" - értsd: gátlástalan tolvaj - Soros-félék, s ezek
b?ntársai. Nekik mindig igazuk van, az ? szavuk törvény, mely ellen nem szabad szólni, s aki mégis szól,
az csakis bunkó, m?veletlen, mucsai aljlény lehet. Manapság egyes liberális megmondóemberek odáig
jutnak, hogy pedzegetik a demokratikus választások betiltását, de legalábbis er?s kontroll alá helyezését
azon az alapon, hogy az átlag választó "tudatlan", magyarul: nem úgy szavaz, ahogy "kell".

Az er?szak nyilvánvaló. Kisembereket rúgnak ki munkahelyükr?l, mert nem azt mondják
munkahelyükön KÍVÜL, amit "kell", képesek szabadon véleményt mondani. Ez az er?szak sokkal
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rosszabb és hatásosabb, mint a fizikai er?szak. A fizikai er?szak el?l lehet védekezni, de a folytonos
ellehetetlenítés ellen nehéz, a legtöbb kisember végül belátja: megüti a bokáját, ha a szél ellen vizel,
ráadásul ellenkezése így se, úgy se változtat a dolgok menetén.

A folyamatos ellenségkeresés se kérdéses: harc a "hamis hírek" - értsd: a liberálisok által nem kontrollált
médiák - ellen, küzdelem a csodaember tehetség? orosz hackerek ellen, a "diktatúrák" - értsd: a globális
rendszeruraknak szót nem fogadó országok - ellen, a "gy?löletbeszéd" - értsd: a nem-liberális álláspontok
- ellen, stb.

A kirekesztés kérdésében se kell sokat elemezni: a liberális rendszer kirekeszti az ellenvéleményt, s?t
rebesgeti egyes egész embertömegek "felesleges" jellegét. 50 év óta zengik a liberálisok az úgynevezett
túlnépesedés tanát, azaz túl sok ember van, a szemtelen liberális henyél?ket zavarja az emberiség,
szeretnék létszámunkat 1 milliárd alá csökkenteni. E célból betegségeket terjesztenek, emberellenes
eszméket trombitálnak már ma is.

Az utolsó ismérv a legproblémásabb: a nacionalizmus. A modern liberalizmus ugyanis antinacionalista,
szemben a klasszikus liberalizmussal, mely kitalálta a nacionalista eszmét. A gond: a liberális
antinacionalizmus atomista alapú, azaz nem a természetes közösségek, az univerzális elvek nevében
harcol a nacionalizmus ellen, hanem az embertagadás nevében.

Láthatjuk: er?södnek a fasiszta tendenciák a liberalizmuson belül. A kisember természetes erkölcse lehet
gyógyír. Emellett természetesen minden olyan ország is, melyben antiliberális vagy populista
folyamatok zajlanak.

_______________________________________________
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A liberális demokrácia alapellentéte
by maxval bircaman - vasárnap, január 08, 2017
http://bircahang.org/a-liberalis-demokracia-alapellentete/

A liberalizmus mint politikai rendszer legf?bb ellentmondása nem küls?, hanem immanens jellemz?je.

A kapitalizmus - mely a liberalizmus gazdasági rendje - el?tti rendszerek jobbak voltak. Miben is?

Az emberi társadalmak történetében az ?skori társadalom után elkezdett egymástól elválni az addig
egységes politikai és gazdasági hatalom. Azonban minden társadalomban a politikai hatalom volt a vezet?
er?, a gazdasági ennek alá volt rendelve.

Embertelen az a rendszer, ahol a gazdaság fontosabb a politikánál.

S a kapitalizmus az els? rendszer, mely nyíltan ki is mondja, s?t büszke arra, hogy nála a gazdasági
hatalom áll a politikai hatalom felett.

A liberális logika szerint a társadalom tagjai magánérdekének az összessége közösségi érdek. A
prekapitalista társadalmakban ez a nézet botrányosnak számított még. Hiszen az er?sek magánérdeke
mindig lenyomja a gyengébbekét. Azaz magánérdekek összessége sose lesz közérdek.

Pedig ez abszurd még liberális szemmel is. Hiszen a liberalizmus a népszuverenitást vallja! Közben meg
van egy hatalmas gazdasági hatalom, mely nem a népt?l ered, de hatalma van a nép felett. Ez a liberális
eszme egyik hatalmas bels? ellentmondása.
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A Liberális Végítélet Órája
by maxval bircaman - hétf?, február 06, 2017
http://bircahang.org/a-liberalis-vegitelet-oraja/

Amerikai liberálisok még a II. vh. végén találták ki a Doomsday Clock nev? izét, magyarul: Végítélet
Órája.

Azóta állítgatják ide-oda. Annak alapján, hogy szerintük mennyire vagyunk közel az emberiség
megsemmisüléséhez. A kezdeti állás 23:53 volt, ezzel indították az órát. Ha valaki most megkérdezné,
hogy miért éppen 23:53, nos, erre válasz nincs. Biztosan kisorsolták, vagy valamelyik tudósnak ez a
kedvenc száma, esetleg a tudósok drogoztak és ezt álmodtak - mindegy, lényeg, hogy a valósághoz az
óraállásnak SEMMI köze.

Szóval immár 70 éve játszanak a végítéletes óratudósok mint debil hülyegyerekek. De mégsem!
Rájöttem, az óra valójában a Liberális Végítélet Órája, azaz azt mutatja, hogy mennyire vagyunk közel a
liberális rend végéhez.

Most Trump miatt ismét állítottak az órán: most már 23:57:30 van rajta. Nagyszer? hír.

De várom, hogy végre éjfélt mutasson!

_______________________________________________
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A metrón
by maxval bircaman - hétf?, október 02, 2017
http://bircahang.org/a-metron/

A múlt hónapban lehet?ségem volt pár napon belül utazni a budapesti és a szered?ci metrón.

A nyelvi eltéréseket leszámítva és azt, hogy a szered?ci metró szebb (mert újabb) alig tapasztaltam
különbséget.

Ülnek az emberek, ill. állnak, unott pofával, egyesek igyekeznek szórakoztatni magukat (olvasnak,
hallgatnak valamit, babrálnak a telefonjukkal), de mindenkin érezhet? a kényszer: nem azért utaznak,
mert szeretnének valami kedves helyre eljutni, hanem mert kénytelenek elmenni oda, ahol úticéljuk van.

Tapintható a boldogtalanság, az életunottság. Hatalmas elidegenedés mindent?l.
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Ilyen a létez? liberalizmus világa...
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A multirab
by maxval bircaman - vasárnap, június 18, 2017
http://bircahang.org/a-multirab/

Van egy specifikus embertípus, aki szeret rab lenni, de legalábbis komolyan hiszi, hogy annak kell
tettetnie magát.

Évek óta multiknál dolgozom. Az ott dolgozó emberek 90-95 %-a teljesen normális ember, mint bármely
más munkahelyen.

Egyes fanatikus kelet-európai liberálisok véleménye ellenére a munkahely nem jelent ideológiai
elkötelezettséget. Azaz a multiknál politikailag teljesen heterogén az alkalmazottak világnézete:
széls?jobbtól széls?balig bármi megesik, s sokan meg teljesen apolitikusak.

Én is megkaptam sokszor a vádat, hogy miért dolgozom antiliberális nézeteimmel multiknál. Pedig
ellentmondás itt nincs egy szál se. Egyetlen olyan munkahelyen sem dolgoztam még, mely a
munkavégz?i lojalitáson kívül megkövetelt volna valamiféle politikai, erkölcsi, társadalmi nézetet t?lem.

De visszatérve az eredeti kérdésre: van valóban egy vékony dolgozói réteg, mely azt hiszi, rabszolgaként
kell viselkednie.

Ezek viselkedése jellemz?en nagyon mulatságos.

Pl. a Facebookon elkezdik dicsérni a cég termékeit, teljesen önkéntesen, anélkül, hogy erre bármi is
kényszerítené ?ket. Azt hiszik, ezzel jó pontokat fog szerezni a f?nökség el?tt, pedig a f?nökség is csak
kiröhögi ?ket. Eleve minden multinak van marketing osztálya, mely reklámoz tíz- és százmilliókat költve
euróban évente, s konkrétan leszarja, hogy valamelyik tizedrangú alkalmazottja megpróbálja segíteni a
kampányt 300 Facebook-ismer?se el?tt.
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Van aztán az aktivista típusú alkalmazott. ? csakis céges pólóban jár, szerintem abban is alszik, s minden
létez? céges összejövetelen beül az els? sorba, ahol komoran bólogatva jegyzetel, majd amikor kérdéseket
lehet feltenni, fel is tesz legalább 3 teljesen értelmetlen kérdést, kb. "hogyan képes a cégünk ennyire jó
lenni, szemben a konkurrenciával, mely annyira rossz?" stíkusban. Amikor egy magasabb rangú
multif?nök ilyen kérdést hall, alig képes röhögését elfojtani, hiszen ? tudja tökéletesen, hogy a nagy multi
konkurrensek termékei között a különbségek minimálisak, s ha esetleg az egyik cég terméke valamiben
jobb is valamilyen ismérv szerint, a többi száz ismérvben pont ugyanolyan, mint a versenytárs hasonló
terméke. Szóval a hülye kérdéseket feltev? alkalmazottat valóban megjegyzik, de nem úgy, ahogy ? azt
szeretné, hanem mint intelligenciahiányos marhát, aki alkalmatlan el?léptetésre. A multi nem párt, ahol a
h?ség a f? szempont, hanem az egyetlen cél a profit, a profit növeléséhez pedig teljesen felesleges a debil
lojalitás.

S végül van az a típus, melyet - ellentétben az el?bbi kett?vel - a multik szeretnek. Ez az az
alkalmazotttípus, aki komolyan híve háttérbe helyezi saját érdekeit a cég érdekeivel szemben. ?
komolyan elhiszi, hogy neki személyesen jó lesz, ha a cég profitját nézi mindenek el?tt. Pedig ez még a
liberális eszmének is ellentmond, a liberalizmus ugyanis azt vallja, akkor ideális a társadalom, ha annak
minden tagja saját önz? és egyéni érdekeit nézi - lásd Adam Smith, a liberalizmus egyik alapítója
gondolatait err?l: nem az a pék jó, aki jóindulatú, hanem, az aki k?keményen a saját hasznát helyezi
el?térbe -, ugyanis ha egy társadalom minden tagja az önz? önérdekét nézi, az egész társadalom jómódú
és prosperáló lesz. (Természetesen ez a liberális dogma - mint szinte mindegyik más liberális dogma súlyos ostobaság, de most erre nem térnék ki, nem célja ennek a cikknek a liberalizmus kritikája.) Azaz a
liberalizmus szerint a dolgozónak nem kell saját érdekeit háttérbe helyezni munkaadójával szemben,
hanem pont ellenkez?leg: saját érdekeit kell el?térbe tennie. Tény: aki ebben a tekintetben nem liberális,
annak nagy jöv?je van minden multinál.

Nekem személyesen mindez sosem okozott gondot. Számomra a legfontosabb saját hitelességem, s úgy
érzem, ez veszélyeztetve lenne bármiféle karrierrel. Ezért sose törekedtem karrierre. Hozzáteszem: nem
ítélem el a karrieristákat, ha hiteles emberek. Ha valakit azt tesz boldoggá, hogy el?rehalad egy cégben,
tegye ezt, feltéve, hogy tényleg hisz ebben, s nem saját magát meghazudtolva, saját egyéniségét romba
döntve tesz így.
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A munka rabsága
by maxval bircaman - hétf?, január 09, 2017
http://bircahang.org/a-munka-rabsaga/

A munka nem felszabadít, ahogy ezt a nácik és a liberálisok egybehangzóan állítják, hanem rabbá tesz.
Ebben a kérdésben a kommunistáknak van igazuk, akik a munkát a szabadsággal ellentétes dolognak
látják.

Egy hazug jelszó "a munka szabaddá tesz", a volt auschwitzi koncentrációs tábor is büszkén hirdeti ezt
a hamis tézist.

Persze a fogalmat pontosítani kell. Aki dolgozik önmagában az nem feltétlenül nem szabad ember. Az
önként, önérdekb?l végzett munka nem rabosít. Viszont ha valaki másnak alávetettként dolgozik, az az
ember nem lehet szabad.

A másnak alávetettként dolgozó ember, aki kénytelen így dolgozni a saját megélhetése céljából nem
szabad ember, azaz az ilyen ember rab, akkor is, ha történetesen megvan a szabadsága, hogy válasszon
hol és kinek dolgozik. Ez azonban csak a börtön megválasztásának szabadsága, semmi egyéb.

De jelenti-e ez azt, hogy megoldás vállalkozónak lenni? Semmiképpen! A vállalkozóság feltétlen erkölcsi
rossz. Míg a munkás elnyomott ember, erkölcsileg nem negatív jelenség, addig a vállalkozó
az. Alapvet?en vállalkozónak lenne erkölcstelen dolog. Igen, valakinek ezt is csinálnia kell, de ez olyan,
mint a narkódiller, a prostituált, a hóhér, a vallatóember, a bérgyilkos: nem rendes elfoglaltság.

S ebben nincs semmi személyes elem. Egyénként lehet egy vállalkozó nagyszer? ember, pozitív példa,
foglalkozása akkor is erkölcstelen.
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Kellenek a társadalomban a vállalkozók, nem tudunk nélkülük meglenni, de szerepük alantas. Az a
társadalom pedig, ahol a vállalkozóság erkölcsi jónak van kikiáltva romlott társadalom. Nem más ez,
mint az egynem? házasság dics?ítése. Nem más, mintha az állítanánk, társadalmunkat ezentúl vezessék
prostituáltak, hiszen ?k sikeres n?k, s mint ilyenek a legalkalmasabbak a feladatra.

Van normális férfi a világon, aki örülne, ha a felesége prostituáltként dolgozna? Aligha. Viszont sokan
hiszik, hogy helyes, ha vállalkozók vezet? szerepet játszanak egy társadalomban. Pedig ez sokkal
rosszabb az el?z?nél.

A történelem során lassan felbomlott a természetes hierarchia. és az magánhatalom lett részben. Ennek
végs? alakja a kapitalizmus, mely ezt nyíltan és büszkén be is vallja: a liberalizmus büszkén hirdeti, hogy
a gazdaságnak kell irányítania a politikát, s nem fordítva. Innen kezd?dik a vállalkozóság indokolatlan és
perverz kultusza. Szellemi megalapozásában pedig a nyugati protestantizmus a ludas Európában.
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A m?botrányok hete Magyarországon
by maxval bircaman - szombat, május 20, 2017
http://bircahang.org/a-mubotranyok-hete-magyarorszagon/

Négy vicces m?botrány is zajlott a napokban magyar földön.

Bayer kávézott, az EP szavazott, Orbán koszorúzott Pekingben, a Momentum meg bement az Origóba.

Lássuk sorrendben.

Bayer - akinek stílusát egyébként kifejezetten nem kedvelem - felmosta a padlót ellenfeleivel. Míg Bayer
szabadon beszélt, reagálva a konkrét felvetésekre, az LMP képvisel?je betanult szöveget mondott el, a
többi ellenzéki pedig egyszer?en nevetségessé tette magát.

Kedvenc kortárs orosz filozófusom, a korosztályombeli Alexandr Dugin mondta egyszer, a liberálisok
sose vitáznak másokkal nyíltan, mert ezeket a vitákat rendre elvesztik. Az ? eszmeiségük azon alapszik,
hogy mindig nekik van igazuk, s mindenki más pedig kommunista, fasiszta, elmebeteg, lefizetett
propagandista, vagy egyszer?en csak csúnya, rossz bácsi, stb., s ha vitáznának, azzal ezeket a rémes
ellenfeleket legitimálnák. Most is szóltak a tapasztaltabb magyar liberálisok Bayer
beszélget?partnereinek, ne menjenek el kávézni, de a tökös ifjúliberálisok nem hallgattak id?sebb
elvtársaikra és csakazértis elmentek, majd látványosan pofára estek.

Az EP magyarellenes határozata hatalmas újjongást váltott ki liberális körökben. Pedig nem történt
semmi különös: a brüsszelita liberálisok kétségbeesésükben elfogadtak egy semmit se jelent? javaslatot.
Ez elindít egy kb. másfél éves folyamatot, melynek vége az lesz, hogy semmi se fog történni. Ugyanis
soha se lesz meg a
szükséges többség ehhez se az EU Tanácsában, se az EP-ben. Eleve szükséges lenne a magyarellenes
szankciók bevezetéséhez a 30 tagú ET-ben 23 szavazat, a valóságban ez 28 szavazatból 23, mert 2
tanácstag - az ET és az EB elnöke - nem rendelkezik szavazati joggal. Azaz a magyar kormány elegend?
ha csak 5 tagot gy?z meg, hogy ne szavazza meg a javaslatot, s már nyert is. S ha ez nem sikerül - ami
persze kizárt, mert több
kelet-európai tag biztosan nemmel fog szavazni -, az EP kétharmados támogatása akkor is kizárt.
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Az egész csak a Fidesz választási kampányát segíti a valóságban. Brüsszel bebizonyította, hogy tényleg
veszélyes, s tényleg meg kell állítani.

A pekingi koszorúzás esetében vicces, hogy egyes ballib megmondóemberek úgy tettek, mintha nem
ismernék a diplomáciai szokásokat: az ilyen koszorúzás formalitás és természetes része minden
magasszint? állami hivatalos látogatásnak. A pofáraesés különösen nagy volt, miután ugyanott Göncz is
koszorúzott 25 éve, igen, nem más, mint a ballib idol, a ballib személyi kultusz legnagyonbb alakja, a
Megismételhetetlen És Egyetlen Elnök, az Igazi Ember, a Zemberek Zembere, az Örökösen Létez? És
Felülmúlhatatlan Szent Árpi Bácsi!

Arról nem is beszélve, hogy az a liberális érv se igaz, hogy Orbán a Tienmen téri "Vérengz?k"
emlékm?vét koszorúzta volna meg. S persze eleve ez a vérengzés is csak egy mítosz, semmi más nem
történt akkor, mint hogy a kínai hatóságok kemény kézzel állítottak egy idegen érdekeket kiszolgáló
puccskísérletet, melynek célja Kína feldarobálása, kiárusítása, s népének gyarmati sorsba taszítása volt.

Ami az Origót illeti, azon vitáznak az emberek, hogy be szabad-e menni egy szerkeszt?ségbe vagy sem,
valamint felel?ségre vonható-e egy újságíró egy politikus által. Pedig nem ez a lényeg. A Momentum
vezére nem hülye, tudta, hogy amit tesz, az nem igazolható se jogilag, se politikailag. A cél csakis a
választási kampány. A ballib szavazótábor egy részében hosszú ideje él az a vélemény, hogy a ballib
politikusok lagymatagok, határozatlanok, nem harcosak, stb., így hát akadt egy piaci lyuk, amit most a
Momentum betöltött. A legnaggobb vesztese ennek Gyurcsány, aki eddig arra épített, hogy ? a
keményebb ellenzéki az MSZP-hez és a volt bajnaista törpepártokhoz képest, most viszont ? is bekerült a
"lagymatagok" közé. Érthet? ezek után, miért éppen a DK médiái ítélik el a legkeményebben a
Momentum akcióját.?

Nem történt semmi, csak ilyen egy választási kampány.
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A nemzetközi szakért?
by maxval bircaman - kedd, január 31, 2017
http://bircahang.org/a-nemzetkozi-szakerto/

Az egyik kedvenc liberális figurám a "külföldi szakért?". Ha nem láttam volna a valóságban, el se
hinném. Ezzel a figurával el?ször még a kommunizmusban találkoztam, apám egyik ismer?se volt ilyen.
Akkor azt hittem, ez egyedi dolog, azóta rájöttem: ellenkez?leg, ez egyre gyakoribb.
Különösen a 90-es években szaporodott el a külföldi szakért?k populációja.

Különos ismretet?jelei:

nem ország vagy cég, hanem valamilyen sóhivatal alkalmazottja, pl. IMF, ENSZ, EU, UNICEF,
stb.,
havi fizetése minimum az 5-szöröse, mint az átlagfizetés a leggazdagabb nyugati államokban,
kizárólag els? osztályon utazik és csak ötcsillagos szállodában lakik,
korlátlan reprezentáció kerete van, s azt se kell elszámolnia soha sehol,
50 ezer dollár érték alatti autóba nem ül,
heti valós munkaideje 3-4 óra.

Jellemz? tevékenység: megérkezik x országba, ahol kijelenti, hogy a helyi 45 dolláros havi átlagnyugdíj
iszonyúan magas, azonnal csökkenteni kell 35 dollárra, mert veszélyben a versenyképesség és a
költségvetési egyensúly.

Majd miután ezt elmagyarázta, elmegy fél órára rákos árvákat simogatni, aztán nagylelk?en átad egy
1000 dolláros adományt az intézmény vezet?jének (nem a saját pénzéb?l).
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A nyugat végleges elhülyülése
by maxval bircaman - szombat, május 27, 2017
http://bircahang.org/a-nyugat-vegleges-elhulyulese/

Az agonizáló, liberális, antihumanista nyugat nap mint nap jelzi: nem fárad el soha az európai emberek
becsmérlésében és irtásában.

Egyik nap robbantanak a liberálisok által felcukkolt iszlamisták. S jönnek megint a plüssmackók, az
idióta profilképek, meg a debil nemfélünközés. Ha ezek a játékmackók élnének, szégyenükben azonnal
felrobbantanák kamikádze-akcióban saját magukat, de el?tte még lehánynák tulajdonosaikat. S még
valami: a normális emberek FÉLNEK, ha veszély van. A félelelem egy természetes emberi reakció,
mely - úgy t?nik - csak a fanatikus liberálisokból hiányzik.

(forrás: Independent)

Aztán történelmi esemény van másnap: a NATO-vezet?k találkozóján a vezet?k házastársainak
csoportképére a homoklobbi betette a Luxemburgi Köztársaság valamelyik perverz vezet?jének a
bérfiúját. A fiúcska szélesen mosolyog hátul, mint egy férfiprosti, ami persze érthet?, hiszen az is. Vele
konkrétan persze semmi gond: hiteles, koherens egyéniség lehet, hiszen legalább nem titkolja, hogy
sátánista. Kérdés azonban: miféle jöv?képet, erkölcsöt mutat ez a nyugat, mely nyíltan és büszkén hirdeti:
megrontunk titeket, meger?szakoljuk gyerekeiteket, majd felrobbantunk mindent ami él és mozog?

Dehát mit lehet tenni? Nehéz megállítani azt, aki minden erejével törekszik az öngyilkosságra. Kezet
nyújtunk, de amikor azt többször is leverik, többet nem szólunk. Szóval nyugodtan robbantsd fel
magadat, nyugat, nem szólunk bele, de ha lehet minél hamarabb. S ígérjük: majd viszünk plüssmackókat
rothadó sírodra!
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A nyugati módszerek áldozata
by maxval bircaman - péntek, december 08, 2017
http://bircahang.org/a-nyugati-modszerek-aldozata/

Amikor még nem voltek elterjedve totálisan az onlájn könyvesboltok és antikváriumok Bulgáriában,
gyakran jártam a Szered?c központjában lév? nagy könyvpiacra.

Még a rendszerváltozás utáni els? hónapokban jött létre ez a hely spontán módon, majd hivatalossá vált.
Ha kellett bármilyen könyv, ott szinte biztosan meg lehetett találni.

Szóval volt ott az egyik legjobb standon egy 40 év körüli eladó, aki láthatóan sokat tanulmányozta a
modern, nyugati, eladási módszereket. A lényeg: mindenkinek kedvesen köszönt, majd beszélgetni
kezdett az ügyfelekkel "mit keres?" típusú kérdésekkel. A vacilálókat meg nem hagyta, dicsérte folyton
az árut, kedvezményeket adott.

S mégis neki volt a legkisebb bevétele. A szokásos, balkáni modorú eladóknak sokkal jobban ment
anyagilag, pedig ?k rá se morogtak az ügyfelekre, ültek csak, bambán néztek maguk elé, a kedvezmény
iránti igényt személyes sértésként élték át, s haragosak lettek, ha az ügyfél túl nagy címlettel akart fizetni,
magyarul: maximálisan udvariatlanok voltak.

A modern, nyugatias ember meg csak nem értette: a nyugati módszerek miért eredménytelenek.

Pedig egyszer?: a módszereket lokalizálni kell. A folyton kérdezget?s, akaratlanul tanácsot adó eladót
lehet, hogy nyugaton kedvelik, de a Balkánon ez a lopott portékát tukmáló cigányra asszociált, az állandó
kedvesség meg zaklatásként lett megélve.
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Én is mindig kikerültem ezt a nyugatias standot, mentem a többihez, ahol békén voltam hagyva az eladók
által.
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A n? és vécé
by maxval bircaman - szombat, február 25, 2017
http://bircahang.org/a-no-es-vece/

Amikor kamaszkoromban el?ször láttam közelr?l a vécén nagydolgát végz? n?t, mélyen megrendültem.

Addig is féltem, hogy a n?k is képesek ilyesmire, de mindig abban reménykedtem, hogy tévedek. Hiszen
a nagydolog-végzés és a n? két egymással nehezen összeegyeztethet? dolog.

A nagydolog csinálása, nevezzük nevén: a széklet kiürítése szervezetünkb?l szükséges, de komor, ocsány,
sötét dolog. A kemény és durva férfiaknál ezt elnézzük, hiszen a férfiség fogalmának nem szükségszer?
eleme a szépség.

De egy n?nél? A n? finom, gyengéd, szép teremtés. Lebeg szinte a leveg?ben, gyengéden cselekszik,
szép ruhákat ölt magára, mosolyog és rejtelmesen pislog, mindig kiválóan illatozva. Hogyan képzelhet?
el, hogy egy ilyen lény id?nként bemegy a vécére, s büdöset, durvát ad ki magából?

Láttam, s megrendültem. Azóta sok id? telt el, már megszoktam, de máig érzem: nem helyes az, ami
történik.

Azt hiszem, Isten itt nem gondolta végig ezt: hiba volt a n?t úgy megteremteni, hogy neki is szükséges
tevékenysége legyen a széklet?rítés. Jobb lett volna, ha a n? emésztési rendszere is n?ies lenne, pl. a n?k
csak vizelnének, mert szervezetük minden végterméket folyékonyítana.
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108 / 440

BircaHang - 2017
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

A populizmus nagy problémája
by maxval bircaman - szerda, január 11, 2017
http://bircahang.org/a-populizmus-nagy-problemaja/

A sikeresen er?söd? populista mozgalom egyik f? akadálya a megosztottság.

A mára értelmetlené vált baloldal-jobboldal elhatárolódás az oka ennek. A legtöbb populista rabja
maradt ennek a mesterséges elválasztásnak.

A valóságban a baloldali populizmus és a jobboldali populizmus között sokkal több a közös, mint a
különböz?. Mégis, azt veszem észre számtalan országban, hogy a két tábor között er?sek az el?ítéletek.

A baloldali populisták a jobbos populistákat valamiféle fasisztagyanús alakoknak vélik, akik a
valóságban liberális programot képviselnek, antiliberális álarcban. Egyes baloldali populisták képesek
még a liberálisokkal is szövetkezni ezen kitalált "széls?jobb" veszély ellen.

Nem jobb azonban a helyzet a jobboldali populistákkal. ?k a balos populistákat új mezbe bújt
komcsiknak vélik, akik számos téren liberális értékekért harcoknak, csak ezt harcos álbalos jelszavakkal
leplezik.

A liberális propaganda alá is játszik ezeknek az érzéseknek. A "populista veszély" a liberális médiák
legújabb kedvenc rémmeséje.

Magyarországot a kérdés kevésbé érinti, Magyarországon a baloldali populizmus harmatgyenge, csak az
LMP képviseli bátortalanul és részben ezt az eszmeiséget. De csak id? kérdése, hogy ez megváltozzon.
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A szelektív szemétgy?jtésr?l
by maxval bircaman - vasárnap, április 02, 2017
http://bircahang.org/a-szelektiv-szemetgyujtesrol/

A szelektív szemétgy?jtés egy viszonylag új, liberálzöld hobbi.

A szelektív szemétgy?jtés a valóságban fokozottan társadalomellenes dolog.

A szemétszállító vállalkozás úgy akarja növelni profitját, hogy a szétválogató alkalmazottait utcára teszi,
s a munkájukat az ügyfelekkel végezteti el ingyen, rosszabb esetben a liberális állam még er?szakot is
alkalmaz a nem válogató lakosokkal szemben.

A tudatos ember direkt összekeveri a szemetét.
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A társadalom drogozása
by maxval bircaman - szombat, január 14, 2017
http://bircahang.org/a-tarsadalom-drogozasa/

A liberális hatalom a lakosság szellemi fert?zése mellett fizikailag is igyekszik a társadalmat
megbetegíteni.

Ennek egyik eszköze napjainkban a marihuana legalizálásának követelése.

A drogkereskedelem napjaink fontos problémája, s a harc ellene kilátástalan sajnos. Túl hatalmas érdekek
állnak mögötte.

De személyesen megtehetjük azt, ami t?lünk telhet?. Határozottan nemet kell mondani mindenre, ami a
drogkultúrával bármilyen kapcsolatban áll.

S ha van merszünk, felléphetünk keményebben is, persze ez kockázatos, azaz óvatosság szükséges ilyen
esetben, Mindenesetre ha pl. marihuana terjeszt?t látsz bárhol, erkölcsileg teljesen megengedhet? az illet?
fizikai likvidálása. Hamis kegyelet ezt a humanizmus nevében nem megtenni.

Egyesek most azt mondhatják, hülyeséget beszélek, mivel sok emberi kultúrában bevett szokás ?sid?k
óta hallicugén szerek alkalmazása. Igenám, de ezt csak kiválasztott emberek csinálták (lásd sámánok),
nem a társadalom minden egyes tagja.
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A vancs kérdése
by maxval bircaman - szombat, január 21, 2017
http://bircahang.org/a-vancs-kerdese/

A közélet mellett alapvet?en fontos a nagyobb kérdések figyelem el?tt tartása is.

A napokban elgondolkodtam a metróban a reklámokat nézve a létezés és nemlétezés problémáján.

Mire is jutottam?

Ami a valós világban van, az van.

Ami a valós világban nincs, az nincs.

(Most hagyjuk ki annak a kérdésnek az elemzését, hogy mi a valós világ, tekintsük ezt evidenciának!)

Viszont ami nincs, az mégis van valamilyen szinten, hiszen rá tudunk kérdezni. Hiába nincs a valóságban
pl. Húsvéti Nyúl – mármint nem a csokinyúl a boltban, hanem az a Húsvéti Nyúl, akir?l a csokinyulakat
mintázták -, mégis van Húsvéti Nyúl, hiszen rá tudunk kérdezni létére.

A krekök létére nem kérdezünk rá, mert nem tudjuk mi az. Aki most felveti, hogy az el?bb mégis
rákérdeztem, hiszen megneveztem, annak a válasz: ez csupán egy értelmetlen, most kitalált szó, melynek
lényegét nem tudjuk leírni sehogy se, nem tudjuk mi az. Így ez csupán egy fantáziaszó, ellenben a
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Húsvéti Nyúllal, melyet le tudunk írni: ez egy olyan nyúl, mely eml?sállat mivolta ellenére tojást tojik.

Nyelvünk nem képes kifejezeni azt, amire gondolok. Ezért kitaláltam a „vancs” szót. Ez az, ami vagy van
vagy nincs!

A tojás vancs. A Húsvéti Nyúl is vancs. Az eltérés köztük, hogy míg a tojás van, addig Húsvéti Nyúl
nincs.

A krekök viszont nem vancs.
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A zsidókártya végs? bukása
by maxval bircaman - szombat, július 22, 2017
http://bircahang.org/a-zsidokartya-vegso-bukasa/

Röhejes volt a napokban Magyarországon, ahogy a ballib keménymag igyekezett mindenáron megvédeni
legkedvesebb fegyverét, a zsidókártyát.

A zsidókártya kezdete 1990, amikor az SZDSZ mindent ami mozgott, de nem hallgatott az SZDSZ
szavára antiszemitának nevezett. Ekkor született a "kódolt antiszemita" kjifejezés is, mely azt jelezte:
valamire nem lehet sehogy se ráhúzni a zsidókártyát, de valahogy mégis becsmérelni kell. Ennek az
elméletnek utolsó bozótharcosa TGM, aki szerint Izrael is antiszemita állam, mert valamiféle
univerzalizmus nev? kamuizé ellen lép fel

A 90-es évek elején magam is lelkes SZDSZ-es voltam (s?t 1988-1993 között tagja is voltam a pártnak,
bár mindig mezei párttag voltam, sose csináltam semmit). Alapvet?en hittem a liberalizmusban, ráadásul
akkor - ellentétben második liberális szakaszommal - éppen az SZDSZ és az akkori Fidesz által képviselt
progresszista típusú liberalizmusban. Bár lassú folyamat volt, kiábrándultam 1994-1995 környékére a
liberalizmusból, s ennek a folyamatnak a legfontosabb 3 sarokpontja közül az egyik éppen a zsidókártya
volt: borzasztóan gusztustalannak találtam, hogy mindenre, ami nem liberális rá lett mondva, hogy
antiszemita. S ezt veszélyesnek is találtam, ami be is igazolódott: az antiszemitizmus jelent?sen megn?tt
ellenreakcióként.

Lássuk azonban most mi történt!

Az els? szakasz: igyekezzünk Orbánt antiszemitának beállítani! Pedig Orbán véleménye aktív politikusi
karrierje során sok mindenben drasztikusan változott, viszont pont ebben nem: ultraliberálisként
ugyanúgy ellenezte az antiszemitizmust, ahogy most középjobb populistaként. Miután sikerült Orbánt
antiszemitának beállítani, indítsuk be a gépezetet ellene.

Azonban nem ment ez. Csak a Soros-féle médiák és pár egyéb elszigetelt média volt vev? erre, de még
egyes elkötelezett ballib médiák is óvatosan nyúltak a kérdéshez, engedték megszólalni az
ellenvéleményeket is.
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A második szakasz: jött Izrael segítsége Orbánnak, ami gyakorlatilag kiütés volt a ballib
megmondóemberek számára. Jöttek az Izrael-ellenes támadások ballib oldalról, melyek egy része olyan
nyílt zsidózásba torkollott, hogy ha ezt nem ballibek csinálnák, már országos botránnyá lett volna
felfújva.

Egy utolsó kétségbeesett próbálkozás is volt. Pár zsidó származású magyar ballib dzsungelharcos, élükön
Vágó István gyurcsányista f?guruval elzarándokolt az izraeli nagykövethez, könyörögni, tegyen már
valamit!

S a harmadik szakasz: ha már minden összeomlott, próbáljuk legalább azt bizonyítani, hogy Orbán
kénytelen volt felülvizsgálni "antiszemita nézeteit" izraeli követelésre, ill. mégis titokban antiszemita.

Ennek legdurvább verziója: állítsuk be Orbánt zsidóbérencnek, hátha akkor legalább elveszti szavazói
egy részét, akik eddig biztos antiszemitizmusa miatt szavaztak rá.

Hát pl. erre a címlapra a KurucInfó is elégedetten csettintene:

116 / 440

BircaHang - 2017
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Ritka egy gusztustalan társaság ez, Soros gazdájuk meg egy b?nöz? tolvaj, aki bármely eszközt képes
használni hatalma érdekében.

A jobbikos Index halkabb:

_______________________________________________
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Antikapitalista kapitalizmuspártiság
by maxval bircaman - vasárnap, június 04, 2017
http://bircahang.org/antikapitalista-kapitalizmuspartisag/

Sokszor beszéltem már a ballib jelenségr?l, melynek lényege: a liberalizmust - mely egy jobboldali eszme
- baloldalinak beállítani. Most azonban nem err?l lesz szó, hanem ennek az ellenkez?jér?l, ami a
ballibaizmusnál semmivel se veszélytelenebb jelenség.

Mi késztetett ennek a témának a felvetésére? Két cikk: az egyik TGM cikke a HVG-ben a másik a
Bekiáltás blog legfrissebb cikke. A két szerz? persze nem hasonlítható egymáshoz: TGM közismerten
tudathasadásos ember, aki egyszerre képes, akár ugyanabban a mondatban is támogatni és ellenezni a
liberalizmust, míg a Bekiáltás blog mögött egy tisztességes baloldali ember áll, akit nem lehet
liberalizmussal vádolni. Hozzáteszem: a Bekiáltás blog azok között van, akik mernek nyíltan fellépni
Oroszország védelmében a mai id?kben, amikor a hatalmasok egyik f? agymosási technikája az
oroszellenes uszítás. A Bekiáltás blog a 20 legjobb magyar blog egyike, ezért többek között szerepeltetjük
honlapunkon is egy kis linkkel. Míg a HVG természetesen egész más: a HVG a liberális hatalmi gépezet
egyik hatalmas csavarja, a lap célja a magyar emberek elnyomása és szolgaságba taszítása.

A tézis tehát az, hogy az Orbán-kormány jobban kiszolgálja a nyugatot, mint a balliberális kormányok.
Érdekes ez az érv, különösen amikor együtt hangzik el azzal az érvvel, hogy Orbán nem követi eléggé a
nyugatot.

A témában nem kell különösebb elemzés. Természetesen minden magyar kormány 1990 óta szolgája a
nyugatnak. Más kormány hatalomra se kerülhetne, s ha hatalomra kerülne, megbukna azonnal. A
jelenlegi geopolitikai helyzet nem is tesz lehet?vé mást. Az országnak most ugyanúgy nincs választási
lehet?sége, mint ahogy a háború után se volt. Csakis ugyanarra számíthatunk, mint annak idején: a
rendszer bels? rothadására, amit esetleg szerény módon gyorsítani tudunk.

Viszont er?s különbség érezhet? 2010 el?tt és után. 2010 el?tt mindegyik kormány - tehát az els? Orbánkormány is - hittel és meggy?z?déssel kiszolgálta a nyugatot, a legapróbb kritika is fasizmusnak vagy
kommunizmusnak, azaz elfogadhatatlan széls?ségnek számított. Ezzel szemben 2010 azóta látható, hogy
a kormányzat tágítani igyekszik a magyar népre adott liberális kényszerzubbonyt.
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Abszolút hazugság azzal vádolni Orbánékat ebben a helyzetben, hogy kiszolgálják a nyugatot, bár ez
valóban igaz, amikor az alternatíva nem a kevésbé való kiszolgálás, hanem a fokozott kiszolgálás.

Zavart érzek itt igen er?sen...

_______________________________________________
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Argentína
by maxval bircaman - kedd, október 31, 2017
http://bircahang.org/argentina/

Az utóbbi id?kben sokat hallgattam argentín elemzéseket. Zavart, hogy nem mindig értettem az argentín
történelemre utaló példáikat. Csak 4-5 dolgot ismertem az argentín történelemb?l, ezért igyekeztem picit
utána nézni a dolgoknak. Itt most ezt összegzem röviden. Aki ismeri a témát, annak ez nem fog semmi
újat mondani, csak az alapvet?t írom le, ami szerintem jelent?s.

Abszolút sajátos Argentína helyzete a spanyolajkú amerikai országok között. Az egyik sajátossága, hogy
szinte teljesen ki lett irtva (ill. kipusztult természetes módon) az eredeti indián lakosság, ma alig a
lakosság 2 % az indián, ennek is egy része azonban külföldi eredet?, jellemz?en migránsok Bolíviából és
Paraguayból. Hozzáteszem, ez nem csak Argentínára igaz, hanem pl. Kubára is, ott egyenesen 0 % az
indiánok aránya. Másik sajátossága: alig van néger lakosság. Bár annak idején Argentínába is érkeztek
afrikai rabszolgák (pontosabban: nem „érkeztek”, hanem er?szakkal oda lette víve), jelent?ségük kisebb
volt, s az óriási európai migráció miatt mára arányuk 1 % alá esett. Viszont Argentína harmadik nagy
sajátossága csak rá jellemz?: az európai eredet? lakosság zöme nem spanyol, hanem olasz származású!
Ma is Argentína lakosságának kb. a fele olasz gyöker? (ezt a focirajongók jól tudják, ezért van sok
argentín focistának olasz neve, de jó példa a jelenlegi eretnek római pápa is, aki szintén olasz származású
argentín). A spanyol gyöker?ek csak a lakosság 30 %-át teszik ki!

A spanyol hódítás el?tt a mai Argentína területén több indián nép is élt, de egyik se jutott el az államiság
fokába. Az egyetlen kivétel: a XV. sz. közepén az Inka Birodalom magához csatolta a mai Argentína
északnyugati részét. Tehát a spanyol hódítók náluk sokkal fejletlenebb népekkel kerültek szembe a terület
meghódításakor. A spanyolok 1516-ban érkeztek meg el?ször a térségbe. 1542-ben lett megszervezve a
spanyol közizgatás, el?ször Lima (a mai Peru) központtal, majd ebb?l vált ki 1776-ban Buenos Aires
központtal a mai Argentínát, Bolíviát, Parguayt, s Uruguayt magában foglaló Río de Plata Alkirályság
(neve a Plata folyóból ez, ez ma a határfolyó Argentína és Uruguay között). A mai Argentína déli része
sokáig Santiagóból (mai Chile) volt irányítva, kés?bb lett a spanyolok által átcsatolva Río de Platához.

A terület tényleges meghódítása több szakaszban történt. Az ország északkeleti része lett el?ször
európaizálva, majd innen kiindulva a nyugatibb és a délibb részek. A legdélibb rész, Patagónia - mármint
Patagónia argentín része, mert kisebb, chilei része is van - ma Argentína területének a felét teszi ki, de
lakosságának alig 5 %-a él ott, azaz ez ma is gyéren lakott vidék, ez a területet a gyakorlatban már a
független Argentína alatt népesítették be.
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A terület nagy mérete és különböz?zége miatt lassan kialakultak a helyi identitások. Bolívia és Paraguay
nagyrészt indián maradt, két tényez?nek is köszönhet?en. Az egyik az, hogy oda kevesebb európai telepes
ment, a másik pedig az, hogy arrafelé a spanyol katolikus szerzetesek hosszú id?n át sikeres indiánvéd?
programot üzemeltettek, gyakorlatilag megvédve az indián lakosság nagy részét a spanyol fölbirtokosok
önkényét?l. A szerzetesek szinte kizárólag jezsuiták voltak, végül a földbirtokosok elérték a jezsuiták
kitiltását a XVIII. sz. végén, de ez már nem tudott változtatni az etnikai összetételen. Kevéssé ismert,
hogy a spanyol gyarmatokon már 1542-ben be lett tiltva az indiánok rabszolgasága, emiatt ma a volt
spanyol gyarmatokon van a legtöbb indián, s?t egyes ilyen országokban máig indián többség? a lakosság,
míg a protestáns - angol, holland - gyarmatokon az indiánok gyakorlatilag ki lettek irtva.

Uruguay és Argentína különállása pedig nem identitásbeli kérdés. A lakosság gyakorlatilag ugyanaz.
Uruguay egyszer?en határterület volt Portugália és Spanyolország között, fegyveres konfliktusok is
történtek miatta. Uruguay különválása tisztán nagypolitikai kérdés volt. Ezt máig jelzi Uruguay hivatalos
neve - Uruguayi Keleti Köztársaság -, melyben a „keleti” azt jelenti, keletre vannak Buenos Aireshez
képest, a Plata folyó keleti oldalán.

Ma is közeli rokonnépeknek tekintik egymsát az argentínok és az uruguayiak, míg a többi szomszédos
latin-amerikai népeket egyértelm?en idegennek (rokon idegennek, de igennek) tartják, pl. a szegényebb
Bolíviából ma is van migrációs szándék a gazdagabb Argentínába, s ezt az argentínok zöme abszolút
nemkívánatosnak tekinti. Az argentínok és az uruguayiak nyelvileg is azonosak, ugyanazt a spanyol
nyelvjárást beszélik, míg Bolívia és Paraguay spanyol nyelve más spanyol nyelvjáráshoz tartozik.

a XVIII. sz. végi helyzet (a mai határokkal)

rózsaszín: Új Spanyolország Alkirályság, sárga: Új Granada Alkirályság, sötétkék: Perui Alkirályság,
lila: Río de Platai Alkirályság, narancssárga: Venezuelai F?kapitányság, zöld: Chilei
F?kapitányság, szürke : nem-spanyol terület

(a mai Fakland-szigeteket zölddel jelöltem, de lehetett volna lilával is, ez spanyol terület volt, de nem
rendelkezett állandó lakossággal)
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A helyi, azaz a spanyoltól eltér? identitás kialakulásának kezdeti oka mindenképpen gazdasági. Míg a
korai spanyol gyarmatosító politika telepes jelleg? volt, azaz az új földeket az ország szerves részének
tekintette, az oda kivándoroltakat pedig a saját nép egyenrangú részének, ami azt jelentette, hogy a terület
egy hatalmas birodalom egyrangú részének érezhette magát, addig a XVIII. sz. elejét?l a spanyol
központi hatalom már els?sorban kizsákmányolandó gyarmatként, hasznot termel? idegen földként
kezdett tekinteni a területre: a helyi születés?ek diszkriminálva lettek a Madridból kiküldött tisztvisel?k
rovására, a helyi gazdag réteg érdekei is el lettek nyomva az anyaország gazdag rétege érdekeivel
szemben. A politikaváltás egybeesett a spanyol uralkódóház váltásával: a spanyol trónon 1516-1700
között a Habsburgok ültek, míg 1700-tól - kis megszakítással egészen máig - a Bourbon-ház. Így a
Bourbonok lettek a f? ellenségek.

A XVIII. sz. végére már egyértelm?en nem tekintette magát spanyolnak az argentín lakosság. Ekkortól
lehet beszélni olyan fogalomról, mint argentín nemzet, nemzetiség. Az értelmiség a Bourbon-ellenes
franciákkal szimpatizált, a francia monarchia bukása 1789-ben pedig hatalmas lökést adott annak az
eszmének, hogy Argentínának független állammá kellene válnia.

A függetlenség elérése hosszú folyamat volt. Az els? felkelés 1810-ben el?zte a spanyol vezet?ket,
helyükre argentínok kerültek, hivatalosan a függetlenség csak 1816-ban lett kikiáltva (Spanyolország ezt
csak 1863-ban ismerte el), még Egyesült Río de Plata-i Tartományok név alatt, melynek része volt még
a mai Uruguay, Paraguay, s Bolívia is.

José de San Martín, Argentína, Chile és Peru f? felszabadítójának a szobra Buenos Aires kzöpontjában

A spanyolokkal vívott háború 1818-ig tartott, több bels? konfliktus is volt, ennek eredménye, hogy végül
Argentína, Bolívia. Paraguay, Uruguay külön államok lettek. Paraguayt csak 1852-ben ismerte el
Argentína, addig kitartott amellett, hogy az a része. Míg Bolívia kiválását hamar elfogadta, Uruguay
esete pedig már vázolva lett fentebb.

A szeparatista érzelmek magán Argentínán belül is folytatódtak. A XIX. sz. 70-es éveig kisebb
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megszakításokkal polgárháború zajlott. A két f? tábor az egységes nemzetállam hívei (vezet?jük: Buenos
Aires Tartomány vezet?i) és a laza államszövetség hívei (gyakorlatilag az összes többi tartomány
vezet?i). Az unitaristák csak pár évig voltak az élen, nem tudták elfogadtatni a tartományokkal 1819-es
alkotmánytervezetüket, 1827-ben pedig teljesen elvesztették a hatalmat. (Az ország neve ekkortól lett
Argentína.) Éppen egy Buenos Aires-i vezet? vette át a hatalmat 1828-ban, Juan Manuel de Rosas
tábornok, aki 1852-ig marad hatalomban, 1835-1852 között teljhatalmú diktárorként: születésnapja
nemzeti ünneppé volt kikiáltva.

A föderalisták és az unitaristák közti ellentét nem területi volt, hanem koncepcióbeli és szociális. A
föderalisták támasza a földbirtokosok és a szabad gazdálkodók voltak, míg a unitaristáké az ipari t?ke és a
liberális értelmiség. A példa nem teljesen jó, de kb. mint az amerikai polgárháborúban dél és észak harca,
azzal az eltéréssel, hogy Argentínában az "észak" sokkal fejletlenebb volt, a "dél" pedig nem volt
rabszolgatartó.

Rosas stabilizálta az argentín államiságot, megvédte azt mind belföldi, mind külföldi támadások ellen,
kiterjesztette a tényleges hatalmat az ország déli részére. A gyakorlatban a föderalizmus keretein belül
el?készítette az unitarista államot. Túlhatalmát megunta a többi tartomány, így 1852-ben puccsal el lett
távolítva hatalmából: Justo José de Urquiza tábornok, Entre Ríos Tartomány feje brazil és uruguayi
támogatással Rosas ellen vonult hadseregével, a csatát Rosas elvesztette, majd szám?zetésbe vonult
Angliába. Urquiza lesz az els? argentín elnök, korábban az argentín állam olyannyira laza
államszövetség volt, hogy még közös elnöke és kormánya se volt, kivéve egy rövid id?szakot
(1826-1827).

Ez megnyitotta az utat a komromisszumra a unitaristák és a föderalisták között. 1853-ban elfogadják az
új argentín alkotmányt (mely máig hatályos), ez központi kormányt ír el?, kimondja az alkotmány
els?bbségét a tartományok felett, de jelent?s tartományi autonómiát határoz meg. Középúton az egyik
oldal által kívánt egységes állam és a másik oldal által akart laza államszövetség között. Buenos Aires
Tartomány elszakad Argentínától, mert ez nem fogadja el. 1859-ben az argentín csapatok legy?zik
Buenos Aires csapatait a hercmez?n, megindul a tartomány visszacsatolása, de egy újabb csatában (1861)
Bartolomé Mitre, Buenos Aires vezet?jének csapatai nyernek. Az eredmény: Buenos Aires feltételei
mellett áll vissza a nemzeti egység, azaz de facto lassan csökken a tartományok autonómiája, s kiépül az
egységes állam, bár az formailag szövetségi állam marad. Ennek f? oka: Buenos Aires gazdasági hatalma
jóval er?sebb az összes többi tartományénál. Maga Mitre Argentína elnöke lesz 1868-ig. A következ?
elnök Domingo Faustino Sarmiento, aki egyben a legnagyobb XIX. századi argentín író volt, elnöki
mandátuma (1868-1874) alatt végleg le lett gy?zve a föderalizmus minden maradványa. Máig ez a
helyzet: Argentína jogilag szövetségi állam, de a valóságban ez nem jelent többet, mint mondjuk a
magyar megyék hatalma a központtal szemben, gyakorlatilag ez szimpla önkormányzatiság, de szó sincs
itt valós szövetségi államról.
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A következ? szakaszban egészen az I. vh. id?szakáig gazdasági sikertörténet zajlik: Argentína bekerül a
világ 10 leggazdagabb országa közé, az amerikai kontinensen pedig a második helyet éri, rögtön az USA
után. Ez els?sorban annak volt köszönhet?, hogy kedvez? áron sikerült eladni az argentín mez?gazdasági
termékeket. A lakosságon belül viszont hatalmas különbségek alakultak ki. 1890-ben sikertelen kisérlet
történt a radikális (baloldalnak mondható) er?k által a kormány megdöntésére, végül ezek az er?k
1916-ban törvényesen kerültek hatalomra. Hipólito Yrigoyen elnök (1916-1922 és 1928-1930) volt az új
korszak f? vezet?je. A korábbi angol- és amerikapárti vonal helyett a semlegességet választották - az I,
vh.-ban nem is vett részt Argentína -, gazdaságilag pedig a függetlenséget t?zték ki célul: a külföldi
hiteleket visszafizették, a külföldi befektet?k tevékenységét korlátoztak, er?s állami szektort akartak
kiépítnei. Az 1929-es világválság el?l azonban nem tudott a kormányzat megmenekülni, széles
elégedetlenség alakult ki.

1930-ban jelent?s támogatottságal vértelen puccs döntötte meg a kormányt, katonai diktatúra lett
bevezetve. Az 1930-1943 közti id?szakot Argentínában Szégyenletes Évtizednek nevezik, annak okán,
hogy a kormányzat el?nytelen szerz?déseket köt Angliával, a korrupció hatalmas lesz, a legális ellenzéket
betiltják, az utcákon pedig széls?balosok és széls?jobbosok csatáznak egymással. A hadsereg megoszlik a
szövetségesek és a tengelyhatalmok közti szimpátiában.

1943-ben újabb puccs zajlik le. Az új hatalom szimpatizál a tengelyhatalmakkal, de nem változtat a
semlegességi politikán, s?t 1944-ben - amikor már nyilvánvaló Hitler veresége - hadat üzen
Németországnak, de ez nagyrészt jelképes, mert nem küld egyetlen katonát se harcba.

Perón és felesége

Az 1943-as puccsban részt vesz - nem vezet?i pozícióban - Juan Domingo Perón, valószín?leg minden
id?k legismertebb argentín politikusa, aki a katonai diktatúra munkaügyi és népjóleti minisztereként lesz
népszer? az egész országban. 1946-ban elnökké választják, innen kezd?dik a róla elnevezett peronizmus
nev? sajátos argentín populista ideológia, mely véget vet a korábbi nacionalista kontra liberális harcnak
az argentín politikai életben. F? jelszavai "se nem jenki, se nem marxista", azaz semlegesség mind az
USA-val, mind a Szovjetúnióval szemben, továbbá se nem a jobboldali (liberális), se nem baloldali
(kommunista), valamint a "három zászló elve": társadalmi igazság, gazdasági függetlenség, nemzeti
függetlenség. A társadalmi igazságosság az els? helyen, innen az általa alapított párt, az Igazságpárt neve
is. A cél mind a szovjet típusú szocializmus, mind a nyugati típusú kapitalizmus meghaladása. Miközben
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a hatalmi elit szinte minden része Perón ellensége lett - bár más-más okokból mindenki támadta ?t hatalmas népi támogatásban volt része, sok esetben a széls?bbos és a szélbalos hívek is benne látták meg
egyszerre az ideális vezért, továbbá a szakszervezetek teljes mértékben mögé álltak. A külföld iránti
semlegességére jellemz? adalék: egyszerre adott menedéket Európából menekül? náciknak és ismerte el
Izrael Államot els?ként a dél-amerikai államok közül. Ugyanez a belpolitikában: betiltotta a sztrájkokat,
viszont ? maga vette át a szakszervezeti követelések kikényszerítését. A magántulajdont nem törölte el,
kivéve az óriáscégeket, melyeket államosított, azonban olyan munkavédelmi szabályokat vezetett be,
melyek korábban sosem léteztek (magas minimálbér, kötelez? éves szabadság, stb.), továbbá teljesen
ingyenes lesz minden lakos számára az oktatás, az egészségügy. állami bérlakások jöttek létre a
szegényeknek, stb. Perón els? feleségének - María Eva Duarte, ismertebb nevén Evita Perón - hatalmas
népszer?sége szintén segítette, Evita mélyszegénységb?l felemelkedett sorból lett ünnepelt színészn?,
1945-ben házasodtak össze. Nem csak felesége volt, hanem fontos politikai szerepl? is: alapítványa
hatalmas összegekkel rendelkezett, amit a legszegényebb rétegek és az árvák részére használt fel, az
alapítvány bevételeit részben az állam (a kaszinókra és szerencsejátékokra kivetett különadók az
alapítványhoz folytak be), részben egyes t?kések adták (utóbbiak közül sok esetben kényszerb?l, Evita
ugyanis az "önkéntes" adományt megtagadókra rendszerint adóellen?rzést rendelt el). Ami meglep?:
Perónék ellenfelei is elismerték, hogy nem használtak fel személyes célokra semmit az alapítvány
pénzéb?l. (Perón megdöntése után viszont az új vezetés ellopta a felhalmozódott pénzt.)

a baloldal szerint fasiszta, a jobboldal szerint kommunista

Az 50-es évekt?l rosszabbodik a gazdasági helyzet, az argentín fejl?dés lassul. Megn? az ellenzéki
aktivitás, amire Perón er?szakkal válaszol. Az argentín katolikus egyház is Perón ellen fordul. Közben az
USA számára is kellemetlenné válik Perón politikája. Az 1955-ös puccsot az argentín hadsereg USAbarát vezet?i hajtják végre, csak a szakszervezetek kelnek Perón védelmére, de ?, megel?zend? a további
vérontást, inkább lemond, majd szám?zetésbe vonul, régi barátja, Franco ad neki menedéket
Spanyolországban.

Az új katonai diktatúra választásokat tart, de azon a perónista párt nem indulhat, 1962-ben ismét katonai
puccs zajlik, miután az elnök újrarengedélyezi a perónista pártot. 1966-ban ismét puccs, majd megint
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1976-ban. Ezek már inkább a hadsereg vezetésének bels? konfliktusait tükrözik. Közben 1973-ban
szabad választások zajlanak, melyen Perón nyer - pártja újra lett engedélyezve -, de meghal 1974-ben,
majd posztján második felesége örökli (Evita meghal még 1952-ben), aki azonban alkalmatlan
politikusnak bizonyul. A perónista párt nyíltan 2 ellenséges részre szakad, a balszárny illegalitásba vonul,
a jobbszárny pedig illegális katonai szervezett hoz létre a "marxisták" elleni harcra (mindenki
marxistának számít, aki ellenzéki), miközben a balszárny is rendelkezett hasonló szervezettel, mely
er?sen rokonszenvezett a Che Guevara által hirdetett kommunista eszmékkel, valami az általa javasolt
"városi partizánmozgalommal". Amíg Perón élt, képes volt a mozgalom széls?balos és széls?jobbos
irányzatait is összebékíteni, mivel személyét tisztelte mindkét tábor. halála után azonban nem akadt már
senki, aki képes lett volna erre.

Jorge Videla, az 1976-os puccs vezet?je egy perui bélyegen

A káosz ellen zajlott az utolsó argentín puccs 1976-ban. Az amerikai kormány állt a puccs mögött, a
magyarázat ugyanaz volt, mint az 1973-es chilei puccs esetében: meg kell akadályozni, hogy szovjet
csatlósállam jöjjön létre. Az 1976-1983 közti argentín diktatúrának kb. kétszer-háromszor annyi áldozata
volt, mint a Pinochet-féle diktatúrának, de - részben a korabeli szovjet propaganda hatására - Chile körül
sokkal nagyobb hírverés lett, mivel Chile esetében egy marxista ellen volt a puccs, míg Argentína
esetében nem. Ez egy érdekes adalék arról, hogy a médiák hogyan képesek deformálni a
történelemtudatot: az argentín diktatúra áldozatairól csak azok tudnak, akik kifejezetten foglalkoztak az
esettel, míg Pinochet áldozatair?l mindenki tud.

A katonai diktatúra végét az elvesztett falklandi háború hozta. A Fakland-szigetek esete fájó pont
Argenítában. Jogilag itt mindkét félnek igaza van: az argentín oldal szerint - és ez tény - Argentína
függetlenségekor a Falkland-szigetek elismerten spanyol terület volt, a brit oldal szerint viszont - és ez is
tény - a spanyolok a területet elhagyták kés?bb, így az els? állandó lakosság - brit telepesek - üres
területre érkeztek.
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Cristina Fernández

1983 óta demokrácia van Argentínában. Mivel a perónizmus felosztottsága ma is tény, megesik, hogy
perónista politikusok egészen más politikát folytatnak. Pl. Carlos Menem (elnök 1989-1999) jobboldali,
liberális politikát folytatott, míg Néstor Kircher és felesége, Cristina Fernández (elnök: 2003-2007, ill.
2007-2015 között) baloldali populisták, miközben ugyanannak a pártnak a színeiben politizáltak.
Jelenleg az argentín parlamentben 50 %-a van a perónizmusnak, az összes irányzatot számítva (30 %
baloldal, 20 % jobboldal). A perónistákon kívül van az argentín politikai életben egy konzervatívliberális jobboldali tömb (40 %), valamint kisebb pártok, közülük a baloldal 4 %-ot, széls?bal pedig 2
%-ot tesz ki.

_______________________________________________
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Az adományozás
by maxval bircaman - csütörtök, április 27, 2017
http://bircahang.org/az-adomanyozas/

Az adományozást a legtöbb esetben utálom.

Gyakran az adományozás egyfajta lelkiismeretvásárlás. A sokat lopott vagy más tisztességtelen módon
pénzt összeharácsolt ember odaad egy nagyobb, de számára jelentéktelen összeget, majd kiáll a kamerák
fényébe. Az ilyen ember azonnal likvidálni kellene szemrebbenés nélkül, bármiféle hála helyett.

A cégek más ügy. Náluk az adomány a marketing része. Tulajdonképpen még jobb is, ha adományokon
keresztül fényezik magukat, mintha ezt idióta reklámokon keresztül tennék, ezzel gazdagítva a
reklámügynökségek drogozó kreatív álm?vészeit és mindenféle debil médiát.

Van olyan is, amikor gazdag, politikailag aktív emvberek saját nézetüket akarják népszer?síteni. Jó példa
erre Soros György amerikai-magyar t?zsdei spekuláns. Azt kell mondanom, hogy valójában ez az eddig
felsoroltak közül a legkisebb baj morálisan, hiszen ez nem is adomány, ez szimplán politikai tevékenység.
Márpedig miért ne lenne joga egy gazdag embernek, hogy politizáljon? Nincs gond, amíg nem kezdi
magát valamiféle filantrópnak hazudni, ahogy ezt teszi sok liberális média Sorossal. Azt, hogy ?
filantrópnak mondja-e magát nem tudom. Ha nem teszi, akkor minden ellenszenvem ellenére leveszem a
kalapomat el?tte.

Az igazi, szívb?l jöv? adomány kétféle lehet.

Az egyik, amikor úgy adunk keveset, hogy azonnal el is felejtjük, hogy adtunk. Odaadjuk a pár forintot a
koldusnak, s nem ellen?rizzük aztán, hogy valóban éhes-e vagy csak akart egy italt. Ha ellen?rizzük ?t,
azzal a koldust már rabszolgánként kezeljük. Ez semmivel se jobb, mint azon liberális
megmondóemberek gusztustalan szövege, miszerint aki valaha Soros-ösztöndíjat kapott, az nem fordulhat
soha az életében Soros ellen.
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Az igazi filantróp pedig sokat ad, nem abszolút értékben sokat, hanem relatíve sokat, azaz saját
vagyonához képest. Egyik régebbi munkahelyemen az egyik tulaj megdöbbentett annak idején. 300 millió
eurós vagyonának 90 %-át elajándékozta, szül?városa szegény gyerekeit segít? alapítványt hozott létre. S
a legfontosabb: ez nem afféle kamuajándék volt, amit sok gazdag ember tesz, hogy az alapítvány
vezetését meghagyja saját kezében, azaz csupán adóoptimalizáció az egész, hanem semmilyen szerepet
nem vállalt az alapítványban, a teljes kontrollt átadta olyan személyeknek, akikben megbízott, hogy nem
fogják a pénzt lassan szétlopni. Igen, ez filantróp, vagyona 90 %-át kevés ember meri elajándékozni.

_______________________________________________

129 / 440

BircaHang - 2017
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Az alapkérdés
by maxval bircaman - csütörtök, december 07, 2017
http://bircahang.org/az-alapkerdes/

Mi a magyar és a kelet-európai helyzet alapkérdése teljesen politikafüggetlenül?

Persze semmi se politikafüggetlen, de mégis ez alapvet?en gazdasági kérdés.

Az egyes számú alapprobléma: a magyar gazdaságban megtermelt profit nem marad helyben, kiszívják a
nyugati tulajok nyugatra, s ezt semmi se kompenzálja. Az ugyanis nem kompenzáció, hogy az EU ezen
kivitt összeg kb. ötödét visszaadja segély alakjában.

A kettes szám? alapprobléma. a helyben m?köd? nyugati gazdák mesterségesen a nyugati bérszint
negyedét-ötödét tartják fent.

Azaz semmi lett igaz abból az 1989-1991 között gágogott hülye szövegb?l, hogy mindegy kié a tulajdon,
s a nyugat majd felhúzza magához az országot lassan. (Bevallom: akkor én is hittem ebben az
ökörségben.) 20 év zsákutca lett mindez helyett: azaz elvették a gazdaságunkat, a profitot kiviszik, s még
a béreket is direkt aránytalanul alacsony szinten gyartják.

Mindennek a szabatos neve: GYARMATI igazgatás.

Minden más probléma eltörpül ehhez képest. Igen, a gyarmatokon is voltak helyi, a gyarmattartóktól
független problémák, de a problémák 95 %-a a gyarmati uralom miatt volt.
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Aki ezek után korrupcióról és hasonlókról szövegel, s közben az alapproblémát tagadja, az a gyarmati
igazgatás fizetett embere, semmi más. Mert mi ok lenne pl. egy statikailag veszélyes ház esetében azt
mondani: ne nézzük a statikát, hanem kezdjük el kitisztítani a penészt a konyha sarkából?

_______________________________________________

131 / 440

BircaHang - 2017
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Az ellenzék cs?dje
by maxval bircaman - péntek, december 29, 2017
http://bircahang.org/az-ellenzek-csodje/

A napokban alaposan megfigyeltem egyes ballib és jobbikos közszerepl?k logikáját.

Ami jól látható: képtelenek a rendszeren belül hatásosan támadni a Fideszt. Amit felhoznak, az két
csoportra osztható:

abszurd vádak, lásd Orbánék egyetlen célja a lopás és valamiféle diktatúra kialakítása,
igaz, de nem hiteles vádak, lásd korrupció van.

Mára úgy tapasztalom, a narratíva megváltoztatása a f? cél. S ezt hitelesebben képesek csinálni a
nyilvánval?an nem-ballib közéleti személyek, ezek közül talál a legügyesebbnek és legokosabbnak
Puzsér Róbertet tartom, aki mindig úgy támadja a Fideszt, hogy a ballib tabukat is támadja.

A gond csak az, hogy ez a narratíva se m?ködik. Miért nem? Tartalma miatt. Ez a narratíva ugyanis egy
darab axiómára épül: Orbán hatalmon levése és kormányzása valami olyan szörny? és rendkívüli dolog,
mely ellen mindenkinek fel kell lépnie. Csak hát nem derül ki, mi a szörny? ebben, konkrétum nemigen
hangzik el, csak általános frázisok.

Valójában az egyes érvekkel még én is egyetértek, pl. szerintem se jó egyetlen ember túlhatalma
békeid?ben, de nem látom be, hogy tartalmilag mi a hatalmas szörny?ség, ami ellen minden eszközzel fel
kellene lépni.
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Az én narratívám az, hogy van egy alapprobléma: a rendszerváltozáskor választott tévút, az idegen
tulajdonon alapuló gazdaság, s ennek következménye, a hatalmas mérték? profitkivonás az országból,
ami egy gyarmati modellt érvényesít: azaz az ország által megtermelt javak nem az országot gazdagítják.

Arról hajlandó vagyok vitázni, hogy esetleg a Fidesz útja jó-e, lehetne-e nála jobb, de arról nem, hogy a
gyarmati modell ellen fel kell-e lépni. Amíg a választás a gyarmati modell igenlése és a Fidesz között
van, mindig a Fideszt fogom választani. Ha a választás a között lesz, hogy pontosan mi a gyarmati
modell elutasításának a leghelyesebb verziója, valószín?leg találni fogok jobb megoldást a Fideszénél.

Le akarjátok gy?zni a Fideszt? Javasoljatok olyan hiteles modellt, mely elutasítja mind a gyarmati
modellt, mind a Fideszt. Els?k között leszek hajlandó ezt támogatni. De amíg gy?zködtök, hogy az a
gyarmati modell nem is olyan rossz, semmi esélyetek.

S itt nem egy személyr?l van szó, rólam, hanem sokakról.

_______________________________________________
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Az eszement gy?lölködés
by maxval bircaman - hétf?, december 18, 2017
http://bircahang.org/eszementgyulolkodes/

Van az, hogy elveszi a gy?lölet az ember eszét. De a legtöbb embernél ez gyorsan elmúlik. Keveseknél
sajnos ez tartós állapottá romlik.

Ez történhetett Iványival. Évek óta képtelen feldolgozni, hogy Orbán dobta ?t.

Így oda jutott, hogy egy nemzetközi szélhámost és emberellenes aktivistát Nobel-békeldíjra javasolt.

Nem kell félni egyébként, Sorosnak semmi esélye Nobel-díjat kapnia. Ennyire még a hétpróbás
homokosokból, liberálisokból és pedofilekb?l álló Nobel Bizottság se idióta.

A javaslat jöv?je megjósolható. Alá fogja írni az a 150-200 tagú örökös béraláíró kör, aki minden
magyarellenes javaslatot aláír, egy részük munkaköri kötelességb?l, hiszen Soros alkalmazottja. Aztán
lesz esetleg egy 40-f?s tünti. Pár hétig beszámolnak minderr?l a ballib médiák. Aztán mindenki el is
felejti.

_______________________________________________
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Az orosz fenyegetés
by maxval bircaman - péntek, június 23, 2017
http://bircahang.org/az-orosz-fenyegetes/

Megnéztem a napokban Oliver Stone új, 4-részes filmjét, a The Putin Interviews-t. Kiváló alkotás,
érdemes megnézni, bár pár helyen hiányérzetem maradt: Putyin válaszolt volna, de Stone nem mindig
használta ezt ki.

Ennek kapcsán szeretnék írni a világra fenyegetést jelent? orosz veszélyr?l.

12 pontban írtam össze az orosz veszély lényegét:

Oroszország képes volt elvcnni az orosz oligarchák hatalmát, pedig a nyugat megmondta, ezt nem
szabad tenni, mert ?k a demokrácia biztosítékai.
Oroszország beleavatkozik a gazdasági életbe, nem hagyja érvényesülni a szabad piac láthatatlan
kezét, melynek f? szokása, hogy a pénzeket az igencsak látható nyugati zsebekbe lapátolja.
Oroszországban a nép nem hajlandó a nyugatpárti, liberális er?kre szavazni, ezek rendszeresen
vagy be se jutnak a parlamentbe vagy alig pár százakéknyi mandátumot szereznek.
Rendkívül agresszív módon képes korlátozni az idegen szervezetek oroszországi tevékenységét,
ahogy ezt az USA is teszi, de míg az USA esetében ez demokratikus lépés, addig Oroszország
esetében ez diktatúrára utal.
Oroszország képes árulni k?olaj- és földgázkincsét külföldre, ahelyett, hogy mindezt ingyen adná
vagy legalábbis az ásványkincset a nyugati nagyt?kének adná át.
Oroszországban tilos a kiskorúak megrontása, ez ellen éppen a múlt héten is határozott hozott a
Strassbourgi Bíróság, mivel ez az emberi jogok súlyos megsértése, a liberális bíróság szerint a
kiskorúak megrontása alapvet? és elidegeníthetetlen emberi jog.
Nem hajlandó lemondani saját hadserege fejlesztésér?l, pedig ez csak a nyugat joga.
Rendkívül elfogadhatatlan módon az orosz vezetés se az IMF-nek, se a Világbanknak.
Az ellenséges katonai szövetségek lépéseire képes választ adni.
Oroszország képes magát világpolitikai tényez?nek tekinteni, a nyugat engedélye nélkül.
Diktatúrát vezetett be, ami azt jelenti: az orosz vezetés nem fogad szót a nyugatnak.
S végül: az orosz gazdaság köszöni, jól van, fejl?dik, s nem hajlandó összeomlani a nyugati
szankciók hatására, pedig ez lenne a demokratikus és európai szellemiség? magatartás.
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A vak is láthatja ezek után mekkora fenyegetést jelent a világra Oroszország.

_______________________________________________
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Az álteológus
by maxval bircaman - szerda, július 12, 2017
http://bircahang.org/az-alteologus/

Volt egyszer egy haverom, akik agrármérnöknek végzett.

Kérdeztem, mennyi m?trága kell arra a 3 bokorra, amit elültettem a ház el?tt, elég rossz talajon, mert nem
akartak n?ni. Betartottam a tanácsot, a 3 bokor elpusztult. A szomszéd, aki egyszer? lakatos szakmunkás
volt meg mondta, persze hogy elpusztultak, ha tízszeres adagot tettem rájuk. Szóvel ennyit a haver
szakértelmér?l. A bokrokat meg máig sajnálom, bár az egyiket végül meg tudtam megmenteni, de ha nem
csináltam volna semmit velük, megmaradtak volna mind. A megmentett bokor egyébként máig a helyén
van, elköltöztem már onnan, de megnéztem a Google Stret View-n:

Ez jutott eszembe arról a katolikus teológusról, aki nem ismeri a katolikus tanítást.

Azt mondja, a Biblia nem ítéli el a homoszexuális életvitelt. Ezzel két gond is van.

Az egyik, hogy a katolikus tanítás szerint a Biblia nem tartalmaz minden tanítást, a tanítás másik forrása a
Szent Hagyomány, s ez a két forrás egyenérték?. Azaz ha a Biblia nem is tartalmazná azt, hogy
homoszexuális életvitel rossz, akkor se lenne feltétlenül igaz, hogy ez nem b?n.

A másik gond meg persze az, hogy a Biblia elítéli a homoszexuális életvitelt. S nem csak az Ószövetség,
amit ki lehet esetleg magyarázni azzal, hogy azok már hatályukat vesztett zsidó szabályok (persze ez se
lehetséges, az erkölcsi értelm? zsidó szabályok ma is hatályosak!), hanem az Újszövetség is, mégpedig
feketén-fehéren:
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"A férfiak hasonlóképpen abbahagyták az asszonnyal való természetes életet, egymás iránt
gerjedtek vágyra, vagyis férfi férfival ?zött ocsmányságot. De meg is kapták tévelygésük
megszolgált bérét." (A rómaiakhoz írt levél 1:27)

Komolyan nem tudná ezt egy katolikus teológus? Dehogy, ne viccel?djünk már. Tudja, ahogy gazdája, a
vatikáni eretnek is jól tudja.
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Az új ballib antiszemitizmus
by maxval bircaman - hétf?, június 05, 2017
http://bircahang.org/az-uj-ballib-antiszemitizmus/

Immár pár éve megtalálta magának a magyar "baloldal" a maga antiszemitizmusát, miközben a
"jobboldal" kezd egyre jobban kiijózanodni az antiszemita téveszmékb?l.

Mivel a "baloldal" Magyarországon mindig agresszívabb volt a "jobboldalnál", elnyomóbb és
intoleránsabb, az új "balos" antiszemitizmus is kötelez?bb.

Ez az új balos antiszemitizmus az oroszellenesség. Mivel ma Oroszország az egyik nagy reménysége a
kisembereknek az egész világon, er?s bástya a háborús uszító nyugattal szemben, valamint keresztény
válasz a nyugati perverzióra, érthet?, hogy a liberális rendszerurak rettegnek mindent?l, ami orosz.
Ennek jegyében megy is az uszítás Oroszország, az orosz nép, s az orosz kultúra ellen.

Vicces, hogy a ballibek legelszántabb egyedei már a legvadabb antikommunista mítoszokat is kezdik
átvenni, lásd a világháborúban Hitler legy?zésében az oroszok szerepe minimális, valójában mindent
Amerika és Anglia ért el.

A ballibek két tabunépe, a cigányok és a zsidók ellen minden tabu, s?t manapság már a muszlim vallás is
tabu az álmenekültek miatt, viszont az oroszokkal szemben a legvadabb rasszizmus is megengedett. Az
oroszok állítólag genetikailag elmaradott népség, ahogy ezt pár éve Kertész G. Ákos mondta (G
=gazember) a magyarokról, de míg Kertész Gazembert?l a ballib megmondóemberek zöme
elhatárolódott, addig az oroszellenes uszítás nemcsak divat már, hanem egyenesen kötelez? egyes
körökben.

S természetesen mindenért az oroszok a hibásak. Ha bárhol nem a liberálisok kedvence nyer egy
választáson, az ok az oroszok. Úgyszintén a terrorizmus oka is Oroszország. Manapság olyan
összeesküvéselméleteket lehet hallani liberálisoktól, melyekhez képest a legvadabb antiszemita vagy
földönkívüli tézisek is hihet?nek t?nnek.

139 / 440

BircaHang - 2017
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

_______________________________________________

140 / 440

BircaHang - 2017
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Az új elnök
by maxval bircaman - péntek, május 12, 2017
http://bircahang.org/az-uj-elnok/

Emmanuel Micron megválasztása francia elnöknek újabb szög az omladozó EU és az agonizáló
liberalizmus koporsójába.

A francia liberálisok hattyúdala ez.

Az összes liberális párt csúnyán elbukta ezeket a választásokat, s végül kénytelenek voltak beállni a párt
nélküli, parlamenti támogatással nem rendelkez?, de facto civil Micron mögé. Hasonló eset, mint az
osztrák elnökválasztás esetében.

Micron egy katasztrófa azonban az osztrák elnökkel ellentétben - aki csak kulturális értelemben liberális,
ráadásul csak egy jelképes tisztvisel? -, Micron a valódi hatalom birtokosa és minden szempontból
ultraliberális, az az ember, aki azt hiszi, nincs válságban a liberális rend, azt csupán jobban kell csinálni.

Kire is emlékeztet engem Micron? A 80-as évek Andropovjára. Természetesen nem korban, sem
kinézetben. Andropov is kiemelten m?velt ember volt, sokkal okosabb, mint környezete, de
dogmatikusan hitt az eszmében, amib?l arra következtetett, csak akarni kell és minden m?ködni fog
ismét. Pedig er?szakos hozzáállása csak rontott az egészen, s csak gyorsította a rendszer bukását.

Mi várható? Micron tengely fog alkotni a szinte biztosan ismét választást nyer? német Satana
Mertkell kormányf?vel, s az EU-n át fogják verni akaratukat. Gazdaságilag a liberális modell fokozása
várható. Az EU tekintetében gyorsan kiépül majd a többsebesség? Únió, ami nem más, mint a szervezet
szétverése. Kulturálisan is hatalmas agresszívitás várható: a homoszexuális értékek kikényszerítése, ezzel
párhuzamosan iszlamizáció.

Nemcsak a kelet-európai tagállamok leszakadása várható, de egyes nyugatiaké is.
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2020-ban már nem lesz EU. Érdemes felkészülni.
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Az új Kisgazdapárt
by maxval bircaman - péntek, december 15, 2017
http://bircahang.org/az-uj-kisgazdapart/

A közvéleménykutatási eredményeket nézve rájöttem mi is a helyzet: megszületett az új Kisgazdapárt!

Mármint nem a 90-es évekbeli verzió, hanem az 1945 utáni.

Akkor mindenki, akinek nem tetszett a szovjet megszállás és a lassan beinduló szovjetizáció, a
Kisgazdapártra szavazott.

Köztük olyanok akik egyébként semmiben se értettek egyet egymással.

Az 1945-ös korlátozottan szabad választásokon a Kisgazdapárt 57 %-ot kapott.

Ma a Fidesz lett ugyanaz.

Mindenki akinek nem tetszik a liberalizmus és a nyugati megszállás, a Fideszt találta meg.

Ez az egyetlen oka az indokolatlanul magas népszer?ségi számoknak.
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Azok a csúnya komcsik
by maxval bircaman - szerda, május 03, 2017
http://bircahang.org/azok-a-csunya-komcsik/

Érdekes megnézni a modern magyar liberális álláspont fejl?dését a kommunizmust illet?en a
rendszerváltozás óta.

Kezdetben a kommunisták fel lettek osztva rossz, maradi, elavultakra és jó, kedves, reformerekre.
Reformkommunista alatt az volt értve, aki a kommunista eszmét úgy "reformálja", hogy azt lassan
felváltja a liberális eszmével. Az antikommunizmus ebben az id?ben csúnya dolognak számított, ami csak
az elmaradott, fasisztoid jobbosokra jellemz?. A magyar történelmi specifikum miatt az antikommunista
er?sen antiszemitagyanúsnak is számított.

Mára a hivatalos liberális álláspont, hogy a kommunizmus b?nös eszme, s minden kommunista hétpróbás
gazember. Ma már a komcsizás liberális szitokszó, pl. gyakori érv Orbán ellen, hogy ? komcsi.

Az egyik ballib mítosz szerint a Fidesz tele van kommunistákkal. Ez 2 okból is tévedés.

El?ször is, azonosítja a párttagot a kommunistával, miközben szimpla tény, hogy Kádár alatt a párttagok
90 %-a nem volt sose kommunista. A párttagság a legtöbb esetben munkahelyi kényszer volt, s teljes
formalitásnak számított.

Másodszor pedig, éppen a Fidesz az a párt, melynek alapításában, vezet?ségében gyakorlatilag egyetlen
egy volt MSZMP-tag sincs. Ennek oka persze részben életkori is. Amikor a Fidesz 1988-ban megalakult,
a vezet?ségben nem volt 30 éven felüli ember (az els? alapszabály eleve tiltotta a tagságot 35 éven
felülieknek!) , s eleve kevés volt ebben a korosztályban a páttagok száma a kés?kádári rendszerben. A
Fidesz els? vezet?sége - ez még kollektív vezet?ség volt, nem volt elnöki poszt - 6 személyb?l állt:
Deutsch Tamás, Fodor Gábor, Kövér László, Németh Zsolt, Orbán Viktor, Szájer József - egyikük se volt
soha MSZMP-tag. Ezzel szemben az MSZP összes - ismétlem, ÖSSZES - alapító tagja - tehát nem csak a
vezet?ség, de az alapító tagság is! - 1989-ben volt MSZMP-tag volt, nem is lehetett másképp, hiszen az
MSZP az MSZMP romjain alakult meg.
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Hozzáteszem, eszem ágában sincs azt állítani, hogy b?n lenne az MSZMP-tagság, a volt párttagoknak
b?nbocsánatot kellene tartaniuk, s?t azt sem gondolom, hogy a kommunizmus b?nös eszme lenne.
Mindössze a ballib inkoherenciára szeretnék rámutatni.
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Ballib szupermenek
by maxval bircaman - hétf?, október 09, 2017
http://bircahang.org/ballib-szupermenek/

2010 óta folyamatosan jönnek az újabb és újabb ballib messiások. Érdekes folyamat ez, összegeztem a
szerintem legfontosabb eseményeit.

A legels? sztár Juhász Péter volt, aki már 2010 végén küzdeni kezdett a "diktatúra" ellen. Akkor éppen a
sajtószabadság valóságban nem létez? eltiprása volt az ürügy. Juhász máig aktív egyébként, f? érdeme,
hogy bárhol is jelenik meg vezet? szerepben, az a szervezet rövid id?n belül összeomlik. Ahol korábban
sikeresnek mondható, 20-30 ezres tüntetések is szervez?dtek, ott Juhász m?ködése eredményeképpen
ezek létszáma 100 f? alá csökkent. Ma Juhász eredeti szervezete, a Mila már csak egy Facebook-oldal.

2012-ben jött a HaHa, a Hallgatói Hálózat nev? széls?séges ballib diákszervezet. ?k pár hétig nyomták,
pár napra még egy el?adótermet is kibéreltek maguknak az ELTE-n. Mára csak egy blog maradt
bel?lük.

Majd az év végén jött a bukott miniszterelnök, Bajnai Gordon új mozgalmának nagy fellépése, itt Bajnai
saját új pártja egyesült Juhászékkal és a Kónya Péter vezette Magyar Szolidaritás Mozgalommal. Ez az
egyesülés a kezdetekben rendkívül sikeres volt, 15 %-ra mérték a közvéleménykutatók, de ezt gyorsan
sikerült levinniük a parlamenti küszöb alá, nem utolsósorban az MSZP és a DK hathatós "segítségével".
Mára Bajnai kitántorgott, Kónya pedig országgy?lési képvisel? ugyan, de mára saját volt partenereivel is
összeveszett. A hatalmas csúcsszervezet, az Együtt jelenleg 1 azaz egy képvisel?vel rendelkezik a
Parlamentben. Minden felmérés szerint semmi esélyük jöv?re bejutni.

2013 f? játékosa az Éhségmenet volt, melyen többek között ballib multimilliomosk is részt vettek,
bizonyára éhezni szerettek volna, fogyókúrás céllal. Az esemény, a hatalmas szervezés ellenére, ezer
embert se tudott mozgósítani. Ma csak egy Facebook-oldal.

Az év ballib forrradalmára Dopeman, aki olyan bátor volt, hogy megküzdött egy saját maga által
készített hungarocell-szoborral!
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A 2014-es hatalmas ballib választási bukás után csak a kormány segíthetett. Az értelmetlen internetadó
ellen zajlott a legnagyob tüntetés a 2010-2017 közti id?szakban. A ballibek pechjére, a tüntetés
politikamentes volt, s amikor Orbánék visszavonták a tervezetet, a tovább tüntetni akarók a korábbi
huszadára estek, így sikertelen lett az ügy kormányellenes ballib célra való felhasználásának terve.

Kicsivel el?tte megjelent lehetséges messiásként Tétényi Éva volt esztergomi polgármester is, aki városa
Fidesz-szervezetének f? ellenfele volt. ? nem volt hajlandó azonban h?séget fogadni a ballib
agytrösztnek, így gyorsan ki lett dobva: nem elég ugyanis a Fideszt nem kedvelni ám...

2015 nagy eseménye: Simicska és Orbán összevesztek. Mára Simicska egyfajta ballib sztár lett emiatt,
bár ? egyébként a Jobbik mögé állt be. Ennek hatása: a ballibeknél azóta a Jobbik immár "náci"
min?sítésb?l "sz9vetséges" min?sítést kapott. Mára ? a ballib ellenzék f? reménysége, mostanában is
mindenki várja, hátha birtokában van valamilyen kompromitáló adat Orbánról, melyet majd jöv? év
márciusában közzé fog tenni.

Megjelent mellékszerepl?ként a volt fideszes Szabó Gábor - a neten mint Tuareg ismert -, aki
sátortáborozni kezdett a Parlament el?tt, id?nként egyhetes fogyókúrákkal ütve el ott az id?t. ?t gyorsan
dobták a ballibek, mert lassan odáig radikálozódott, hogy a ballib politikusokat és megmondóembereket
is Orbán-csicskásoknak mondta. Idén lezárta tevékenységét, 20-tagú szervezete még létezik, de csak a
Facebook-on.

Nála fontosabb volt azonban Sándor Mária, aki hihetetlen hangszínben el?adva nyomta a ballib
propagandát. De ? is elkövette azt a hatalmas hibát, hogy próbált önálló is lenni. Emiatt a támogatás
elmaradt mögüle. Pedig ha szót fogadott volna, hivatásos politikust csináltak volna bel?le a rendszerurak.
Mindenképpen le a kalappal el?tte, hogy ezt nem vállalta. Már nem aktív, idén visszatért eredeti
munkájához (ápolón?).

2016 sztárjai többen vannak. Egyrészt ez a Pumukl-féle Tanítanék. Hetekig szervezett tüntetésükre 8
ezer ember ment el. Már Pukli István - ez Pumukli igazi neve - árulónak számít a ballib oldalon, mert
elhagyta saját szervezetét, azt nem akarva átadni a ballib vezetésnek, ezzel a szervezetet gyakorlatilag
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kivégezte, majd pedig saját pártot alapított, mely nem hajlandó összefogni a többi ballibbel. Párja f?
tevékenysége jelenleg a blogírás.

Aztán ott voltak a Ligetvéd?k. Eredeti programjuk: leállítani a Városliget megszépüléset, többek között
"megvédeni" olyan "természeti értékeket", mint a volt Közlekedésu Múzeum melletti lebetonozott,
koszos parkoló. Annyira kínos volt egész tevékenységük, hogy már kezdetben se támogatta ?ket a ballib
megmondóemberek egy jelent?s hányada. Mára maradtak tízen, egy részük drogozik a Ligetben, az ott
felállított 2 darab sátorban, más részük máshol lopja a napot.

S még Hosszú Kattinka is megvolt ebben az évben, akit akaratán kívül valakik kikiáltottak ballib
felkel?nek. Mára csúnya orbánista árulónak számít a ballib médiákban.

Az idei év új sztárja természetesen a Momentum. Bár mára a ballib megmondóemberek megorroltak
rájuk, miután ?k se voltak hajlandóak "összefogni", hanem saját szervezetben gondolkodnak.

Láthatjuk: vagy árulókká lettek az egykori h?sök vagy saját magukat nullázták le.
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Ballib álláspont a kádárizmusról
by maxval bircaman - péntek, november 17, 2017
http://bircahang.org/ballib-allaspont-a-kadarizmusrol/

Két fontos ballib szempont.

Ha demokraták, igazi ballibák akarunk lenni, a következ?ket sose felejtsük:

ha valaki kommunistából liberális lett az szellemi fejl?dés, lásd Hornt,
de ha valaki kommunistából nacionalista lett, az viszont gerinctelenség, lásd Pozsgayt,
ha valaki gimnáziumi KISZ-titkár volt, akkor az vérg?z?s komcsi volt, aki felel?s a gulágért is,
lásd Orbánt,
de ha valaki meg KISZ KB-tag volt, az szimplán egy nyíltszív?, szociálisan érzékeny demokrata,
lásd Gyurcsányt.

Továbbá:

Kádár alatt nagyobb volt a szabadság, mint manapság,
de a rohadék Orbán a kádárizmust állította vissza, ami viszont fújj.

Ugye minden világos már?

_______________________________________________
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Beszámoló május elsejér?l
by vendégszerz? - kedd, május 09, 2017
http://bircahang.org/beszamolo-majus-elsejerol/

Az írást egy budapesti olvasónk - FF - küldte be. Er?sen szubjektív, de érdekes.

Elsején kimentem szétnézni ide a Városligetbe. Normális programok (mint amik pl. nálam a
szül?városomban szoktak lenni majáliskor) nem nagyon voltak, viszont abnormális programokból valami
félelmetes mennyiség volt.

Ha valaki nem akarja elolvasni a szöveget akkor ez a kép összefoglal mindent:

El?ször is megindultam a sétányon befelé. Egyb?l ott az elejefelé a PM-nek a sátra volt felállítva és
kihangosítva valaki éppen arról beszélt, hogy áramot termelni maga a sátánizmus, és hogy mekkora
komoly nemzetérdek, hogy a bátor h?s PM-esek megállítsák a gyilkos Orbánt eme sátánista tettét?l.

Kb. negyven-ötvenen voltak ott mosatni az agyukat.

Az egész ligetben egyébként az összes ballibbancs párt ott okádta a semmitmondó hányadékát.

Mindenfelé csak kék lufikat lehetett látni, egyik felén az EU másikon a DK pártjának logója volt.
Kisgyerekek-nagygyerekek, fiatalok és id?sek közt egyaránt számtalan mennyiséggel volt eme lufi.
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Az összes politikus és párt közül a legnormálisabb, akinek a legtöbb igazságtartalma volt a beszédében az
Thürmer Gyula volt, miután leadta a beszédét fellépett a Munkáspárt színpadán egy zenekar, mely
viszonylag jó zenéket játszott, (countryt is) retro számok stb.

Itt voltak többen is, f?ként id?sebbek, kb. száz-kétszázan voltak errefelé, voltak standok is, könyvárusok
stb., padokra is le lehetett ülni.

Ez mellett voltak csak ilyen két-három f?s sima standok, ahol olyan pártok is tevékenykedtek, akikr?l
eddig nem is hallott az átlagember (parlament közelébe soha nem jutottak). De természetesen mind
baloldali párt volt, vagy ha nem akkor a Nyugat-imádat a minimális követelmények közt szerepelt.

Ett?l nem messze egy nagyobb tisztások ott volt az MSZP színpada (ez már nagy, ilyen kb. 10x10
méteres volt), ezen itt-ott felléptek valakik, de javarészt balliba megmondó emberek pampogták a
lemezüket a szokásos szövegekkel melyeken szerintem már ? maguk is bealudnak (Orbán leépíti
Magyarországot, a Fidesz meggyilkolja a demokráciát stb.), ez mellett volt 10-15 kisebb sátorka is, ahol a
párt lufikat osztogatott és egyéb dolgokat is csinált, egy kicsit nagyobb sátorban, hogy biztos legyen az
agymosás további szövegelés folyt az orbáni rezsim embertelen diktatúrájáról.

Ez mellett a Moszad magyarországi szervezete (hitgyüli) egy kis sátorral a szebbik énjét mutogatta (a
karitatív szervezetükkel próbálták reklámozni a muszlimgy?löl?-izraeli szektájukat).

Itt ezen a területen sokan voltak, több százan, de mondjuk a többség lehet, hogy csak errefelé jött
majálisozni, és nem feltétlen a ballibsi csontokon akartak csámcsogni.

Ekkorra már innen nem messze egy kis standon megjelent az MLP (magyar liberális párt is), nem sok
vizet zavartak, kb. tízen voltak egyid?ben az aprócska standjuk körül.

De ez mögött ott volt az LMP is egy kicsit nagyobb sátorral, körülötte kisebb standokkal, ahol aláírásokat
gy?jtöttek a csecsem?szíveket reggeliz? féreg Orbán fasiszta paksi atomprogramja ellen. Itt voltak padok
is, ahol ki lehetett ülni is. Voltak kb. ötvenen itt.
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Kék EU-s és DK-s lufik továbbra is mindenfelé. Már kezdtek az agyamra menni...

Ekkorra a PM-es sátornál már voltak vagy százan és a szokásos libsi agitáció ment.
Volt egy felfújható gyerekvár is, ahol ugráltak a kicsik, közvetlen a PM-es prédikáció mellett. Elégre az
agymosást fontos minél el?bb elkezdeni...

Egyébként ezek a libbancs pártok boldog-boldogtalannak EU-s lufikat osztogattak (mert ha magyar
zászlósat osztogatnának az burkolt nácizmus lenne).

Szóval mindenfelé csak EU-s kis zászlócskák voltak, meg persze a lufik.

Kicsit odébb kullogván egy másik szinpadra lettem figyelmes. Ez volt a DK gy?lekez?helye. Itt valami
hátborzongatóan sokan voltak. Voltak padok, asztalok és vagy kétszázan ólálkodtak errefelé.

Ez számomra ijeszt? látvány volt, de szerencsére itt-ott az arrafelé jöv? emberek közt hallottam cinikus és
megvet? megjegyzéseket is, úgyhogy egy halovány lángocska még pislákol benne a budapestiekkel
szemben.

Itt elhaladván az ott lev? emberek közt természetesen a kötelez? jelleg? orbánozásra lettem figyelmes.

Viszont észrevettem, hogy itt osztogatják a DK-s lufikat. Így most már legalább megláthattam a két
kilométeres körzetben jelen lev? lufiknak az epicentrumát.

Az egészben a legérdekesebb és egyben a legértelmesebb az egy piszkos kád volt, amiben benne volt
kett? húsz centis tekn?sbéka. Ez volt a leghasznosabb és legtársadalomépít?bb dolog a Ligetben, az a
kett? tekn?sbéka. ?k nem gy?lölködtek senki ellen. ?értük megérte kimenni.

Volt egy bácsi (er?sen cigánygyanús), aki egy kartonra kiírt valami szöveget (valami Orbán-ellenes
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szöveg) és ott gyalázott mindenkit, akit az ballibéknél szokás. Mocskolta a magyar népet is. Azt is
mondta, hogy: "bezzeg a románok lázadnak", de mi magyarok nem akarjuk megdönteni az orbáni
diktatúrát és szégyenli, hogy magyar. Már vártam mikor vesz el? egy magyar zászlót, hogy elkezdje
köpködni, de ilyenre nem került sor szerencsére. (Ez mellett volt egyébként a két értelmes él?lény, a már
említett tekn?sbékák, azért voltam fültanúja az esetnek).
Szóval a kád mellett megállt két nagymotoros. "Igazi motorosok" voltak, olyan fekete b?rkabát, koponyás
díszek stb. ?k ketten az ég-adta világon semmit nem csináltak, egy dolgot kivéve: léteztek. Ekkor
odament a ligetvéd? magyarmocskoló és elkezdett ordibálni a motorosokkal, hogy "húzzatok innen
rohadt nácik!", "menjetek a hajógyárhoz, ott van a a többi náci is, takarodjatok!", stb. A két
keménymotoros békés hetvenéves ember módjára el is távozott onnan.

Majd ezután egy másik er?sen pigmentált ligetvéd? is csatlakozott. Egy roma zászló volt a kezében. Leült
egy pad mellé, ahol egy másik ligetvéd? már korábban is ott volt, ? gondolom a f?nök volt, mert úgy
nézett ki, mint egy afrikai diktátor, tele volt a ruhája mindenféle kit?z?kkel és matricákkal.

Voltak természetesen egyszer? árusok is meg hamburgeresek stb. De ?k er?sen marginalizálva voltak a
politikai pártok közt.

A Fidesz-KDNP-t és a Jobbikot kivéve mindegyik parlamenti párt aktívkodott.

A Ligetben mindenhonnan csak a ballibák gágogása hallatszott. Majdhogynem nem lehetett sehova se
menni úgy, hogy ne hallhattam volna valamelyik balliba megmondóember gágogását.

Délután három volt amikor már úgy voltam vele, hogy jöttem, láttam, elég volt. Távolabb vettem két
darab er?spaprikát is. Legalább ez miatt meg a két tekn?s miatt megérte kimenni.

_______________________________________________
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Bevatkozás a választásokba?
by maxval bircaman - hétf?, október 30, 2017
http://bircahang.org/bevatkozas-a-valasztasokba/

Amerikában hatalmas kampány zajlik a tavalyi elnökválasztásokba való bevatkozás kapcsán.

Vajon mi történhetett?

Hamis szavazatok lettek leadva? Jogosulatlanok szavaztak? Meghamisították a jegyz?könyveket, valakik
hozzáfértek a számítógépes rendszerhez? Esetleg valami enyhébb szabálysértés, pl. a kampány szabályai
meg lettek sértve?

Semmi ezek közül mint kiderül. Annyi történt, hogy külföldi személyek, szervezetek és médiák is
kampányoltak.

Jé, hát nem ugyanaz, amit minden amerikai, s?t nyugati média, alapítvány, egyéb szervezet csinál szerte a
világon, amikor valahol választások vannak? De igen, teljesen ugyanaz, a különbség: hogy most el?ször
történt ez meg fordítva.

S mi az eredmény: hát be kell tiltani egyes "ellenséges" médiákat, tevékenységüket legalábbis korlátozni
kell. A legfontosabb internetes honlapok tulajait össze kell cs?díteni, el kell fogadni közös
intézkedéseket, hogy legközelebb ugyanez a "szörny?ség" ne történhessen meg.

Most tessék elképzelni, mi történne, ha ennek csak egytizede lenne fordítva! Már hatalmas világkampány
lenne azért, hogy valahol, egy "diktatúrában" - a "diktatúra" szó jelentése nyugatiul = nem a mi
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embereink vannak valahol hatalmon - korlátozzák a szabadságjogokat, a sajtószabadságot, eltiporják az
emberi jogokat.

Viccesek ezek a nyugati majmok... de jó jel: hisztiznek, pánikolnak, szóval a végüket járják. A szemetet
lassan elsöpri a tisztító szél.

_______________________________________________
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Bircab?rben a Gonosz
by maxval bircaman - péntek, július 21, 2017
http://bircahang.org/bircaborben-a-gonosz/

Idén ismét er?sen aktivizálta magát a homoklobbi a magyar médiákban. Az újdonság, hogy ma már a
liberális médiák taktikát váltottak, áttértek a "fújj, homofób keresztények" szövegr?l a "az igazi
keresztény elfogadó ember" szövegre. A küls? támadás mindig meger?síti az ellenséget, sokszor
hatásosabb a belülr?l rombolás, erre rádöbbent a homoklobbi is.

Taktikai érzékb?l le a kalappal a homoklobbi el?tt, kár tagadni, hogy ez sokkal hatásosabb módszer, sok
naív embert sikeresen zavar meg.

Szóval megteltek mára a liberális médiák szenved? homokosokkal, akik teljes szívvel elfogadják Istent,
csak az az átkozott homofóbia miatt képtelenek nyugodtan élni, továbbá vannak teológusok, akik szerint
Isten pont az ellenkez?jét akarta mondani mindent?l, csak megbotlott a nyelve. Hamarosan lesznek
díszpapok is, akik úgynevezett toleranciát fognak szónokolni, csak tessék kivárni.

A b?nt?l b?zl? Vatikánban székel? eretnek celebf?pap a legnagyobb szövetségese ezeknek az alattomos,
krisztustagadó er?knek. Én is kihasználnám ezt, ha a homoklobbista PR-szakembere lennék. Különösen
nagy gond, hogy az argentín celeb sokszor politikailag pozitív üzeneteket mond: pl. ostorozza a
liberalizmus rendjét. Így aztán sokakat képes megzavarni.

A legnagyobb veszélyben a katolikus hív?k vannak ma. A protestantizmus már régóta elesett, míg az
ortodoxia pedig bevehetetlen bástya, míg a katolicizmus a kett? között van: a katolicizmusban egyszerre
van jelen a krisztusi hagyomány és a liberális modernitás szelleme, s a harc hatalmas. A sátánista vatikáni
pápa éjjel-nappal igyekszik csatázni Krisztus és követ?i ellen.

Krisztus ellen csatázni persze értelmetlen, hiszen egy egész celebhadtest se tudna semmit se elérni ellene.
Krisztus üzenete örök és abszolút igazság, mely nem szükségeltetik se "fejl?dni", se "modernizálódni". A
homokosságot illet?en a tanítás tiszta: gy?lölet a homokosság ellen és tolerancia a homokos b?nösök felé.
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Az isteni üzenet megogalmazható 5 szinten, az említett teológiai szint melletti további 4 szint:

kocsmai szint: buzik, kuss!,
hétköznapi szint: maradjanak a homokosok a 4 fal között,
politikai szint: a hagyományos családmodellt tekintjük alapvet?nek,
filozófiai szint: nem tartjuk indokoltnak a paradigmaváltást abban a tekintetben, hogy mi legyen
az alap a család és a házasság meghatározása.

_______________________________________________
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Brit és francia modell
by maxval bircaman - hétf?, május 15, 2017
http://bircahang.org/brit-es-francia-modell/

Felmerült, mi lett volna a magyar választások eredménye 1990-2010 között, ha azokat brit vagy francia
választási rendszerben rendezték volna.

Emlékeztet?ül: a brit és a francia választási rendszer jellegzetessége, hogy nincsenek pártlisták, hanem
minden mandátum egyéni, azaz csak egyéni választókerületek vannak. De mi a különbség köztük?

A brit rendszer olyan, mintha a jelenlegi magyar választási rendszer lenne, de listák nélkül, azaz
aki az egyetlen fordulóban többséget szerez, az kapja az illet? választókerület mandátumát.
A francia rendszer pedig olyan, mintha az 1990-2010 közti magyar választási rendszer lenne, de
listák nélkül, azaz aki az els? fordulóban 50 %-os többséget szerez, az megkapja az illet?
választókerület mandátumát, ha pedig ezt a szavazatarányt senki se éri el, akkor második forduló
van az els? fordulóban legtöbbet elért jelöltekkel, s aki a második fordulóban többséget szerez, az
kapja az illet? választókerület mandátumát.

1990-ben a gy?ztes és a vesztes tényleges eredménye: MDF - 45,5 %, SZDSZ - 24,1 %. Az els?
fordulóban az MDF 78 körzetben vezetett (ebb?l hármat azonnal meg is nyert), míg az SZDSZ 65
körzetben vezetett.

Brit rendszer esetében a végeredmény MDF - 44,3 %, SZDSZ - 36,9 % lett volna. Azaz a nyertest a
rendszer nem jutalmazta volna, viszont a vesztest er?sen károsította volna. Az MDF két koalíciós partnere
- az FGKP és a KDNP - összesen alig 15 körzetben vezettek, de meglett volna így is a végülis megalakult
Antall-kormánykoalíció abszolút többsége.

A tényleges, második forduló végeredménye azonban az lett, hogy az MDF nyert 114 körzetben, míg az
SZDSZ 35-ben. Ez a francia rendszer esetében MDF - 64,8 %, SZDSZ - 19,9 % eredményt jelentett
volna. Az MDF-nek nem lett volna tehát koalíciós kényszere.
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1994-ben a tényleges eredmény szerint a legnagyobb ellenzéki párt alig a harmadik lett, az MDF ugyanis
csak 9,8 %-ot szerzett, míg a két gy?ztes nála jóval többet: az MSZP 54,2 %-ot, az SZDSZ pedig 17,6
%-ot.

Francia rendszer esetében a MSZP eredménye 84,7 % lett volna, azaz egymagában b?ven kétharmad
felett lett volna! Az SZDSZ eredményével - 9,1 % - együtt pedig a kormánykoalíció fenomenális 93,8
%-zal rendelkezett volna. A többi párt épp csak bejutott volna: az MDF 5 mandátummal, a KDNP 3-mal,
a Fidesznek és az FGKP pedig összesen 1-1 mandátuma lett volna ebben az esetben. Azaz gyakorlatilag
teljesen megsemmisült volna minden ellenzék.

Brit rendszer esetében az MSZP eredménye 90,3 % lett volna, azaz egymagában b?ven kétharmad felett
lett volna! Az SZDSZ eredményével - 7,4 % - együtt pedig a kormánykoalíció mégfenomenálisabb 97,7
%-zal rendelkezett volna. Az FGKP be se jutott volna, a többi pártnak meg 1-1 mandátuma lett volna.
Ismét az ellenzék teljes megsemmisülése.

1998-ban a tényleges eredmény: Fidesz - 38,3 %, MSZP - 34,7 %, közel azonos eredmény. A Fidesz csak
azért tudott kormányt alakítani, mert megnyerte két további párt (FGKP - 12,5 % és MDF - 4,4 %)
támogatását, míg az MSZP potenciális koalíciós partnere, az SZDSZ csak 6,2 %-ot szerzett.

Francia rendszer esetében a Fidesz eredménye 51,2 % lett volna, azaz egymagában kormányt tudott volna
alakítani, de lett volna egy nagyon er?s ellenzéke, ahogy ez lett a tényleges helyzet esetében is.

Brit rendszer esetében viszont ellentétes eredmény született volna! Az MSZP 61,9 %.ot kapott volna, a
Fidesz meg csak 25,6 %-ot! Itt látható a legjobban mekkora jelent?sége van, ha egy vagy két forduló van
egy választáson. Két forduló esetében az els? forduló gy?ztese simán legy?zhet?, ha van legalább 2
jelent?s, de kisebb párt, mely beáll az els? forduló második helyezettje mögé.

2002-ben a tényleges eredmény: Fidesz - 42,5 %, MSZP - 46,1 %, ismét közel azonos eredmény, de
ezúttal az MSZP-nek akadt er?sebb koalíciós partbere, így megalakulhatott az MSZP-SZDSZ koalíció
51,3 %-os mandátumaránnyal.

Francia rendszer esetében a Fidesz és az MSZP eredménye teljesen azonos lett volna! Mindkét párt 78-78
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mandátumot szerzett volna, azaz arányaiban 44,3 %-át. Viszont míg az MDF 9,7 %-ot szerzett volna, az
SZDSZ pedig alig 1,7 %-ot, maradt volna hatalmon az Orbán-kormány 2002 után. Ez az els? eset 1990
óta, amikor egy esetleges francia választási rendszer más eredményt hozott volna, mint ami ténylegesen
lett.

Brit rendszer esetében MSZP: 55,1 % és Fidesz: 44,3 %.

2006-ban a tényleges eredmény: Fidesz - 42,5 %, MSZP - 49,2 %. Hasonló, mint 4 évvel korábban.

Francia rendszer esetében az MSZP 58,0 %-ot ért volna le, azaz nem kellett volna koalíciót kötnie a
SZDSZ-szel. Míg a Fidesz eredménye ebben az esetben alig 38,6 % lett volna.

Brit rendszer esetében az eredmény MSZP - 55,1 % és Fidesz - 43,2 % lett volna.

2010 a legérdekesebb dátum. A Fidesz 175 körzetben vezetett az els? fordulóban (ebb?l 119-et azonnal
meg is nyert), míg az MSZP 1-ben. Brit rendszer esetében a végeredmény Fidesz - 99,4 %, MSZP - 0,6 %
lett volna. S a legfontosabb: más párt nem jutott volna be a parlamentbe.

Francia rendszer esetében ez alig változott volna, mivel a második fordulóban a Fidesz 173 körzetben
nyert. A Fidesz eredménye így "csak" 98,3 % lett volna.

Mindkét eset még hatalmasabb nyereség lett volna, mint az MSZP-é 1994-ben, s ugyanúgy az ellenzék
teljes megsemmisülését eredményezte volna.

Emlékeztet?ül: a 2010-es tényleges eredmény: Fidesz - 68,1 %, MSZP - 15,3 %, s további 2 párt is
bejutott rajtuk kívül.

Mindehhez hozzá kell tenni: a pártstruktúra mindig függ a választási rendszert?l. Azaz más választási
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rendszer más pártokhoz vezet.

_______________________________________________
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Brumella is elment
by maxval bircaman - csütörtök, május 11, 2017
http://bircahang.org/brumella-is-elment/

Mive közismert, hogy a rettenetes Zorbán 2010 óta a magyar fiatalok 101 %-át elkergette az országból,
íme egy ismer?sön, Barna Brumella szívszaggató története.

Brumella 2006-ben végzett balneológia-média szakon a CEU-n. Azonnal el is tudott helyezkedni 550 ezer
Ft bruttó fizetéssel, de ne feledjük, ez még a paradicsomi Gyurcsányi-kor volt, amikor a magyar
életszínvonal a nyugati felett volt.

Aztán hatalomra került fülkepuccsal a fasiszta, cigány Zorbán 2010-ben, s immár a kormányzat
eldöntötte, tönkreteszi a magyar bálna iparágat, így a demokrata érzelm? balneológus szakembereket
elbocsátották! Brumella is az utcán találta magát, s?t kirúgás el?tt két fideszes meg is er?szakolta ?t, de
a kézivezérlés? - egyensúlyaitól és balfékjeit?l megtisztított - ügyészség félt eljárni az ügyben!

Ekkor Brumella ajánlatot kapott egy londoni cégt?l. Azóta már senior balneológus ott, a fizetése 5000
font, szolgálati lakást kap, s minden nap sof?r viszi a munkahelyére, s így is csak heti 10 óra a munkaid?,
de csak akkor kell bemennie, ha jó kedve van éppen.

Most a cég ki akarja nevezni Brumellát a cég budapesti képviseletének élére, havi 4 milliós fizetéssel,
plusz kacsalábon forgó villa és Mercedes S650 szolgálati kocsi, de Brumella lelkiismereti okokból
visszautasította, mert nem hajlandó egy városban élni az emberev?, csúnya Zorbánnal.
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Ciprasz és Trump
by maxval bircaman - péntek, november 17, 2017
http://bircahang.org/ciprasz-es-trump/

Két jó példa arra ez a két, sok mindenben ellentétes elveket valló ember sorsa.

Kett?jüket tulajdonképpen egyetlen dolog köti össze: mindketten a hivatalos ideológia ellenében lettek állami
vezet?k. Valószín?leg mindketten elutasítanák, hogy egy kalap alá veszem ?ket.

Mégis: sorsuk azonosan alakult.

Egyikük se lett megdöntve, az el?zetes fenyegetések ellenére. Sokkal aljasabb módszerrel élt ellenük a
háttérhatalom: el lettek hiteltelenítve.

Látjuk, hogy Trump esetében a saját pártjának f?emberei lassan veszik át a hatalmat, az elnök kulcsembereit
kirúgták. Az a újjobb eszmeiség, melynek nevében Trump megkapta a hatalmat, ma nem határoz meg semmit az
USA-ban, azaz az emberek megkapták Clinton politikáját más álarccal.

A görög helyzet annyiban más, hogy ott a kulcsemberek maradtak, de olyan mérték? nyomás nehezedett rájuk
els?sorban Berlin és Brüsszel részér?l, hogy feladták lényegüket. A merészen friss szellemiség?, tiszta szív?,
újbalos Ciprasz ma megvalósítja azt a programot, ami ellen az egész mozgalma létrejött! A görög nép pénzét
fénysebességgel utalják ki a német bankoknak, lassan kiárusítják az országot részenként.

De írhatnám a brazil példát is, de azt Magyarországon kevesen ismerik.
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Mindez tanulság annak, aki azt állítja, lehetséges nyíltan, tisztán harcolni.

Az igazság az, hogy a kommunizmusban megedzett Kelet-Európa találta meg a helyes módot: nyílt harc helyett
csipkel?d? oldalharc, belülr?l lazítás, az elnyomók bels? ellentéteinek maximális kihasználása, valamint egyszerre
bólogatás, majd az ellenkez?je a gyakorlatban.

Nagyon fontos, hogy ebben a harcban támogassuk egymást ellentéteinket félretéve. Nekem pl. személyesen
egyáltalán nem tetszik a bizarr módon oroszellenes, fanatikusan amerikapárti, groteszk módon ultrakatolikus
lengyel vezetés, de két kézzel támogatom ?ket abban, ami lényeges: ez gigantikus harcuk a brüsszeli modell és
elnyomás ellen.
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Diktatúra Franciaországban
by maxval bircaman - szerda, június 21, 2017
http://bircahang.org/diktatura-franciaorszagban/

A hétvége híre a francia parlamenti választások végeredménye.

Nem hallok ezzel kapcsolatban ballib gágogást, ami meglep? kissé. S?t örömöt érzékelek. Ki érti ezt?

Hiszen Micron elnök pártja a szavazásra jogosultak 13,7 %-ának szavazatával megkapta a parlamenti
mandátumok 53,4 %-át! Márpedig eddig úgy tudtam, hogy Magyarországon diktatúra van, mivel nálunk
Orbán pártja szavazásra jogosultak 27,7 %-ának szavazatával megkapta a parlamenti mandátumok 66,8
%-át 2014-ben...

Meglep? ez a kett?s mérce. Azaz persze nem meglep?: csak hétköznapi liberalizmus.
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Egy kapitalista napja
by maxval bircaman - vasárnap, december 10, 2017
http://bircahang.org/egy-kapitalista-napja/

Egy kapitalista átlagos napja:

11:30 - felkelés, drogozás

12:00 - bemenés az irodába helikopterrel

12:30 - üvöltés a cégvezetéssel, miért csak 19 % százalék a növekedés 20 % helyett

13:00 - bérek csökkentése, emberek kirúgása

14:00 - ebéd a naplopó haverokkal, költség: az átlag havi bér 10-szerese

17:00 - filantróp tevékenység: hátrányos helyzet? pandák simogatása

20:00 - részvétel a Hogyan nyomjuk el hatékonyan az emberiséget? szemináriumon

23:00 - orgia
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03:00 - drogozás, lefekvés
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Egy lelkes nap
by maxval bircaman - szerda, május 10, 2017
http://bircahang.org/egy-lelkes-nap/

Május 4-én íródott a következ? paródia.

Ma van az Er? napja, május 4.

Ebb?l az alkalommal cégünk, a Multi Solutions Ventures lelkes kis csapata leutazott egy szívhez szóló
workshopra Dunaparasztiba, ahol meglátogattunk halmozottan hátrányos helyzet? és fogyatékos
macskákat a helyi Síró Bíborszív Állatotthonban.

Közismert, hogy nagyszer? cégünk alkalmazottjai nemcsak asszertív, flexibilis, produktív szakemberek,
akik minden idejüket önmaguk menedzselésére fordítják, hanem érz?, szociálisan elkötekezett, toleráns,
ököbióvegán emberi lények is.

Az állatmenhelyen minden kismacskát megöleltünk, majd szelfiztünk velük, de egy kismacska
különösen megragadott minket. A kis Miauella sorsa nem hagyhat senkit semlegesen, akiben igazi,
emberi, meleg szív dobog.

Miauella egy lakótelepen született, Bunkóéknál, de sajnos veleszülett Einstein-Rosen szindrómája volt,
így a család kidobta a kis állatot az utcára, miután az állatorvos túl sokat kért a macska gyógyításáért. Az
Einstein-Rosen szindróma szörny? betegség, ugyanis gátolja a dorombolást. A kis Miauella járta csak az
utcákat, parkokat, s nem tudott rendesen dorombolni. S nem elég mindez, lelketlen emberek ellopták a kis
macska egyetlen tulajdonát, egy Firefox Explorer márkájú hidraulikus nyakörvet. A jólelk? szomszédok,
akik etették a kóbor macskát azonban gyorsan feltalálták magukat: megírták az elveszett nyakörv
szívszaggató történetét, majd beküldték azt a Srácok, Adjuk Egymásnak Szívünket És Zokogjunk
Együtt! honlap szerkeszt?ségébe. A szerkeszt?ség nagyon meghatódott, hosszú percekig zokogott, majd
feltették a történetet a honlapra, a "Hogyan növesszem meg a péniszem olcsón?" és az "Álmában rákos
kisgyerekeket simogat a szépségkirályn?" cikkek közé.
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Szerencsére a történet heppienddel végz?dött: meglett a nyakörv a tolvajával együtt, akit tettéért
nyilvánosan megkorbácsoltak a felháborodott lakosok. S nemcsak visszakapta Miauella a nyakörvét, de
örökbe is fogadta ?t a Síró Bíborszív Állatotthon. Id?közben sikerült megm?teni a hányattatott sorsú
macskát, az orvosi bevatatkozás költségeihez cégünk is hozzájárult.

Most már Miauella boldogan dorombol és büszkén viseli nyakörvét.

Mindez nagyon meghatott minket, a történetb?l hatalmas er?t merítettünk, mely hasznukra lesz abban is,
hogy éves targetünket túlteljesítsük 120 %-kal, így növelve részvényeseink bevételét 200 %-kal a
2015-2018-as elszámolási id?szak során.

Egy disszonáns jelenség azonban történt, ezt nem szeretnénk megspórolni. Egyik kollégánk, Max Birca
egész id? alatt faarccal bámult maga elé, s?t még akkor se hulajtott egyetlen könnycseppet se, amikor
pedig mindenki más zokogott. Dehát mit is várhatnánk el egy ilyen alaktól, aki alig 89 %-ra teljesítette a
targetjét az elmúlt id?szakban, s ahelyett, hogy cégünk részvényárfolyamát lesné egész nap, mindenféle
idióta blogokat olvas.
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Egy muszlim véleménye
by maxval bircaman - csütörtök, augusztus 24, 2017
http://bircahang.org/egy-muszlim-velemenye/

A napokban beszélgettem egy muszlimmal.

Amolyan kulturális muszlim. Azaz kb. úgy muszlim, ahogy a magyarok többsége keresztény: ismeri
félig-meddig a muszlim tanítást, de a gyakorlatban nem él a vallása szerint, azaz csak a legnagyobb
ünnepeket üli meg, s muszlim templomot csak akkor lát, ha valami családi esemény miatt kénytelen erre.
Majdnem ateista muszlim, bár ez nem igaz, mert Istenben azért hisz. A muszlimellenesség ellenében az
iszlám pártján áll, de ? maga nem tartja be az iszlám életviteli el?írásásait: a felesége keresztény, aki
kifejezetten extravagánsan öltözködik, eszik disznóhúst, iszik alkoholt, dolgozik pénteken, nem tartja be a
böjtöt, stb.

Amikor szóba került az iszlamista terrorizmus, azt mondta, az egészben a legborzasztóbb a nyugat
cinizmusa. Amikor meghal egy ilyen terrorista támadásban pár ártatlan ember, jönnek a menetek, tüntik,
beszédek, míg amikor a nyugat nap mint nap ennél sokkal töhb embert likvidált Afganisztánbzn, Irakban,
Líbiában, Szíriában, bárhol, ahol a nyugat beavatkozott, akkor ez természetes dolognak min?sül, amolyan
rossz, de elkerülhetetlen valaminek. Na, ezért nem érez együtt a muszlim világ az iszlamista terrorizmus
áldozataival - mondja -, s ebb?l tévesen azt a következtetést vonják le egyesek, hogy a muszlimok zöme
iszlamista, pedig: csak nem tetszik nekik a nyugat kett?s mércéje, mely szerint minden egyes nyugati
áldozat miatt jajjveszékelni kell, míg a harmadikvilágbeli áldozat még utolsóoldalas hír se a nyugati
médiákban.

Nem tudtam erre ellenérvet mondani. Magam is azt látom, mindennek a f?oka a nyugat agressziója a
muszlim államok ellen.
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Egy szürreális juhász
by maxval bircaman - csütörtök, március 30, 2017
http://bircahang.org/egy-szurrealis-juhasz/

A magyar ballib tábor legfurcsább teremtménye ez a Juhász nev? ember. Engem a korai Adolf Hitlerre
emlékeztet.

Groteszk, amikor valaki minden pártot, melybe belép képes leredukálni a 0 %-os támogatás közelébe.

Csak emlékeztet?ül. Juhász a Milla nev?, az utóbbi id?k legsikeresebb ballib civil kezdeményezésének a
f?embere volt, ezen szervezet 150 ezer körüli támogatottságot volt képes elérni, valamint képes volt
20-30 ezer f?s tüntetések megszervezésére is (ez hatalmas szám, az átlag ballib tüntetések ezer f?s szám
alatt maradnak), azonban Juhász szívós munkával, alig 3 év alatt a Millából százf?s szervezetet csinált,
mely ma átlag 20 embert képes összetrombitálni, annyit is csak akkor, ha nem esik.

Aztán lett az Együtt, melynek Juhász ma is a vezet?je. Ez a szervezet mára olyan támogatottságú, hogy
hozzá képest a kamu fantompártok is esélyesebbek szavazatok megszerzésére. Nagy szó, de az
Együtthöz képest még a de facto egytagú PM párt is képes több embert mozgosítani: 20 helyett akár 30-at
is.

Most Juhász kapkodik. Lassan vége a parlamenti ciklusnak, s vége ezzel az édes életnek, ha 2018-ban
nem sikerül megcsipnie valamilyen állami párttámogatást. Szervezete immár annyira jelentéktelen, hogy
Soros és a többi ballibaetet? tápszerez? szervezet is leszarja, így onnan már nem remélhet apanázst.
Marad tehát az állam. De ehhez mandátum kell, legalább egy.

Mivel annak esélye, hogy Juhász bármelyik pártja jöv?re bekerül a parlamentbe kb. annyi, mint hogy
?rrepül?tér épül az országban, így marad a koalíciózás, aminek jelentése: rá kell akaszkodni bolhaként
valamelyik esélyesebb ballib pártra.

A balra orientálódni igyekv? MSZP számára Juhász személye teljesen vállalhatatlan. Gyurcsányék se
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akarnak vele közösködni, annál azért több eszük van, minthogy egy 0,05 %-os politikust bevigyenek a
hátukon a parlamentbe. Az LMP is - bár az utóbbi id?ben ballibesedik - kiesik, melynek rombolásában
annak idején Juhász fontos szerepet vállalt. Marad az új ballib szervezet, a Momentum, de az új
szervezetnek meg van annyi életösztöne, hogy nem kér egyik levitézlett ballib megmondóemberb?l se,
így Juhászból se.

Adolf Hitler német politikus aztán sikeres lett, sokmillió támogatottsággal, plusz beállt mögé a német és a
nemzetközi nagyt?ke. Könyörgök Istenhez, ne történjen meg ugyanez juhászunkkal is. Ki akarna egy
drogbárok, homokosok és globálkulákok uralta országot, melyet aztán egy véres háborúban kellene
leverni?

_______________________________________________
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Egy értelmes mondat
by maxval bircaman - kedd, április 18, 2017
http://bircahang.org/egy-ertelmes-mondat/

Néztem a legutóbbi ballib tüntetést, s nem hittem a fülemnek: elhangzott egy darab értelmes mondat is a
sok hülyeség között.

Ez a mondat: az arányos választási rendszer követelése.

Természetesen a követelés megfogalmazója csúsztat, amikor úgy tesz, mintha 2014 el?tt arányos
választási rendszer lett volna Magyarországon, s ezen csak a csúnya Zorbán változtatott. Ez nem igaz,
1990 ót aránytalan a választási rendszer. Viszont azt hiszem, érdemes lenne elgondolkodni az 1989-ben
kitalált er?sen aránytalan választási rendszer leváltásán.

Nézzük csak meg, mi lenne, mi lett volna, ha a két legutóbbi választás arányos választási rendszerben
zajlott volna! Két változatot is ismertetnék:

A: korlátozottan arányos választási rendszer, azaz csak listás szavazatok vannak, de marad az 5
%-os bejutási küszöb,
B: teljesen arányos választási rendszer, azaz csak listás szavazatok vannak, s nincs
mesterséges bejutási küszöb.

Jól látható a különbség. 2010-ben mindenképpen meglett volna a Fidesz kényelmes többsége, de
alkotmányozó többség nélkül. Ugyanakkor 2014-ben koalíciós kényszer állt volna fel: a Fidesznek össze
kellett volna állnia legalább az LMP-fel a kormányalakításhoz, míg a ballibek is tudtak volna kormányt
alakítani, de csak akkor, ha mind az LMP-vel, mind a Jobbikkal koalícióra léptek volna.
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Mindebb?l jól látható az arányos választási rendszer 2 f? hátránya:

instabil kormányzás.
a kis pártok ereje hatalmassá n?, míg a nagyobb pártok kénytelenek ennek eleget tenni.

Ennek ellenére azt mondom, a kormányzatnak el kellene fogadni a választási reformot. Ezzel hosszú
távon csakis nyerne.

_______________________________________________
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Egy:egy
by maxval bircaman - szombat, július 08, 2017
http://bircahang.org/egyegy/

Andorrai gy?zelmük után a magyar ballibek most drukkolnak: legyen valamilyen katasztrofális hiba a
vízesportok világbajnokságán. Hihetetlen ez az elszántság, amivel elvadult ballibek ennyire akarják, hogy
valami ne legyen, ami pedig valójában a világ minden országában pozitívumnak számítana. Dehát ?k az
általuk hallucinált "diktatúra" ellen harcolnak, s ebben minden eszköz megengedett: gy?zzenek a
gyerekmegrontó perverzek, maradjon az ország energia nélkül (legyen méregdrága zöldenergia az olcsó
és biztonságos paksi atomenergia helyett), bukjon meg a magyar sport, semmi se drága, csak bukjon a
"csúnya, cigány" Orbán.

De legyünk igazságosak. A másik oldal is sikeresen küzdött a hülyeségversenyben, íme az egyik fideszes
f?ember kijelentette, nem kellenek gimnáziumok, legyen mindenki szakmunkás. Ez viszont csakis a
népnyúzók, a nyugati globálkulálok, a rablóbefekektet?k, a Soros-féle hétpróbás gazemberek, s más
hasonló söpredék érdeke. Nekik alapvet? szükséglet, hogy a lehet? legkevesebb értelmiségi legyen az
országban, mert így könnyebben növelhet? az ország "versenyképessége", magyarul nagyobb a
kizsákmányolhatósága.
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Elbocsátják, mert másként gondolkodó
by maxval bircaman - vasárnap, augusztus 13, 2017
http://bircahang.org/elbocsatjak-mert-maskent-gondolkodo/

A napokban hír lett, hogy a Google elbocsátotta egyik alkalmazottát, mert az mást mondott valamir?l,
mint ami a liberális lobbi szerint a helyes vélemény.

Abszolút nem egyedi eset ez.

A korai liberalizmus addig harcolt a véleményszabadságért, míg ez érdekében állt, míg nem ?k diktáltak.
Amint a liberalizmus lett a domináns irányzat, a kocka fordult: immár gy?zött az "igazság", s a
véleményszabadság csak a téves vélemények szabadságát jelentené, azaz értelmetlen.

Ugyanez a logika látható ma a liberálisok harcában az internet szabadsága ellenében: ami mást mond,
mint ?k, az "hamis hír" és fel kell lépni ellene, mert ez állítólag a közösség érdeke, hiszen a közösség joga
van az igazi hírekre.

Mi a helyzet általánosságban egy munkaadó és egy munkavállaló viszonylatában a véleményszabadságot
illet?en? Egyetlen munkavállaló se tagadhatja meg munkaadója munkára vonatkozó utasításait: hiába
gondolja, hogy hülyeség egy adott szabályt, azt köteles betartani, mert nem az ? feladata a szabályok
meghatározása. Ha egy szabályt a dolgozó erkölcstelennek tart, felmond, s kész, de nem szabotálhatja a
szabályt.

Pár éve munkát ajánlottak tolmácsként egy fizet?s szexet szolgáltató vállalkozásnál. Nemet
mondtam, mert a cég tevékenységét nem tartom elfogadhatónak.

Úgyszintén, a dolgozó nem dolgozhat munkaadója érdekei ellen, pl. nem lehetek a Coca-Cola
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alkalmazottja, közben azt hangoztatva, hogy a cég termékei szarok. Ilyenkor kötelez? a hallgatás, ha a cég
termékeit az alkalmazott rossznak tartja. Én magam a Coca-Cola alkalmazottja volt 2 évig, s ez id? alatt
nem hangoztattam azt a nézetemet, hogy a cég mesterséges édesít?vel készített termékei szerintem
egészségtelenek. Ma már elmondom: csak a cukros termékeket fogyasszuk, ill. a szteviával édesítetteket
(de ilyenek még nincsenek a magyar piacon).

Ugyanez az állami munkakörökben: nem lehetek egy minisztérium alkalmazottja, miközben mindenhol
elmondom: a kormány politikája hülyeség. Nyilván ez csak politikai jelleg? állami munkakörökre igaz,
egy politikamentes állami alkalmazott lehet akár radikálisan ellenzéki is, hiszen ? nem a kormány, hanem
az állam alkalmazottja, azaz lojálisnak az állammal, s nem a kormánnyal szemben kell lennie.

Azaz nyilván szükséges valamilyen szint? lojalitás a munkaadó iránt, ez nem kétséges.

De egy magánvélemény, mely nincs közvetlen kapcsolatban a céggel egyszer?en nem lehet része ennek a
lojalitásnak. Nyilván egy keresztény szellemiség? cég, mondjuk egy egyházi iskola alkalmazottja nem
lehet büszke homoszexuális, ahogy a homokbár alkalmazottja se lehet homofób, ez nyilvánvaló és
ésszer?, de pl. az, hogy valaki melyik párt híve, mit szeret enni, mi a hobbija, mi a véleménye közéleti és
nem-közéleti kérdésekr?l nem lehet követelmény.

Tudom persze, a cégek arra hivatkoznak, ha az az alkalmazottjuk olyan nézeteket hangoztat, melyek nem
egyeznek a cégéivel, az hat a cégre, mert pl. bojkott indulhat a cég ellen az alkalmazott néztei miatt.
Viszont ez abszurd érv, hiszen az gyakorlatilag azt jelentené: nincs vélemény- és szólásszabadság azok
számára, aki bárhol alkalmazotti státuszban van, egyetlen szabadságuk vagy egyetérteni mindenben a cég
politikájával vagy kussolni.

Na, ezért vagyok én alacsonyrangú proletár. Így le se szarja a munkaadóm, hogy mir?l mit mondok..
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Ellenzéki alternatíva
by maxval bircaman - csütörtök, április 13, 2017
http://bircahang.org/ellenzeki-alternativa/

A választásokat mindig a semleges kisemberek tömege dönti el, sosem a h? párthívek.

A semleges kisemberek számára pedig Orbán a kisebbik rossz, ez Orbán egyetlen titka. S ez tényleg így is
van.

Mert nézzük meg, mi lenne, ha holnap Orbán megbukna, s ballib kormány kerülne helyére!

Nagyjából a következ? történne, csak 12 gyors pont, ami hirtelen eszembe jut:

felemelnék az SZJA-t 45 %-ra a "gazdagok", értsd az átlafizetés felett keres?k számára, közben a
t?késeket terhel? adókat csökkentenék,
lebontanák a határkerítést, s az ország iszlamista gettóvá válna, a b?nözés hatalmas méreteket
öltene, megjelenne a terrorizmus is,
minden brüsszeli felvetésre gondolkodás nélkül igent mondanának,
mindenben kiállnának a NATO mellett, magyar katonákat küldenének harcba idegen érdekekért,
leállítanák Paks fejlesztését, helyette lenne méregdrága zöld energia,
bevezetnék az egynem?ek "házasságát",
további adómentességet kapna minden nyugati befektet?,
összevesznének Oroszországgal,
csökkkentenék a magyar béreket, a nagyobb "versenyképesség" kedvéért,
választható iskolai hittan lenne kötelez? szexuális oktatás, homokosok, pedofilek, stb. értékrendje
alapján,
totális liberális médiauralmat vezetnének be,
az egyházak állami támogatását lecsökkentenék, ezt a pénzt homokos, pedofil, iszlamista,
népellenes, stb. szervezeteknek adnák.

Ki akarna ilyet az országban? Orbánnak van egy rakás hülyesége, de amíg az ellenzéke 10-szer annyi
hülyeséget akar, ? a kisemberek választása. Ennyi az egész.
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Engedetlenség
by maxval bircaman - szombat, június 17, 2017
http://bircahang.org/engedetlenseg/

Le a kalappal a parlamenti képvisel?k el?tt, akik minden nyomás ellenére meg merték szavazni az
álcivileket leleplez? törvényt.

Ezzel kapcsolatban egyes szupergazdag álcivilek engedetlenkedési kampányba kezdtek. Ami önmagában
nem gond, mindenki szabad azt tenni, amit akar. A vicces, hogy megjelent az a nézet, hogy a polgári
engedetlenség alkotmányos, azaz törvényes.

Természetesen ez a nézet abszurd és nevetséges.

A polgári engedetlenség nem alkotmányos és természetesen nem törvényes. Az engetlenség lényege
éppen az, hogy tudatosan megsértjük a törvényes rendet, valamilyen elvi okból kiindulva. Azaz 3 eleme
van: törvénysértés, tudatos, elvi okból van. Ha bármelyik hiányzik, az nem polgári engedetlenség.

Tehát:

ha a törvénysértés nem tudatos, akkor az nem lehet engedetlenség, pl. nem polgári engedetlenség,
ha nem ismerem mi a szabály, s azt megsértem,
ha a törvénysértés nem elvi alapú, akkor az nem lehet engedetlenség, pl.
nem polgári engedetlenség, ha szimpla anyagi érdek miatt sértek meg egy törvényt, mindig kell
valami elvi alap,
s természetesen nem lehet a törvénysértés törvényes, ez fogalmi képtelenség.

A polgári engedetlenséget hirdet?k saját maguk ellen érvelnek, ha azt állítják, hogy cselekedetük
törvényes.
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Közülük egyes okosabb emberek azzal módosítják érvüket, hogy szerintük ez a jogszabály ellentmond
egy magasabb rend?, alkotmányos szabálynak, ezért törvényes az engedetlenség. Azonban ez az érvelés
téves: ha az AB nem állapítja meg egy jogszabályról, hogy az alkotmányellenes, akkor az a jogszabály
nem alkotmányellenes. Az alkotmányellenesség megállapítása nem joga egyetlen állampolgárnak se.
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Eurovíziós pedofília és buziság
by maxval bircaman - vasárnap, április 16, 2017
http://bircahang.org/eurovizios-pedofilia-es-buzisag/

Az eurovíziós dalfesztivál évek óta a homoklobbi egyik célpontja. A fesztivál vezet?sége úgy ugrál,
ahogy azt a homoklobbi diktálja.

Lássuk csak az utóbbi évek eseményeit!

1998-ban egy transzvesztita izraeli férfi nyerte a fesztivált. Mentségként elmondható: legalább tudott
énekelni.

2012-ben jött a zászlókitiltás. A fesztiválról ki lett tiltva minden zászló, mely nem hivatalos zászlaja
egyik résztvev? államnak sem. A cél itt az egyes etnikai kisebbségek diszkriminálása volt. Két zászló
kapott csak felmentést e szabály alól: az EU-zászló és a homoklobbi szivárványos zászlaja.

2014-ben nyert egy n?nek öltözött osztrák homokos férfi, aki ráadásul még nem is tud énekelni.
Ugyanekkor a közönség nem engedte az orosz résztvev?ket énekelni, folyamatos fütyülések voltak
minden fellépésük alatt: ennek oka a peverz közönség "spontán" tiltakozása volt Putyin homofób
jogszabályai miatt.

A 2015-ös bécsi fesztiválon Bécs utcáin homokos párokat népszer?sít? jelz?lámpák lettek elhelyezve,
megrontva az osztrák gyerekeket.

2016-ban be lett vezetve a szaknai zs?ri vétója, s ez elvette a messze els? helyet nyert orosz résztvev?t?l
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gy?zelmet, helyette politikai okokból az ukrán résztvev? lett a nyertes.

Idén tovább mentünk: most már egyszer?en ki lett tiltva az orosz versenyz? a fesztiválról.

Idén már nem is nézzük. Nincs értelme. Hagyjuk meg az egészet a gyermekmegrontóknak, jobb lesz így!
Hadd örüljenek, míg az új szelek nem hoznak változást, s nem söprik el az egész szemét bandát a
pöcegödörbe.
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Euthüdémosz
by maxval bircaman - szerda, augusztus 23, 2017
http://bircahang.org/euthudemosz/

Az Euthüdémosz az a m?, melynek olvasása közben ideges lettem. A feléig. Ott jöttem rá, hogy ez
paródia, s nem kell komolyan venni. Pontosabban komolyan kell venni, de nem úgy, ahogy azt
elképzeltem az elején.

Az írás kerete: Szókratész találkozik kora két neves szofistájával, Euthüdémosszal és testvérével,
Dionüszodórosszal. ?k nem kitalált személyek, valóban léteztek.

Tudni kell, a szofistákat - akik egyfajta vándorszónokok voltak, jellemz?en pénzért tartottak
filozófiai témájú beszédeket - ma a filozófia részének tekinti a filozófiatörténet, azonban az
ógörög korban a filozófusokat és a szofistákat nem tekintették ugyanazoknak. Platón
kifejezetetten gy?lölte a szófistákat, ?ket afféle a filozófiát vulgarizáló bérszónokoknak tekintette.
Számtalan alkalommal írt Platón a szofisták ellen, ez az els? általam tárgyalt m?, melyben ezt
teszi.

Szókratész két vitapartnere azzal áll el?, hogy bárkit képesek megtanítani a jó erényekre.

Ami ezután következik: a két testvér el?áll egy sor szofista érvvel. A szofista érvek olyanok, hogy bármit
és annak ellenkez?jét is igazolni lehet velük. A gond persze az, hogy az érvek nagy része nyelvfügg?,
azaz magyarul esetleg értelmetlenek, ezért a m? megértéséhez mindenképpen el kell olvasni a magyarázó
lábjegyzeteket, vagy persze lehet görögül is tudni, de esetemben ez nem áll fenn: kb. 100 szót tudok, s el
tudom helyesen olvasni a görög írást, de természetesen képtelen vagyok bármilyen m?vet is eredetiben
elolvasni görögül.
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Lássuk most ezeket a szofista érveket röviden:

A tudók vagy a tudatlanok tanulnak: a válasz lehet bármi, hiszen attól függ, hogy mit értünk
"tudatlan" alatt, aki semmit se tud, vagy aki valamit nem tud. Úgyszintén: azt tanuljuk, amit
tudunk vagy azt, amit nem. A válasz itt is annak függvénye, mi a tudás, általában a tudás vagy
konkrétan valaminek a tudása. Továbbá maga a tudatlanság sem lehetséges, mivel mindenki tud
valamit, ami azt jelenti, senki se tudatlan. Így tanulni se lehet, mert már mindenki tud mindent.
Nem lehetséges hazudni, mert csak arról lehet beszélni, ami létezik, a nemlétez? nincs, így nem
is lehet beszélni róla, s ebb?l következ?en az se lehetséges, hogy valaki úgy beszéljen valamiról,
ahogy az nincs, hiszen ez nemlétez? dolgokról való beszéd lenne, ami nem lehetséges. Emiatt az
ellentmondás se lehetséges.
A dolgok egyedi és általános jellegének, a cselekedetek aktív és passzív formájának keverése.
Lásd aki valakinek az apja vagy bátyja, az apa vagy báty, tehát ? mindenki számára atya és báty.
Tehát az írásban szerepl? Ktészipposz - Szókratész barátja - amikor megbünteti a kutyáját,
valójában apját veri, mert a kutya is apa, vannak kölykei. Ugyanígy, ha a szakács f? ismérve, hogy
f?z, akkor a szakács megf?zése is helyes. S ha látunk egy dolgot, a dolog is lát minket.
A birtoklás fogalmának leredukálása a tulajdonra. Szókratész nem mondhatja, hogy Zeusz és
Athéna az ? istene, mivel nem adhatja el ?ket, márpedig az tulajdon, ami eladható.
Az ideák és a formák. Ha valami szép, az azért szép, mert nála jelen van a szépség eszméje, tehát
ha valakinél ott van egy tehén, akkor az illet? tehén.

Ktészipposz az egyik szofisztikus érvet sikeresen fordítja a szofisták ellen. A beszéd és a
hallgatás/némaság ellentéte. Ami néma az vajon beszélhet, ill. lehet-e beszélni arról, ami néma, valamint
lehet-e néma, az aki beszél, ill. lehet-e némának maradni arról, ami beszél? Ktészipposz Euthüdémosz
kérdésére negatív választ ad, abban az értelemben, hogy ami néma az nem beszélhet, s nem lehet néma
az aki beszél. Következésképpen Euthüdémosz célja Ktészipposz elvezetése oda, hogy saját magának
ellentmondjon, azaz olyan helyzetbe kerüljön, hogy elismerje: lehet beszélni arról, ami néma és lehet
némának maradni arról ami beszél. Euthüdémosz tehát megkérdezi Ktészipposzt, hogy amikor élettelen
tárgyakról, pl. vasról beszél, nem beszél-e arról, ami néma, Ktészipposz erre a szó másik értelmét el?véve
válaszol, kijelentve: nem beszél, leszámítva azt, ha a vas pl. hangot ad ki a kovács által való
megmunkálás közben. Euthüdémosz ekkor megkérdezi: ha néma. akkor mindenr?l néma? - ezzel
ellentmondásba vezetve vitapartnerét, aki épp az el?bb mondta, hogy néma a vasról, kivéve, ha az hangot
hallat megmunkálása közben. Ktészipposz azonban igennel válaszol, amib?l az következik, hogy
ellentmondásra kerül: hiszen mégis beszél az, amir?l néma, viszont egyúttal vissza is kérdez: minden
dolog néma? Erre viszont Euthüdémosz bármilyen választ is ad, elvesztette a vitát. Hiszen ha minden
néma, akkor ? maga se beszélhet, míg ha nem minden néma, akkor kiderül a kérdés kulcsa: nem
mindegy, hogy a beszél? néma vagy a beszéd tárgya néma, tehát a szofista kénytelen elismerni, a kérdés
érthet? kétféleképpen is.
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Szókratész egyébként már az els? szofista érv után megadja a megoldást: ha egy szót több értelemben
használunk, s különösen, ha ezek az értelmek egymással ellentétesek, akkor nem lehetséges az érvelés,
míg meg nem állapodtunk, hogy az adott kérdésben a szó melyik értelmét használjuk.

Azt hihetné az ember, a szofizmus ?si, elavult dolog, pedig nem, ma is része a vitáknak. Csak egy
példát mondanék erre: amikor az ember egyes kommunistákkal vitázik, egyszerre hangzik el a
"kommunizmus" szó két értelemben is: a marxi és a lenini értelemben is (Marx szerint a
kommunizmusnak két foka van, a kezdeti, átmeneti, mely a kapitalizmus megdöntése után
kezd?dik, ahol még van árutermelés, állam, pénz, stb., s a második, végs? szakasz, melyben
mindez már megsz?nt, míg Lenin a "kommunizmus" szót csak a második szakaszra használta, az
els?re pedig a "szocializmus" szót) - a kommunista rendszerek hibáit ezek a kommunista szofisták
azzal intézik el, hogy "nem volt soha kommunizmus", míg a pozitív eredményeket meg
természetesen a kommunizmusnak tulajdonítják, azaz egyszerre volt és nem volt kommunizmus.
De mondhatnám a liberálisok érvelését is, mely szerint a kapitalizmus jólétet okoz, ezért ahol
mégsem okozott jólétet - ez a világ 90 %-a - ott a megoldás, hogy az nem "igazi" kapitalizmus.

Az írás másik f? témavonala a boldogság kérdése. Vajon a javak birtoklása boldogsághoz vezet-e. Nem,
mert a javasak hibás felhasználása még kárt is okozhat, ennél tehát még az is jobb, ha nem birtoklunk
javakat, mert ez legalább nem okozhat kárt. Az ideális állapot, ha birtokoljuk a javakat, s ezeket képesek
vagyunk helyesen is felhasználni. Azaz a helyes felhasználás tudása a kulcselem. Platón egyik példája:
hiába tudjunk hol lelhetünk kincsre, ha ezt a kincset nem vagyunk képesek aztán saját javunkra használni.
Azaz a tudás is kétféle lehet: a szerzés/létrehozás tudása és a használat/hasznosítás tudása.

Felmerül a kérdés: melyik az a tudás, mely egyszerre mindkett?. Talán a politikusé lehet az, hiszen
tudása az emberek igazgatása abból a célból, hogy azok jók legyenek, hiszen itt egyszerre jelen van a
szerzés - a hatalom a közösség felett - és a hasznosítás - a közösség jóságának elérése - viszont ez sem
bizonyítható, mivel a jó tudása önmagában nem elég, hiszen épp az el?bb láttuk, hogy nem elég
valaminek a tudása, annak a helyes hasznosítását is tudni kell. Azaz a jó kormányzó hiába adja meg a jó
tudását a polgároknak, ha azok azt nem tudják hasznosítani.

Az írás befejezése a szofisták mesterségének értékelése. A szofista a politikus és a filozófus mesterségek
között helyezkedik el. Ha valami egy jó és egy rossz között helyezkedik el, s a két dolog ellentétes célra
irányul, az eredmény: az egyik jobb lesz, a másik rosszabb. Ha valami két rossz között helyezkedik el,
akkor az eredmény jobb lesz. míg ha valami két jó között helyezkedik el, akkor az eredmény rosszabb
lesz. Következtetésképpen a szofizmus rosszabb mind a politikánál, mind a filozófiánál, mivel mindkett?
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jó dolog.
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Facebook-tiltás
by maxval bircaman - csütörtök, július 20, 2017
http://bircahang.org/facebook-tiltas/

Harminc napi tiltásom volt a Facebooknál. Ez a harmadik alkalom 2015 óta. Ma járt le a tiltásom.
Egyúttal elnézést annak a kb. 30 embernek, aki Facebookon írt nekem ez id? alatt és nem kapott választ!

Mint mindig, most a szólásszabadságom gyakorlása miatt lettem letiltva.

S pont most ugyanezt megírta egy neves ballib megmondóember is, 2 hete, akivel szinte semmiben se
értek egyet, de most mégis. Jámbor András, a Kett?s Mérce ultraliberális blog reklámarca szintén le lett
tiltva ugyanis, szintén szólásszabadsága gyakorlása miatt. Íme véleménye:

Nincs mit hozzátenni. Legfeljebb annyit, hogy Jámbor benyal a FB-nak azzal, hogy szerinte is helyes a
cenzúrájuk olyan esetekben, amikor az Jámbor szerint is indokolt.

Mivel a FB monopólium lett, tiltásai kb. olyanok, mintha egy telefonszolgáltató lehallgatná az el?fizet?k
beszélgetéseit, majd a neki nem tetsz? módon beszél?knek felmondaná az el?fizetését bizonyos id?re.
Íme itt a tökéletes liberális diktatúra.

Ha valamikor végleg elt?nök a FB-ról, az azt jelenti majd: le lettem tiltva életfogytiglan. El?re szólok.
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Feljelentés a BircaHang Média ellen
by maxval bircaman - péntek, szeptember 15, 2017
http://bircahang.org/feljelentes-a-bircahang-media-ellen/

A homoklobbi áll a feljelentés mögött, mint ezt sejteni lehetett.

Íme az idézés, az els? és a második, mert az els?re nem tudtam elmenni elfoglaltságom miatt:

Természetesen megjelentünk, hiszen nincs se titkolnivalónk, se félnivalónk. A kép 3 perccel a
rend?rségre bemenet el?tt készült:

Íme a kihallgatás dokumentumai:
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A további fejleményekr?l tájékoztatni fogjuk az olvasókat.

Mindenesetre érdekes, hogy a homoklobbi esztelen tombolásában odáig fajult, hogy kisembereket hamis
vádakkal illet... Hozzáteszem: nem fogok vádat emelni hamis vád miatt. Én nem süllyedek le
ellenségeim szintjére, hogy hatósági segítséget veszek igénybe vitákhoz.

*

További fejlemények itt.
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Felzárkózás
by maxval bircaman - kedd, július 25, 2017
http://bircahang.org/felzarkozas/

Érdekes adatok.

Magyarország életszínvonala 1867-ben a nyugat-európai átlag 60 %-a volt.

A hatalmas fejl?dés ellenére ez a szám 55 %-ra csökkent 1913-ra, azaz az utolsó békeévre. Miért?
Ausztria-Magyarország nem volt haszonelvez?je a második gyarmatosítási hullámnak, melyben a nyugateurópai országok zöme részt vett. Azaz a fejl?dés f? motorja nem az volt nyugaton, amit a liberálisok
hangoztatnak, azaz nem a hatékonyság és a polgárosodás, hanem egyszer?en a nagyobb rablási
lehet?ség. A Monarchiának egyetlen gyarmatnak tekinthet? területe volt, Bosznia-Hercegovina, mely
inkább vitte a pénzt, mint hozta.

Az utolsó II. vh. el?tti békeévben, 1938-ban Magyarország szintje a nyugathoz képest ismét 55 %. Azaz
mítosz az a magyar "jobboldali" körökben terjed? hit, hogy Horthy csodát tett. Nem, nem tett csodát:
csak az I. vh. utáni katasztrófát valamelyest orvosolta, s sikeresen elérte 25 év alatt az I. vh. el?tti szintet.

A II. vh. után ismét visszaesés kezd?dött, 1960-ra sikerült elérni ismét az 55 %-ot. Majd jött a Kádárdiktatúra felível? szakasza, a 70-es évek közepére Magyarország szintje a nyugati 65 %-a lett. Valójában
ekkor volt az ország a legközelebb a nyugati szinthez az el?z? fél évezredhez képest! S aki most
közbeszól, hogy mindez mesterséges volt, mert eladósodás, stb., annak azt mondod: a nyugati államok
nagyobb mértékben voltak és vannak ma is eladósodva, mint Magyarország.

1975 és 1995 között az esés folyamatos, természetes a legnagyobb esés ebb?l 1991. 1995-re sikerült
visszamenni az 1960-as szinthez. Az 1995-ben indulú lassú növekedés - az 1975-ös szintet az ország csak
2003-ban érte el - 2006-ban állt meg, majd zuhanásba ment át, a második legnagyobb zuhanásba 1991
óta. 2012-ben a magyar szint már a nyugati 60 %-a csak.
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2012 óta lassú emelkedés van. A jelenlegi szint: 65 %. Azaz 2017-re ismét meglett az 1975-ös szint.

Látható jól, hogy a folyamat kormányfüggetlen, azaz minden típusú kormányzás alatt volt emelkedés és
esés is. A következtetés: a kulcs az országon kívül van, azaz ne higgyük el egyik pártnak se, hogy a másik
párt a hibás.

_______________________________________________
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Fizessenek a gazdagok?
by maxval bircaman - kedd, április 04, 2017
http://bircahang.org/fizessenek-a-gazdagok/

Azt mondja az MSZP, hogy fizessenek a gazdagok.

Ez kifejezetten jól hangzik, tekintve az MSZP immár 25 éve tartó liberális irányvonalát.

Azonban van itt egy fontos szempont: az alapkérdés az, hogy kit határozunk meg gazdagnak. Ha ugyanis
mindenkit, aki az átlagjövedelem felett keres, ahogy ez volt 2009 el?tt, akkor ennek semmi értelme. Aki
ezeket az embereket gazdagnak tekinti, az szimplán elmebeteg.

Az igazi gazdagok eleve nem bérb?l élnek, s nagy többségük nem is él az országban. Csak hát ?ket nehéz
megadózttani akár 1 %-os adóval is, mert az egész nemzetközi szabályrendszer ?ket védi.

Annak viszont semmi értelme, hogy emiatt bosszút álljunk a havi 1 millió keres? középszint?
multialkalmazotton, akik látszólag gazdagok az átlaghoz képest, a valóságban viszont egy nyugat-európai
átlagember szintjén élnek.

Természetesen fontos a társadalmi szolidaritás az adórendszerben. Ha a Fidesz helyében lennék,
kétkulcsossá tenném az szja rendszerét, azaz bevezetnék egy második, 0 %-os adókulcsot a létminimum
alatti jövedelmekre.

_______________________________________________
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Fogják bombázni Madridot?
by maxval bircaman - kedd, október 03, 2017
http://bircahang.org/fogjak-bombazni-madridot/

Mikor fogja a NATO bombázni Madridot?

Csak azért kérdezem, mert 18 éve a NATO azért bombázta 3 hónapon keresztül Belgrádot, mert a szerb
vezetés nem engedte országa egy részének elszakadását. Akkor arra hivatkozott Szerbia, hogy
alkotmánya nem teszi lehet?vé a szeparatizmust. Ismer?s?

Persze most sokan azt mondják, a szerb er?k megöltek embereket, míg a spanyol er?k csak
gumifegyverekkel l?ttek, s csak sérültek vannak, halottak nem. Ez igaz, de most a katalán szeparatisták se
l?ttek fegyverrel senkit, nem támadtak meg rend?rörsöket, míg 18 éve az albán szeparatisták pontosan ezt
tették.

Ami pedig magát a szeparatizmust illeti: ez a világ egyetlen országában se jogszer?, a Szovjetúnió volt
az egyetlen kivétel, mely annak idején saját alkotmányában rögzítette a tagköztársaságok feltétlen
kivállási jogát, mind a lenini, mind a sztálini, mind a brezsnyevi alkotmányban ez benne volt, aki nem
hiszi nézze meg az 1977-es szovjet alkotmány 72. cikkelyét (azért írom ezt, mert az utolsó szovjet
alkotmány).

Viszont ha egy nép el akar szakadni, az el is szakad, s a jogtalanságból jog lesz el?bb-utóbb.

Ami érdekes Katalónia esetében, a szeparatizmus hívei és ellenz?i aránya kb. 50-50, azaz nincs tömeges
és egyértelm? elszakadási vágy. A vasárnapi népszavazás körülötti események f? célja ez volt:
megnövelni a szeparatisták táborát. Valakik nagyon akarták ezt a botrányt, a szálak a Mertkell-Micron
tengelyhez vezetnek, ill. a mögöttük álló er?khöz.

195 / 440

BircaHang - 2017
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

A legközelebbi, immár legitím népszavazáson már meglesz az elszakadáspártiak többsége. Ez volt a cél.
A Micron-Mertkell ultraliberális vonal mögötti érdekcsoport pánikba eshetett a rossz német választási
eredmények miatt, így áttértek a B tervre, azaz az EU megsemmisítésére, tehát egy új, magállami
központi új EU létrehozására, mely mentes lesz az összes ballaszttól, lásd Kelet-Európa, s egyes déli
tagállamok.

_______________________________________________
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Furcsa jöv?
by maxval bircaman - vasárnap, október 08, 2017
http://bircahang.org/furcsa-jovo/

A jöv? néha furcsább a legvadabb fantáziánál...

Ha valaki azt mondta volna nekem 2010-ben, hogy 7 évvel kés?bb:

Gyurcsány lesz az MSZP f? ellenfele,
Simicska lesz a ballibek f? reménysége a Fidesz elleni harcban,
az oroszok gyalázása kötelez? lesz a ballibeknél,
kötelez? lesz a ballibeknél az iszlám megtapsolása,
a ballib megmondóemberek éljenezni fogják a Jobbikot,

azt még én se hittem volna el, pedig hajlamos vagyok néha furcsa jöv?képekben hinni...

_______________________________________________
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Gorgiasz
by maxval bircaman - szerda, augusztus 30, 2017
http://bircahang.org/gorgiasz/

Gorgiasz Szókratész korának egyik legkiemelked?bb szofistája volt, Pólosz pedig az ? tanítványa. Velük
vitázik a m?ben Szókratész és két barátja, Kallikész és Khairephón.

A kérdés: mi a szofisztika? A válasz: a beszéd, a szónoklás m?vészete. Felmerül azonban: számtalan más
mesterségnek is eleme a beszéd, pl. az orvosok is beszélnek a betegségekr?l. Mi akkor a szofisztika
sajátossága? A következ? meghatározás: a legnagyobb és legjobb dolgokról való beszéd, annak
tudománya, hogy ezekben a dolgokban hogyan lehet a többieket meggy?zni valamir?l.

Kérdés: miféle dologról kell másokat meggy?zni? Egy adott tudás kiváló m?vel?je nem képes-e vajon a
legjobban másokat meggy?zni a saját igazáról? Mit ad ehhez képest pluszban a beszéd és a szónoklat
m?vészete? Gorgiasz felvetése erre: a közéleti vitákban, pl. a bíróságon van a legnagyobb szerepe
mindennek, ott van a legnagyobb szükség annak meggy?zésére, hogy mi az igazságos és mi az
igazságtalan. A meggy?zés azonban lehet kétféle: tudás átadása és hit/vélemény átadása. Míg azonban a
tudás csak igaz lehet, a hit lehet igaz is és hamis is. A szónoklat m?vészete nem tud tudást átadni, hiszen
ezzel az egyes tudományok, foglalkozások foglalkoznak, azaz csakit hitbéli meggy?zésre alkalmas. Ami
lehet igaz is és hamis is. Gorgiasz ellenérve: igaz, hogy a szónoklás használható rosszra is, de ez igaz
minden másra is, azaz ez nem érv a szónoklás ellen, hiszen ez a szónoklat tudásával való visszaélés, míg
a szónoklás rendes célja nem ez, hanem a helyes célra való meggy?zés.

Szókratész összegez: tehát a szónoklás képes bármiben hatékonyabban meggy?zni bárkit is, az adott téma
tudása nélkül, azaz a szónoknak olyan képességei vannak, melynek segítségével nem-szakért?k el?tt
szakért?bbnek t?nik bármely témában az adott téma szakért?inél. Ahhoz, hogy a szónok helyesen tudja
végezni dolgát mindenképpen tudnia kell mi a helyes és mi a helytelen. De hogyan tudhatja valaki, hogy
egy témában mi a helyes, ha nem ért az adott témához, csak ahhoz ért, hogy hogyan lehet hatásosabban
érvelni? Szókratész szerint a szónoklás tehát nem tudás, hanem valamiféle jártasság abban, hogyan lehet
elégedettséget és kellemes érzést kelteni a másikban.
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Szókratész párhuzama: ahogy a konyham?vészet viszonyul az orvostudományhoz, úgy viszonyul a
szónoklás az igazságszolgáltatáshoz. A szakácsok célja az embereknek kellemes érzés okozása, akkor is,
ha egy adott étel káros a szervezet számára, míg az orvosok néha kellemetlen kezelést adnak, ami viszont
segít az egészség fenntartásában. Ugyanígy az igazságszoltatás néha kellemetlen, de szükséges dolgokat
csinál, pl. büntet, míg a szónokok egyetlen célja a kellemesség megadása, akkor is, ha az káros.

Vannak jó dolgok és rossz dolgok, pl. jó az egészség és a rossz a betegség, míg vannak semleges dolgok,
pl. a futás - a semleges dolgok min?sítése mindig attól függ, mire irányulnak, jó vagy rossz célra.

Ha valaki megmenekül a jogos büntetés el?l, mert ezt sikeresen elérte szónoki képességei folytán, az
vajon boldog? Lehetséges-e a boldogság, ha alapja igazságtalanság? Pólusz szerint lehetséges egyszerre
igazságtalannak és boldognak lenni, míg Szókratész szerint ez képtelenség, s?t valójában a megbüntetett
b?nös boldogabb annál a b?nösnél, akinek sikerült kihúznia magát a büntetés alól.

Pólusz azonban elkülöníti egymástól a szépet és a jót. Lehet valami csúnya, de jó. Pl. másnak rossz
okozása csúnya dolog, de ez lehet jó annak, aki ezt okozza. Szókratész felveti: a szép két dolgot jelenthet:
ami kellemest okoz vagy ami hasznos, ill. a kett? egyszerre. Az ellentét pedig a szenvedés és a rossz. Ha
igazságtalanul cselekszünk, az nagyobb szenvedést okoz és károsabb, rosszabb ahhoz képest, mint ha
igazságtalanságot szenvedünk el. Nyilvánvalóan kisebb a szenvedés számunkra, ha igazságtalanságot
okozunk, mintha elszenvedjük azt. Viszont a kár nagyobb a igazságtalanság okozásánál, mint
elszenvedésekor, hogy ez már meg lett állapítva, akkor pedig maga az okozás is rosszabb, mint az
elszenvedés. Azaz összességében csúnyább és rosszabb az igazságtalanság okozása, mint annak
elszenvedése.

Ami pedig a büntetést illeti, az igazságos büntetés jó, azaz hiánya rossz. Tehát az igazságos büntetést
meguszó ember helyzete rosszabb, mint a büntetést elszenved? emberé. Ahogy a keser? gyógyszer is
hasznosabb a beteg számára, mint a gyógyszer elmaradása. A keser? gyógyszert kapó beteg számára nem
kellemes ugyan a gyógykezelés, de hasznos számára, azaz összességében jobb neki.

Azaz bizonyított: a legnagyobb rossz az igazságtalanság okozása. De kevésbé rossz, ha az
igazságtalanság okozóját megbüntetik tettéért.

Kaliklész ezután felveti vajon nem az er?-e a természetes rend alapja? A természetes rendben ugyanis
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az er?sebb, azaz a jobb, az alkalmasabb van felül. Nem lehetséges-e, hogy az emberi
rend természetellenes, mivel a sok gyenge ember direkt olyan törvényeket er?ltet a társadalmakra,
melyek lehetetlenné teszik, hogy a leger?sebbek, azaz a legalkalmasabbak legyenek hatalmon?
Szókratész felveti, vajon egyenl?ségjel tehet?-e a jobb és az er?sebb közé? Ha pedig ez így van, akkor
Kaliklész önmagának mond ellent, hiszen nyilvánvaló, hogy több gyenge ember együtt er?sebb egy
er?snél, azaz a törvényeket éppen az er?sek, azaz a jobbak, tehát az alkalmasabbak hozzák.

Felmerül a kérdés, vajon egy tudatlanokból álló tömeg tényleg alkalmasabb lehet egy bölcs embernél?
Szókratész visszakérdez: mi értend? jobb és er?sebb alatt? A válasz: az értelmesebb. Szókratész ezzel
egyetért, de szerinte az értelmesebb azt jelenti, hogy er?sebb az önuralma, s képes a saját magában lév?
vágyakat uralni, míg vitapartnere szerint pont az ellenkez?je: az értelmesség meghatározása az, akinek
nincs ura, s képes kiélni vágyait a legteljesebb mértékben. A megoldás itt is ugyanaz: csak az a vágy jó,
mely jóra irányul, így minden vágy kiélése nem lehet jó. Szükség van-e egyáltalán er?re ahhoz, hogy
valaki ne kövessen el igazságtalanságot, hiszen ahhoz, hogy valaki valamit ne tegyen meg nem kell
különösebb er?.

Mi az értelmes ember célja? Vajon az, hogy a lehet? leghosszabb ideig éljünk, s közben alkalmazzuk a
szónoklás trükkjeit magunk biztonsága érdekében? A legfontosabb a legnagyobb jó követése, ez az
ember önérdeke is. Ilyennek kell lennie a jó államférfinek. Aki a kellemessel foglalkozik csak, az
rabszolgának vagy más nem szabad polgárnak alkalmas csak. Az igazi szabad ember és ideális államférfi
pedig az, akinek lehet?sége lenne igazságtalanságot tennie, mégse teszi ezt.

Ha szónoklás célja valóban a jó terjesztése, akkor ennek látszania kell az eredményekben. Az erényes
ember nem a haláltól fél, hanem attól, nehogy rossz tetteket kövessen el. Mi a halál? A lélek és a test
elválása egymástól. A túlvilági bírák úgy ítélkeznek a lelkek felett, hogy nem tudják az kié volt,
Márpedig a szónoklás tudománya csak arra jó, hogy ember képes legyen megmentenie magát a
felel?sségre vonás aló, akkor is, ha ez igazságtalan. A szónoklás képtelen a legfontosabbra: megtanítani
az embert arra, ami a legjobb neki, mind ezen, mind a túlsó világon.

Manapság nincsenek szofisták, ma marketing- és PR-szakembereknek hívják ?ket. Munkájuk
lényeg: elhitetni dolgokat, miközben mindegy nekik, hogy maguk az elhitetett vélemények igazake vagy sem.

_______________________________________________
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Gyerekhalál
by maxval bircaman - vasárnap, szeptember 24, 2017
http://bircahang.org/gyerekhalal/

Meghalt egy magyar kisgyerek Kárpátalján.

Nem tudom igaz-e a hír, mert egy bulvárlap közölte. Tekintsük igaznak!

Mindegy, hogy magyar és mindegy, hogy hol történt. Az eset általános tanulságot hordoz.

Rossz jegyet kap egy 9-éves gyerek, erre megöli magát. Ez nyilván elmebetegség. De mi okozza az
elmebetegséget? A liberális társadalmi rend, mely állandóan teljesítményt, hatékonyságot, kiválóságot
követel, s lenéz mindenkit, aki képtelen az elvárásokat betartani, kivéve persze a lumpeneket, akik eleve
kívül helyezik magukat a társadalmon, ezeket ugyanez ugyanez a rend simogatja és segélyezi. Jól látható
ez a migránsválság kapcsán is: a migránssimogató államok a betódult lumpeneknek hatalmas segélyeket
adnak, miközben a saját mélyszegényeik ilyet nem kapnak, ?k önhibájukból tehetetleneknek vannak
min?sítve.

Ez a kisgyerek rádöbbent, hirtelen értéktelenné vált, felesleges emberré, kikerült a VIP-emberek
osztályából, így jobb, ha nem is él tovább. Hiszen nem elég baj, ha valaki kívül van az eliten, ezt még
szégyellni is köteles az illet?. Ez a gyerek pedig megtanulta mindezt, s komolyan el is hitte!

Ez egy gusztustalan erkölcsi rend, egy dehumanizált, perverz, elferdült társadalom. Ilyen a liberalizmus:
már a gyerekekb?l is elmebeteget csinál.
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Ez még egy ok, hogy er?nk szerint fellépjünk a liberális eszmék ellen. Mi ugyanis emberek akarunk lenni,
s nem akarunk hatékony, kiválóan megolajozottan m?köd? gépek lenni, akik termelik a profitot éjjel
nappal egy magáról megfeledkezett világelit számára, mely unalmában már azt se tudja, mivel üsse el
idejét.

A lehet? legközelebbi id?pontban, sürgösen ki kell ?zni a bolygóról azt a rendet, mely miatt gyerekek
halnak meg!

A globális nagyt?ke urait és f?szolgáit személyesen vádolom ennek a gyereknek a haláláért! Lesz még
nemulass, paraziták, hiába imádkoztok Sátánotokhoz! Nem lesz kegyelem.

_______________________________________________
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Gyurcsány
by maxval bircaman - hétf?, november 06, 2017
http://bircahang.org/gyurcsany/

Megbolondult ez a Gyurcsány?

Rombolja a ballib egységet, népszer?tlen témákat vesz el?. Látszólag értelmetlen az egész.

De nem az, ha megnézzük alaposabban. Gyurcsány talán az egyetlen profi ballib politikus.

Mint ilyen jó hadvezérként viselkedik. A jó hadvezér sose t?z ki megvalósíthatatlan célokat. Ilyen
megvalósíthatatlan cél Orbán leváltása. Ez azonban csak egyetlen módon lehetne megvalósítható: ha a
ballib pártok elfogadják a Jobbik vezet? szerepét az ellenzékben. Ez azonban öngyilkosság lenne
számukra.

Mi is a helyzet valójában? Magyarországon van egy stabil 10 %-nyi liberális szavazó. Ezekért küzd most
egymással Gyurcsány, az MSZP, az Együtt-PM, s a Momentum. Ennyi az egész.

Ez a réteg eddig is rossz szemmel nézte, hogy az MSZP és az Együtt végül elfogadták, hogy a határontúli
magyarok nem idegenek. S most ez a réteg ujjongva foagdja Gyurcsány xenofób szövegét. Ahogy
ugyanez a réteg átjkozta az MSZP Botka-féle balra nyitási próbálkozását is. Gyurcsány mindezt egyesíti:
? az, aki biztosítja a tiszta liberális elveket, ráadásul még mindezt képes "baloldal" címke alatt el is adni.

Ennyi az egész. Nem Orbán legy?zése a ballib kampány célja, hanem az, ki legyen a 2018-os vereség
után a ballibek egyedüli vezet?je.
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Gyurcsány olimpiája
by maxval bircaman - vasárnap, február 19, 2017
http://bircahang.org/gyurcsany-olimpiaja/

Hát, Gyurcsány ismét bizonyította, hogy ? az egyetlen él? profi politikus a ballib táborban.

Az olimpiai népszavazás aláírásgy?jtését a DK látványosan bojkottálta, persze nem kimondva ezt. Ami
csak annak furcsa, aki nem lát a folyamatok mögé. Gyurcsány arról híres, hogy ritkán téved taktikában, s
most se tévedett.

Mert mi is a valódi helyzet?

Szemben azzal a ballib propagandával, hogy itt a szemünk láttára kin?tt a semmib?l egy negyedmilliós
támogatottságú, vadonatúj ballib szervezet, a Momentum, a valóságban ugyanaz zajlott le, mint minden
ballib álcivil akciónál: a ballib szavazótábor aktív része elment aláírni. A már létez? ballib szervezetek
hívei támogattak egy ballib kezdeményezást, ennyi az egész. Hogy ebben mi a szenzáció, nehéz
megérteni.

Pontosan ugyanaz van, mint amikor megjelennek egymás után kezdeményezések, melyek mindegyike
képes mozgósítani pár ezer embert, s?t a neten akár pár tízezret is. Aztán a "bölcsek" összeadják a
számokat, s az derül ki, immár milliós er? áll az "új" kezdeményezések mögött. A valóságban viszont
ugyanaz a pár tízezer ember áll az ÖSSZES ilyen kezdeményezés mögött, ráadásul mindegyikük már híve
valamely "régi" ballib szervezetnek.

Magyarul: nem történt semmilyen átrendez?dés a politikai hangulatban.
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A mostani akciót a DK látványosan ignorálta, s az MSZP is csak jelképesen támogatta. Az 1 % alatti
törpepártok - Együtt, PM, MoMa, stb. - persze aktívak voltak, dehát nekik teljesen mindegy, mert nincs
vesztenivalójuk: egyetlen esélyük valamelyik nagyobb ballib szervezetre ráakaaszkodni, mely aztán
beviszi 1-2 vezet?ségi tagjukat a parlamentbe jöv?re. Mivel ez egyre valószín?tlenebb, semmit nem
kockáztattak most az aktvitásukkal.

Az LMP volt a legaktívabb az akcióban, ami ismét logikus. Ezzel most növelni tudták jóhírüket a ballib
táborban, mely hagyományos orbánista, álellenzéki pártnak tartja ?ket.

Ami a lényeg: nem jött létre semmilyen új ballib szervezet. Nem növekedett semmivel a ballib
szavazótábor. S ha az LMP kapcsolata megmarad a Momentummal, még CSÖKKENNI is fog
valamelyest a ballib tábor.

Ballib szempontból nincs minek örülni. De ezt náluk csak Gyurcsány értette meg.

Ami pedig az olimpiát illeti, az úgyse lesz Budapesten. Most tehát a harc arról szól, hogyan kellene a
témát napirenden tartani a választásokig. A gond az, hogy idén ?sszel meg lesz nevezve az olimpia
nyertes rendez?város neve, a választások meg fél évvel kés?bb lesznek. Ha a Fidesz lennék, nem
követném el azt a hibát, hogy visszavonnám a rendezési jelöltséget, ez most hatalmas hiba lenne, s csak a
ballibeknek segítene. A kormány számára a legnyer?bb megoldás hagyni végigmenni az egész akciót,
majd a NOB döntése UTÁNRA kit?zni a népszavazást. Kiváncsi vagyok, lesznek-e olyan jó taktikusok
ezúttal, mint Gyurcsány.
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Hamis hír és sajtószabadság
by maxval bircaman - kedd, május 09, 2017
http://bircahang.org/hamis-hir-es-sajtoszabadsag/

A sajtószabadság alapvet?en egyetlen dolgot jelent: az állam nem támaszt gátat a különböz? médiák,
sajtótermékek alapítása, terjesztése, tartalma elé.Azonban a sajtószabadság nem azonos a
szólásszabadsággal. Mit ér ugyanis az államtól való függetlenség, ha helyette van más, jellemz?en
er?sebb függ?ség?Az internet el?tti korban a kérdés viszonylag egyszer? volt, hiszen a legkisebb média
létrehozásához is jelent?s t?ke kellett, ami automatikusan ki is zárta a lakosság 99+ %-át ebb?l a
szabadságjogból.S maga a létrehozás nem elegend?, fenn is kell tartani azt. Ez pedig nagyon-nagyon
nehéz.Piaci alapon egy médiát fenntartani 2 módon lehet:

az olvasó megfizeti a tartalmat,
reklámok elhelyezésével.

Az el?bbi opcióhoz hatalmas számú olvasó kell, azaz eleve sikeresnek kell lenni, ez pedig kizárja a kis és
kezd? médiákat. Hozzáteszem: manapság, az internetes korban, már ez az opció nem is létezik, alig van
pár média a világban, mely a felhasználóiból tartja fenn magát.Amikor a Népszabadság körüli ügy zajlott
tavaly ?sszel, sokan feltették a kérdést, miért nem indít a szerkeszt?ség egy új lapot vállalkozásszer?en,
hiszen az övéké volt a legolvasottabb magyar közéleti napilap, azaz lennének olvasók. A sok süketelés és
orbánozás közben voltak ballib, de ?szinte hangok is, akik elmondták a nagy igazságot: a lap mindig
veszteséges volt a 90-es évek vége óta, s ez nem is lehet másképp. (Az, hogy kihozták 2015-re
nyereségesnek a lapot csak könyvelési trükk volt, egyszer?en a tulaj az egyik cégének számlákat állítatott
ki a másik cégével.) Arra a kérdésre, hogy mennyi lenne a lap újraalapítása, a válasz: 3 millió euró +
havonta még kellene 150 ezer euró, s ez eleve elvesztett befektetés lenne, semmi esély nemcsak a
nyereségre, de még a nullás szintre se, jó esetben csak azt lehetne elérni, hogy a havi kiadás és bevétel
egyenlege nulla legyen, de a kezdeti 3 milliós befektetésre keresztet kellene vetni. S mivel senkinek se
volt kedve odaajándékozni 1 milliárd forintot a szerkeszt?ségnek, így nem lehet a lapot újraindítani.A
reklámokkal a gond az, hogy függést okoz, hiszen pl. nyilván nem írhat egy média reklámozója érdekei
ellen. S természetesen a f? gond itt is, az hogy a reklámbevételekhez el?ször sikeresnek kell lenni.Egy
hivatásos újságíró vagy közíró szempontjából nézve a kérdés nem létezik: ? egyszer?en az adott média
tulajának az alkalmazottja, azaz azt ír, amit a tulaj enged.

Mit tehet egy független civil?
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Ha van normál fizet? foglalkozása – mint nekem -, nem marad id? írni. Azaz tud írni id?nként, de kizárt
dolog igazi újságírónak lenni ilyen módon. A napi munkaid? 8-9 óra, plusz a munkabajárás, meg az
éjszakai alvás – ez még akkor se elég, ha a civilnek semmilyen más hobbija, foglalatossága sincs.

Ha meg a civil profi újságíró, az azt jelenti, nem tud bel?le megélni. Valahonnan kell pénz. Ha leszeg?dik
egy adományosztóhoz (lásd Soros Alapítvány), akkor ugyanolyan alkalmazott lesz, mintha egy adott
lapnál lenne alkalmazva, hiszen ezentúl csak azt mondhatja, ami a gazdának tetszik.

Ha sikerül hirdet?ket szerezni, a hirdet?kt?l függ ismét az ember, de talán ez még a legkisebb függ?ség az
összes közül, de ismét keveseknek adatik meg.Akinek mégis sikerül, azt pedig a hatalom média azonnal
el is nevezik hamis híreket terjeszt?nek, s igyekeznek elnyomni. Minket pl. a Facebook az utóbbi 12
hónap alatt 3 alkalommal tiltott le, 1 és 7 nap közti id?szakokra.

Ami minket illet, médiánk minden költségét én fizetem, ez a költség jelenleg – mindent beleszámítva – 99
euró/év. Ez havi 8,25 euró. A tavalyi év elején leszerz?dtem a Google reklámszolgáltatásához, onnan
átlag havi 4-5 eurót kapok. Azaz a költségek kb. fele bejön a hirdetésekb?l. Természetesen ez csakis úgy
lehetséges, hogy minden cikk ingyenesen lett írva, mind az általam írtak (ez a cikkek 90 %-a), mind a
mások által írtak. Ha nekem ebb?l kellene megélném, megnézhetném magamat.

Természetesen nem azt akarom mondani, hogy a kb. napi 300 ezres olvasottságú – nyomtatott szám és
honlap együtt – Népszabadság és a mi kb. napi 1000-1500 f?s olvasottságú médiánk ugyanaz a kategória
lenne. Természetesen ez két teljesen más dolog. De a dolgok a mélyben azonosak.

_______________________________________________
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Hatalmas ballib gy?zelem Andorrában
by maxval bircaman - vasárnap, június 11, 2017
http://bircahang.org/hatalmas-ballib-gyozelem-andorraban/

Gy?ztek a ballibek Andorrában, legalábbis úgy t?nik, olvasva a sok liberális örömhírt.

Én magam nem is tudtam a meccsr?l. Sose érdekelt a foci, csak az EB- és VB-meccseket szoktam
figyelni, azokból se mindent. Szóval csak magyar liberális örömköd? cikkekb?l tudtam meg, hogy
Andorra ellen vesztett a magyar csapat.

Így természetesen már érthet? a liberálisok öröme. A magyar liberálisoknak nehéz pillanataik voltak
tavaly, amikor a magyarok hatalmas sikereket értek el az EB-n: sokan álmatlanul forgolódtak, mások
dühökben függönyt téptek, megint mások imádkoztak az ateisták istenéhez, hogy veszítsen el a lehet?
legtöbb meccset a magyar csapat.

A liberalizmus torz eszme eleve, de kelet-európai verziója még torzabb. A nyugati liberalizmusnak pl.
nem kötelez? eleme a saját nép ellenzése, míg keleten ez elengedhetetlen. Nem csak Magyarországon,
más kelet-európai államokban is.

A széls?jobbos magyarázat erre, hogy a liberálisok Magyarországon nem magyarok, hanem zsidók, ezért
magyarellenesek. Ez azonban súlyos tévedés. Bár igaz, hogy a modern magyar liberalizmus létrejöttében
a zsidók szerepe aránytalanul magas, a zsidó kisebbség és a liberalizmus azonosítása abszurdum.
Ráadásul miért van ugyanez a jelenség olyan kelet-európai országokbna is, ahol nehezen lehetne
bármilyen zsidó kapcsolatot fellelni? Ez tehát nem etnikai, nemzetiségi, vallási, származási kérdés, hanem
tisztán ideológiai kérdés. Egyszer?en arról van szó, hogy a modern liberalizmus számára a nyugati
magállamok érdekeinek kiszolgálása alapvet? dogma, így minden fronton támadni kell a periféria és
félperiféria államainak identitását, még a sportfronton is.

Szóval semmi más, csak hétköznapi liberalizmus, liberalizmus m?ködés közben.

_______________________________________________
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Hogyan nyerhet jöv?re a "baloldal"?
by maxval bircaman - szerda, január 18, 2017
http://bircahang.org/hogyan-nyerhet-jovore-a-baloldal/

Miután a fenti témában láttam már kb. 30 ballib cikket, gondoltam, magam is megírom a választ a
kérdésre.

A rövid válasz: sehogy.

De kicsit hosszabban is megfogalmaznám ezt.

Ahhoz, hogy nyerni lehessen egy választáson több esély is van, alapvet?en azonban 2 f? pontban
foglalható össze ez:

a hatalmon lév?k politikája olyan rossz, hogy a nép bárki másra hajlandó szavazni, csak bukjon
meg az éppen hatalmon lév? gárda,
el kell hitetni a néppel, hogy az ellenzék képes jobban képviselni a nép érdekeit, mint a hatalmon
lév?k.

Lássuk csak!

Az els? pont nem ér. A Fidesz-kormány nem rosszabb az el?z? ballib kormánynál. Nem ért el látványos
eredményeket, de katasztrófát se produkált. Maradt a lassú fejl?dés, mint ami van 1990 óta, maradt a
folyamatos elmaradás a nyugattól, amin senki se tudott változtatni azóta. Az ellenzékb?l csak a Jobbik
nem volt még hatalmon, de nehezen hihet?, hogy ?k rendelkeznének valamiféle csodarecepttel erre
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vonatkozóan. Azaz a nép nincs kormányváltó hangulatban.

A második pontot illet?en a ballib ellenzék ássa maga alatt a talajt: mindig olyan érvek mentén kritizálja
a Fidesz-kormányzatot, melyek idegenek a kisembert?l. Lásd: rossza rezsicsökkentés, mert csökken a
közm?cégek profitja. Na most, ki az az ember, akit mozgósítana, hogy pár szegény szerencsétlen
nagyt?kés jövedelme picit csökken? Ezen még az elkötelezett ballib szavazó is nevet.

Röviden összefoglalva: a ballib ellenzék üzenete a választók felé abszurd. Kb. ezt mondják: szolgáljuk ki
még jobban a nyugatot, vegyünk részt lelkesen a NATO agresszív politikájában, segítsük a nagyt?két,
hogy ne csökkenjen a profit egy fillérrel se.

Na most, erre ki szavaz? Senki.

_______________________________________________
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Homogenitás
by maxval bircaman - kedd, március 21, 2017
http://bircahang.org/homogenitas/

Két hete megvolt a szokásos heti liberális m?botrány: Orbán beszélt a homogenitás el?nyeir?l. A botrány
persze gyorsan elhalt, a liberális megmondóemberek minden igyekezete ellenére is mindenki elfelejtette a
témát 72 óta alatt. Pedig a téma érdekes.

A történelem azt mutatja, minden er?s közösség homogenitásra törekszik. Az er?s államok is mind
ilyenek.

A liberális álérv, hogy a magyarok zöme nem Árpádék leszármazottja, hanem magyarrá asszimilálódott
avar, szláv, német, román, kazár, kun, beseny?, stb. természetesen ökörség. Ugyanis nem genetikai
homogenitásról beszélünk, hanem etnikairól. A mai magyarok alig 10 %-a lehet Árpádék leszármazottja,
a maradék vagy a honfoglaláskor helyben talált népesség vagy kés?bbi migránsok leszármazottai. De
ezek etnikailag ma mind magyarok, azaz az idegenek magyarrá asszimilálódtak, identitásuk magyar, s ha
tudnak is idegen származásukról - a legtöbben err?l se tudnak -, az csupán származási érdekesség, mely
alapján az illet?knek nincs sajátos, nem-magyar identitásuk.

A mai Magyarországon a lakosság 90+ %-a etnikailag magyar, s 10 % alatt van a kisebbségek száma,
ezek nagy része is részben magyar identitású, azaz Magyarország etnikailag egy homogén ország. Ami
pozitívum,mert az ország így mentes azoktól a problémáktól, melyek mindig velejárói az etnikailag
heterogán államoknak.

A heterogén államok egyik típusa a birodalom. Néha sikeresek, a legtöbbször nem azok. Még a sikeresek
is azonban sokszor instabillá válnak és szétesnek. Jó példa erre Oroszország, mely sikeres birodalom volt
sokáig, de még Oroszország is szétesett a 90-es évek elején, ma sok volt területe határain kívül esik már.

Ha egy állam nem tud birodalmat építeni, homogenitásra törekszik. Ami nem mindig sikeres, ha
nincsenek meg a hozzá megfelel? alapok. Jó példa a sikertelen homogenizációra éppen Magyarország a
XIX. sz. közepét?l: a 47 %-ban magyar lakosságú Magyarország vezetése egyszer?en képtelen és
teljesíthetetlen feladatot t?zött ki maga elé, amikor a lakosság 53 %-ából is magyart akart faragni. A
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magyarosításban csak a magyarország zsidó és német kisebbség egy része volt hajlandó részt venni, a
többi kisebbségnek az egész program pontosan ellentétes hatást váltott ki.

Bárhogy is forgatják a szót a liberálisok, nem tudnak bizonyítékokat hozni arra, hogy a heterogenitás jobb
lenne a homogenitásnál. Mert nincs ilyen bizonyíték.

_______________________________________________
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Homokos tabu
by maxval bircaman - csütörtök, július 06, 2017
http://bircahang.org/homokos-tabu/

A modern magyar liberalizmus fejl?dik.

20-25 éve még a zsidó téma volt a szentek szentje, ez volt mindennek a mércéje. Most, hogy a magyar
antiszemitizmus lecsökkent, s már a régivágású magyar antiszemitizmus új reformirányzata, a Jobbik is
szinte abbahagyta a zsidózást, s?t a Jobbik lassan része lesz a liberális konszenzusnak, a téma kimerült.
Nemzetközileg pedig a migránsválság hozott jelent?s változást. A migrációt ellenz?k nyugati pártok
jellemz?en vagy filoszemiták vagy a kérdés nem érdekli ?ket, de semmiképpen se antiszemiták, amihez
lassan a kelet-európaik is idomultak. Izrael pedig látványosan nem tartozik az iszlamista migráció
elkötelezett hívei közé.

Már írtam tavaly: a migránsválság pozitív hozadéka Magyarország számára, hogy sok korábban
antiszemita téveszmékben hív? ember rádöbbent: a zsidók ellenségként való felfogása tökéletesen
értelmeten dolog.

A liberálisoknak tehát váltaniuk kellett. Hiszen ma már gyakorlatilag konszenzus van a zsidókérdést
illet?en. Az ellenfelet nem lehet leantiszemitázni, mert komolytalan. Ami ment a 90-es években, az ma
már csak szánalmat kelt.

De szerencsére meglett az új kedvenc téma: a homoszexuális perverzió tematikája. Mára kiderült: a
demokratikusság, az európaiság f? mércéja a homoszexualizmus megítélése. Aki éljenzi, az jó ember, aki
meg nem, az elmaradott, gy?lölköd?, civilizátlan emberszabású.

Csak hát megint saját maguk alatt vágják a fát a ballibek. A zsidókérdés felfújásával is csak azt érték el
annak idején, hogy az átlagember a liberalizmust azonosította a zsidó érdekekkel (melyek persze messze
nem azonosak), most is ez lesz, az átlagember a homokosokkal fogja azonosítani a liberálisokat, ami
persze ismét nem igaz. Ami igaz bel?le: a modern liberalizmus rombolni akar bármi áron, utálja az
embereket, az emberi szokásokat, az emberi társadalmat, s ez mindenképpen közös érdek a liberálisok is a
homoklobbi között.
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Szóval menjetek csak! Menjetek heteroszexuális létetekre is vonulni perverzséghív?kkel, ezzel csak
jobban megmutatjátok, hogy mit akartok valójában.
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Honnan ez a nyugatellenesség?
by maxval bircaman - vasárnap, október 01, 2017
http://bircahang.org/honnan-ez-a-nyugatellenesseg/

Honnan ez az általános nyugatellenesség Kelet-Európában? 30 éve senki se hitte volna, hogy ez
lehetséges.

A mai általános kelet-európai nyugatellenesség f? oka gazdasági. Mára kiderült: nem igaz, hogy
felzárkózást hoz, ha odaadjuk gazdaságunkat a nyugatnak, s?t az ellenkez?je az igaz, ez az állapot
lehetetlenné teszi a felzárkózást.

Mert mit mondtak az elején? Mindegy kié a tulajdon, lényeg, hogy adózik, fejleszt, munkát ad. S milyen
jó, hogy t?két hoznak be! Mi a valóság: alig adóznak, mésodrend? dolgokban fejlesztenek, alacsony
bérezés? munkákat teremtenek. Mára, az elmúlt majdnem 30 év alatt hatalmas károkat okozott mindez.

A politikai harc alapvet?en a fentiek alapján jött létre. S a legérdekesebb: egyszerre több országban,
teljesen eltér? módon. A kivétel: a három balti állam, ahol akkora a hisztérikus rettegés Oroszországtól,
hogy bármit hajlandók lenyelni a nyugattól.
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Horthy Miklós kivételes államférfi volt?
by maxval bircaman - csütörtök, június 22, 2017
http://bircahang.org/horthy-miklos-kiveteles-allamferfi-volt/

Orbán méltatta Horthy Miklós érdemeit több média szerint. Sajnos a beszéd szövegét eredetiben sehol
sem látom, de mégis kell err?l a témáról szólni.

Minden politikust egyetlen dolog min?sít: az elért eredményei. Minden más félrebeszélés. Az, hogy
valaki mit akart lényegtelen, lényegtelen az is, hogy esetleg jó ember volt, egy dolog számít: az elért
eredmények.

Bárhogy is gondolom végig Horthy Miklós politikusi pályáját, én csak a következ?ket látom:

lefekvés az országot megszálló ellenségnek pályája kezdetén,
agyatlan külpolitika,
belépés expressz gyorsasággal egy világháborúba,
a hatalomhoz való ragaszkodás, az idegen megszállás legitimálása,
félmillió magyar állampolgár átadása idegen hatalomnak legyilkolás céljából,
balek módon megszervezett kiugrás, hogy az ország sorsa még rosszabbra forduljon.

Csinált jót is Horthy? Persze, csinált, stabilizálta a gazdaságot a 20-as években, n?tt az életszínvonal a
30-as években, a demokrácia kiteljesítése a 30-as évek végén, stb. Dehát ez édes kevés, a meghúzott
összesítés mindenképpen negatív.

Horthy kb. ugyanaz, mint Kádár, az eltérés köztük: Kádár kezéhez kevesebb vér tapad. Egyébként
mindketten beszari alakok, akik teljesen alkalmatlanok voltak az ország vezetésére.

Szögezzük tehát le: Orbán ezúttal butaságot beszélt. Persze, tudom miért tette, ez már a választási
kampány, s a f? ellenfél manapság a Jobbik. De ett?l függetlenül: amit mondott az egyszer?en nem igaz.
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Hussein elnök
by maxval bircaman - vasárnap, január 01, 2017
http://bircahang.org/12865-2/

A Nobel háborúdíjas amerikai elnök, Obama Hussein sikeresen tette magát közröhej tárgyává.

Eleve Obama arról híres, hogy az egyetlen Nobel-díjas, aki csak faji hovatartozása miatt kapta meg ezt a
kitüntetést. Az igazság kedvéért tegyük hozzá, nem Obama a hibás ebben, ez a Nobel Bizottság
hülyesége, de mégis ? az els? ember a világon, aki Nobel-díjat érdemelt ki azzal, hogy néger, ami eléggé
vicces ügy, akárhogy is nézzük.

Most l?tt két öngólt is Obama.

A 80 %-ban demokrata párti amerikai zsidóságot sikeresen tette Trump-támogatóvá azzal, hogy az USA
megszavazott egy kötelez? hatályú ENSZ-határozatot Izrael ellen. Ez természetesen afféle bosszú akart
lenne Izrael ellen, amiért az a szíriai kérdésben nem volt hajlandó kiállni az USA mellett, ráadásul még
Oroszországgal sem volt hajlandó összeveszni Obamáék kedvéért.

Majd jött a 35 orosz diplomata kiutasítása. Ismét csak azt bizonyította ezzel Obama, hogy képtelen
feldolgozni, nem Clinton lett az utóda. Putyin mesteri válasza - nem utasított ki senkit Oroszországból miatt pedig ma az egész világ Obamán röhög.

Ez van, amikor az ember ki akarja röhögtetni magát. Nincs er?, ami ezt képes lenne megakadályozni.
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Hány évig tartott a Római Birodalom?
by maxval bircaman - péntek, május 05, 2017
http://bircahang.org/hany-evig-tartott-a-romai-birodalom/

A nyugati, részrehajló történetírásban Róma id?tartama a valóságosnál mindig jóval rövidebb. Lássuk
miért!

A római állam alapítása i. e. 753, Ennek hagyományos id?beli felosztása:

i e. 753 - i. e. 509: királyság,
i. e. 509 - i. e. 31: köztársaság (a köztársaság végét illet?en ez csak az egyik szokásosan használt
dátum, de nem az egyetlen, ennek oka, hogy jogilag a köztársaság még 300 évig, pontosabban i.
sz. 284-ig fennállt, s nehéz pontos dátumot megadni a végét illet?en, a 31-es év kiválasztásának
oka: ekkor biztosította be Augustus császár az actiumi csatában való gy?zelmével egyeduralmát),
i. e. 31 - i. sz. 284: a császárkor els? fele, a principátus,
i. e. 284 - i. sz. 476: a császárkor második fele, a dominátus.

Minden i. sz. 476 utáni fejlemény már a római történelmen kívül van szemlélve, s ez valójában
abszurdum.

Valójában még ez a 476-os év se pontos, ez is vitatható id?pont, mert ekkor "csak" a nyugatrómai állam
f?városa veszett el, de nem teljes területe, annak egyes részei még 10 évig megmaradtak.

Az igazi probléma viszont az, hogy nyugaton ki lett találva a "bizánci birodalom" kifejezés, hogy ezzel le
lehessen tagadni azt a tényt, hogy a Római Birodalom még majdnem ezer évig, 1453-ig fennállt. (Itt is
ez a f?város elestének id?pontja, még 1479-ig tartották magukat egyes területek.)

395-ben zajlott le a Birodalom végleges kettéosztása nyugati és keleti részre. De a közös államiság tudata
továbbra is fennállt. A VI. sz. közepe volt az utolsó id?pont, amikor a Birodalom sikeresen visszaszerezte
több nyugati területét, köztük Itáliát is (Pannóniát pl. nem). Ez id?pont után a nyugati területek már sosem
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voltak rómaiak, már csak egyes maradványok maradtak, de ennek is vége lett a VIII. sz. közepére.

Ha beszélünk bizánci korról, az lehetséges, ha ez alatt azt értjünk, amikor Róma görögnyelv? lett. A
Birodalomban még a szétválás el?tt ugyan a latin volt a hivatalos nyelv, a gyakorlatban a közigazgatás
mindenhol a f? összeköt? nyelvet használta. Azaz a latint csak nyugaton, míg keleten a görögöt (néhol az
asszírt is). A VI. században végleg nyugat nélkól maradt Birodalom egyszer?en hivatalosította a
tényleges helyzetet, bevezetve a görög hivatalos nyelvet. Bizánci korról ett?l kezdve beszélhetünk, de a
bizánci kor ugyanúgy része a római történelemnek.

Nyugaton tehát kitalálták a "Bizánc" szót, hogy azt lehessen mondani, a Római Birodalom véget ért az V.
században. Ez a történelemhamisítás máig hat. Pedig a valóságbnan a Birodalom csak a XV. században
ért véget, s ez a birodalom SOSE nevezte magát Bizáncnak, lakosai "rómaiaknak" nevezték magukat
egészen a XV. századig. Ez kb. olyan, mint a szlovákok vicces történelemszemlélete Magyarországról,
amikor kijelentik, hogy volt "Hungária", s ez valami más volt, mint "Magyarország".

Mi az oka a hamisításnak? Alapvet?en a katolicizmus.

A római pápa is felmondta a h?séget a római császár felé a VIII. sz. végén, ennek csúcspontja 800,
amikor a római pápa részt vett az új nyugati frank császárság legitimilásában. Tulajdonképpen ennek
egyenes következménye, hogy 1054-ben a római pápa kiszakadt az Egyházból, megelapítva az új, immár
frank-latin katolicizmust.

Ugyanez az oka, ami miatt az ortodox államokban més a hozzáállás. A románok egyenesen a Római
Birodalomról nevezték el magukat! Amikor a Birodalom a VI. században hivatalosan áttért a latinról a
görögre, az állam neve görögül "Rhomania" lett. Ezt a szót vették át a románok a XIX. sz.-ban. Így lettek
oláhokból románok.

Az orosz állameszmének is szervez része Róma. Amíg megvolt a császárság, Moszkvában az uralkodó
nem nevezte magát császárnak (szlávul: cárnak). Az orosz "3 Róma" tan abszolút fontos az orosz
történelemszemléletben. Az els? Róma (az eredeti) elbukott a barbárok alatt az V. században, majd
eretnek lett a frankok alatt a XI. században. A második Róma (Konstantinápoly) elesett a muszlimok
támadásában, a XV. században. Ezért lett a harmadik Róma (Moszkva), mely sose fog elesni. Ezt mondja
a XV. századi orosz tanítás, s eddig be is jött, Moszkva sosem esett el azóta se a lengyeleknek, se a
svédeknek, se Napoleonnak, se Hitlernek sikerült megtörtenie a moszkvai hatalmat, ahogy ez napjainkban
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se jött össze az egész nyugati világnak.
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Három magyar liberális mítosz
by maxval bircaman - csütörtök, április 06, 2017
http://bircahang.org/harom-magyar-liberalis-mitosz/

Vegyük a három leggyakoribb modern magyar liberális mítoszt, mert igen gyakran hangzanak el.

Ezek: a versenyképesség, a független jegybank, s a független bíráskodás.

A versenyképesség azt jelenti: legyen több profitja a t?késnek, azaz a dolgozó kapjon kevesebbet, s a
dogozók abban versenyezzenek egymással: ki fog kevesebbért dolgozni a t?késnek. Rejtély, ez miért
lenne jó bárkinek is, a t?kést leszámítva. Még nagyobb rejtély, hogy Magyarországon miért baloldali
érték védeni a t?kések sz?k érdekeit.

A független jegybank azt jelenti, a pénzkibocsátási politika nem függ az adott ország népét?l, annak
demokratikusan megválasztott vezetését?l. Viszont nagyon is függ a nemzetközi bankvilágtól. Liberálisul
az számít független jegybanknak, mely csakis a nemzetközi finánoligarchiától függ, de attól nagyon.
Gyakorlatilag a mai bankrendszer azt jelenti: minden bank alá van rendelve az USA jegybankjának, az
pedig a bank mögött álló magánérdekeknek. (Ebb?l a függ?ségb?l egyetlen bank tudott kiszabadulni: a
kínai nemzeti bank, hivatalos nevén Kínai Népi Bank.) A hatalmi mechanizmus lényege: pár globálkulák
dönti el az árfolyamokat és a nemzetközi pénzügyi politika alapelveit. Itt ne tessék most Sorosra
gondolni, mert ezekhez a globálkulákokhoz képest Soros is csak egy apró halacska. S aki nem tartja be
az utasításokat, azt tönkreteszik a nemzetközi bankrendszer által irányított hitelmin?sít? cégek - ehhez
elég 72 óra.

Végül a független bíráskodás, különösen annak alkotmánybíráskodó eleme, ami azt jelenti: a nép által
megválasztott parlament keze meg van kötve egy nem a nép által megválasztott szerv, az AB által. Azaz
mindegy mi a választás eredménye, egyes döntések nem hozhatók meg, mert az az alkotmánybíráknak
nem tetszik. Magyarul: korlátozott jogi szuverenitás. Hozzáteszem: ez nem feltétlenül antiberális nézet,
s?t egyes nyugat-európai országok, mint Anglia, Hollandia, s részben a skandináv államok éppen a
liberális elvekre hivatkozva utasítják el az alkotmánybíráskodást, lásd Hollandiát, melynek alkotmánya
kifejezetten tiltja az alkotmánybíráskodást! Aki nem hiszi, olvassa el a holland alkotmány 120.
paragrafusát.
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Vannak más liberális mítoszok is a magyar közéletben, de azt hiszem, ez a 3 legfontosabb ami az
általános politikai kérdéseket illeti.
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Ismét választások
by maxval bircaman - vasárnap, március 05, 2017
http://bircahang.org/ismet-valasztasok/

Ismét általános választások Bulgáriában, március 26-án.

Immár ez a 10. parlamenti választás a bulgáriai rendszerváltozás óta. A 2014-ben megválasztott
parlament ismét nem tudta kitölteni rendes mandátumát. Az 1990 óta megválasztott parlamentek közül
eddig alig 3 töltötte ki teljes 4-éves mandátumát,ezek: az 1997-ben, a 2001-ben és a 2005-ben
megválasztott parlament.

A jelenlegi rendkívüli választás oka a tavalyi elnökválasztás, melyet a kormánypárt csúnyán elbukott. A
kormányf? kijelentette az elnökválasztási kampány során, hogy ha a jelöltje elveszti az elnökválasztást, le
fog mondani, s pontosan ez is történt, ráadásul a vereség megalázó 59:36 %-os lett.

Mivel a bolgár választási törvény túlságosan is megenged?, azaz nagyon könny? teljesíteni a jelöltséghez
szükséges feltételeket, ismét nagyszámú párt regisztrálta magát a választásokra, összesen 18 párt és 9
pártszövetség. A magyar szabályokkal ellentétben, Bulgáriában a pártszövetségek számára el?írt
parlamenti küszöb azonos a pártokra vonatkozóval, így nincs valós akadálya a szövetségek indulásának.

Külön érdekesség, hogy a tavalyi népszavazáson a nagy többség a francia típusú, kizárólag egyéni
választókerületi, kétfordulós választási rendszerre szavazott, azonban a népszavazás éppen érvénytelen
lett (pár ezer szavazat hiányzott csak az érvényességhez), így a választási rendszer maradt a régi: azaz a
tisztán listás, arányos rendszer, 4 %-os küszöbbel. Hozzáteszem: több párt is javasolta, a parlament
vezesse be a népszavazáson kiválasztott új rendszert, mivel majdnem érvényes lett a népszavazás, de
erre végül már nem volt meg a kell? politikai akarat a leköszönt parlament utolsó heteiben. Ismét furcsa
bolgár sajátosság, hogy ha a kormányf? lemond, s nem sikerül a helyére új kormányf?t választani, akkor
megsz?nik egyszerre mind a kormány, mind a parlament mandátuma, s a köztársasági elnök ügyviv?
kormányt nevez ki.

Lássuk a f? résztvev?ket, természetesen az esélyteleneket és a fantompártokat leszámítva.
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A két f? esélyes a GERB párt és a szocialisták. A közvéleménykutatások az el?bbinek 31 %-ot, az
utóbbinak 30 %-ot jósolnak. Azaz gyakorlatilag azonos eredményjóslás van itt, az utolsó pillanatokban
fog kiderülni, mi lesz a végeredmény.

Milyen ez a két párt?

A GERB-et sokan a Fidesszel szokták azonosítani, de ez nem teljesen pontos. A hasonlóság küls?:
mindkét párt az ENP tagja, mindkett? hivatalosan jobbközépnek mondka magát, mindkett? er?sen
vezérelv? párt, azaz a pártvezér szava dönt minden kérdésben, s a pártvezetés többi tagja meg bólogat
ehhez. De eszmeileg az eltérés nem kicsi: a GERB er?sen nyugatpárti, euroatlantista, Brüsszellel
egyetért? vonalat visz, míg a Fidesz esetében közismert, hogy az egyik rebellis kelet-európai párt.

A BSZP (a szocialisták) formailag ugyanaz, mint az MSZP, azaz a volt kommunista állampárt utóda. Az
MSZP-hez hasonlóan része az összes európai szocialista szövetségnek. Viszont itt is komoly az eltérés a
két párt között: míg az MSZP k?kemény liberális párt, a BSZP-ben a liberális vonal mellett jelen van a
balosabb szocdem irányzat is (ez az MSZP esetében marginális), s?t máig van kommunista frakció is,
valamint a BSZP egyik állandó választási partnere az Új Hajnal nev? baloldali, nacionalista, k?keményen
nyugatellenes és oroszpárti párt is. (Megjegyzem: az Új Hajnal Párt hetilapja, melynek neve szintén Új
Hajnal, az egyik legjobb bolgár folyóirat évek óta.)

Ami Magyarországon az urbánus-népi vita, az Bulgáriában az oroszellenes-oroszpárti vita. A GERB
nem nevezhet? kifejezetren oroszellenesnek, valahol az enyhén oroszellenes és a semleges között van, s a
BSZP se nevezhet? kifejezette oroszbarátnak, valahol az enyhén oroszpárti és a semleges között van.
Mindenesetre más pártok hívei számára mindkét párt a "kisebbik rossz": az oroszpártiak számára a BSZP,
az oroszellenesek számára a GERB.

A bolgár jobboldal második ereje az úgynevezett "hagyományos jobboldal", Ez a rendszerváltás után
létrejött antikommunista ellenzék maradványa, ?k dominálták a bolgár jobboldalt egészen a GERB
megjelenéséig. Mára törpepártokká váltak, ráadásul idén ezek a pártok ismét össze is vesztek egymással.
Most 3 részben vesznek részt a választásokon, az el?relzések szerint 4, 3 és 2 %-ra számítnak, azaz a két
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kisebb párt nem fog bejutni a parlamentbe, míg a legnagyobb - a Reformista Tömb - valószín?leg igen.
Mindhárom szervezet közös jellemz?je: határozottan oroszellenesek, a GERB-nél is nyugatpártibbak.

Ami a kulturális értelemben vett liberalizmus-konzervatív vitát illeti, a kérdés Bulgáriában szinte nem
létezik. gyakorlatilag minden párt konzervatív. Mind a BSZP, mind a GERB támogatja az ortodox vallás
szerepét, s ellenzi a legtöbb nyugati, liberális kultúrcélt, pl. az egynem?ek "házasságát". S bár a
Reformista Tömb és a többi hagyományos jobbos szervezet er?sen nyugatpárti, ezekben a kérdésekben
?k se mondanak mást.

A bolgár politikai élet sajátossága, hogy gyakran jelennek meg új politikai er?k a színpadon. Most ez a
Volja (magyarul: akarat) nev? párt, melyet a tavalyi elnökválasztáson 3. helyezést elért új bolgár
politikus, Veszelin Mareski milliárdos - gyógyszertárhálózat- és benzinkúthálózat-tulajdonos -alapított. A
közvéleménykutatások szerint 7 %-ra esélyes az új párt. Eszmei tartalmáról sokat nem tudni, alapvet?en
f? üzenetük a korrupcióellenes harc és az Oroszországgal való jobb viszony, bár ezzel együtt nem
nyugatellenesek.

Tavaly sikeresen egyesült egymással a 3 legnagyobb bolgár nacionalista szervezet: a Bels?-Macedóniai
Forradalmi Szervezet (VMRO) , a Bulgáriai Nemzeti Megmentés Frontja, s a Támadás Párt. Jelenleg
Egyesült Hazafiak néven indulnak együtt a választásokon, 10 %-ra számíthatnak. Eszmeileg nem
homogén a szövetség: a Támadás Párt radikálisan oroszpárti és nyugatellenes, míg a másik kett? inkább
euroszkeptikusnak nevezhet?, nem nyíltan nyugatellenesnek. Jelenleg van 1 képvisel?jük az Európai
Parlamentben (a VMRO részér?l), ? ugyanabban az európai frakcióban ül, ahol a brit Konzervatív Párt, a
lengyel Jog és Igazságosság képvisel?i.

Még egy baloldali párt vesz rászt a választásokon, mindkett? a BSZP-ból szakadt ki, tavaly egyesültek
ABV - 21-es Mozgalom néven. 3 %-ra esélyesek, azaz nem fognak bekerülni a parlamentbe. Hasonló
eset, mint Magyarországon a DK kiszakadása az MSZP-b?l, csak míg Magyarországon a DK jobbra áll az
MSZP-t?l, addig Bulgáriában a szakadárok balosabbak az anyapártnál.

Van két liberális párt is, bár liberális jellegük a valóságban er?sen esetleges, mivel ezek török kisebbségi
pártok. A liberalizmust azért választották annak idején, mert csatlakozni akartak valamelyik európai
pártszövetséghez, s a két legnagyobb csoport már foglalt volt. A liberális t?nt a bal és jobb között a
leginkább semlegesnek, így lettek liberálisok. A valóságban ezek török és muszlim kisebbségi pártok. A
kett? eredetileg egy párt volt, a kisebbik 2 éve szakadt ki a nagyobból. Esélyeik: 7 és 1 %. A kisebbik párt
a jelenlegi török kormányhoz maximálisan h?séges, míg a nagyobbik független e tekintetben. Mindkét
pátra jellemz?, hogy pár éve er?sen dolgoznak nemcsak a törökök és a muszlim bolgárok között, hanem a
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cigányok között is.

A legtöbb felmérés 5-párti parlamentet tételez fel: GERB, BSZP, Hazafiak, törökök, Mareski, talán még
hatodikként a Reformista Tömb.

_______________________________________________
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Jó hírek Budapestr?l
by maxval bircaman - vasárnap, július 09, 2017
http://bircahang.org/jo-hirek-budapestrol/

Jó hírek Budapestr?l: csúnyán megbukott a homoklobbi provokációja.

Az érdekl?dés gyér volt. A kezdeti id?pontban kb. alig 500 perverz gy?lt csak össze, majd lassan a
végére ez nagyjából a 10-szeresére n?tt. Kb. a felük fizetett bértüntiz? és ballib aktivista volt.

Er?szak nem volt, a kevés ellentüntet? békés volt, nem sikerült aktiválni az alvó ver?embereket, akiket a
homoklobbi szervezett az esemény er?szakos megzavarására. A rend?rség ezt megakadályozta.

Plusz nyereség: a perverzséget támogató ballibek lejáratták magukat. Ez ugyanis azon kevés téma egyike,
melyben a fanatikusan antiorbánista ballib szavazók zöme is egyetért Orbánnal: a család az egy férfi és
egy n? házassága, valamint ezek gyerekei.

S talán a legfontosabb: nem sikerült a magasabb bérért tüntet? Tesco-dolgozókat átverni és becsábítani
?ket a perverzmenetbe, pedig ez volt a terv. A törvényes jogaiért küzd? kisember undorodva fordult el a
társadalomromboló perverziódiktátoroktól.

Az immár jobbikos Index pedig kifejezetten visszafogott volt, tavaly még, amikor ballib eszméket
reklámozott, sokkal látványosabban állt ki a családellenes menet mellett. Pedig a felmérések szerint a
jobbikos szavazók kevésbé homofóbok, mint a szocik. Minden jel arra mutat, a Jobbik lassan liberális
párttá növi ki magát, míg az MSZP nyit a hagyományos értékek felé.

_______________________________________________
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Jó hírek Csehországból
by maxval bircaman - vasárnap, október 22, 2017
http://bircahang.org/jo-hirek-csehorszagbol/

A cseh választásokról csupa jó hír érkezik.

Sajnos a legszemetebb cseh párt, az ultraliberális TOP 09 - alapítója egy korcs hercegecskeféle - végül
bejutott, bár az el?zetes eredmények szerint még reménykedtünk, hogy az nem jön nekik össze. De
szerencsére alig 7 mandátumuk lesz a 200-tagú cseh alsóházban.

A populista er?k összesen majdnem 70 %-ot szereztek. Ez több pártra oszlik természetesen, a f? er?
egyedül 30 %-ot kapott.

Mind a bal-, mind a jobboldalon ez a pozitív folyamat zajlott le: a baloldal f? ereje a Kalózpárt lett, mely
egy újbalos populista párt, legy?zte mind a kommunistákat, mind a szocdemeket (ez utóbbiak egyébként
jóval balrább állnak, mint a magyar ballibek). Sok magyar nem tudja: a cseh szocdemek nem a volt
kommunista állampárt utódja Csehországban, az ottani kommunista állampárt megmaradt
kommunistának és ma is népszer? párt, most pl. 8 %-ot szereztek.

Ezzel végleg vége a ballibek által hallucinált szlavkovi háromszögnek: mind Ausztriában, mind
Csehországban fontos változások zajlottak le október folyamán. Ausztriában is - bár kisebb arányban,
mint Csehországban - csökkent a liberalizmus ereje. Ami jó hír nekünk, elnyomott kisembereknek.

A gyakorlati eredmény: a V4 nemhogy nemhogy nem gyengült, hanem lassan V5-té válik, Ausztria
csatlakozásával.
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Kell-e Orbánra szavazni jöv?re?
by maxval bircaman - kedd, május 02, 2017
http://bircahang.org/kell-e-orbanra-szavazni-jovore/

Orbánra utoljára 2002-ben szavaztam parlamenti választáson. De most nagyon úgy néz ki, megint
kénytelen leszek rá szavazi 16 évvel kés?bb, 2018-ban. Miért?

Alapvet?en kedvenc pártom nincs 20+ éve. Mindig arra szavazok, aki legközelebb áll nézeteimhez, vagy
ha nincs ilyen, a legtávolabb áll a nekem legkevésbé tetsz? nézetekt?l.

Lássuk a mostani helyzetet! Ha MINDEN igaz lenne, amit a liberális médiák leírnak Orbánról, AKKOR
IS Orbánra kellene szavazni, és nem a liberókra. Miért? Mert a liberális program egyszer?en káros.

S nem valamiféle fanatizmus miatt kellene így tenni, hanem hideg és racionális megfontolás miatt. Egy
mondatban: nem Orbán annyira jó, hanem ellenzéke annyira rossz!

Az már külön kérdés, hogy ha lenne több nem-liberális alternatíva, akkor Orbánra kellene-e szavazni.
Valószín?leg es esetben jobb lenne nem rá szavazni. De ez csak elmélet egyel?re, a gyakorlatban nem ez
a helyzet, nincs más komolyan vehet? nem-liberális er?.

Én személyesen nagyon szeretném, ha választani lehet több nem-liberális esélyes közül, ez lenne az
ideális állapot.

_______________________________________________
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Kertész nem érti
by maxval bircaman - kedd, január 03, 2017
http://bircahang.org/kertesz-nem-erti/

Szeretem Kertész Ákost olvasni, ugyanis ? az, aki kiválóan kifejezi mindazt, ami nem jó.

Kering most a neten egy 2-éves cikke.

Tisztelem nagyon Kertész ?szinteségét, ? – sok más liberális megmondóembert?l eltér?en – nem
kamuzik, nem taktikázik, nem ferdít, hanem egyenesen és becsületesen kimondja kertelés nélkül amit
gondol, tekintet nélkül politikai érdekekre. Kertész mindenképpen maximálisan autonóm ember, akit
senki se fizetett le, senkinek se az embere, ? tényleg hisz abban, amit leír.

Azt állítja Kertész, hogy a rendszerváltozás a 80-as évek végén esélyt adott „a fejlett világ f? áramához, a
main stream-hez, az euro-atlanti kultúrához, a liberális jogállamok, a parlamentáris demokráciák
családjához” való csatlakozásra, de ezt az esélyt a magyar nép elfecserélte, amikor az ehelyett a „klerikálfeduális fasizmusra” szavazott.

Hihetetlenül naív elképzelés!

El?ször is: Magyarország igenis csatlakozott mind a liberális jogállamok, mind a parlamentáris
demokráciák családjához, s?t ma is e család tagja. Orbánék minden változtatása 2010 óta sem módosította
ezt. Magyarország ma is – egészen 1990 óta - parlamentáris demokrácia, hiszen a nép választja meg
4-évenként szabad és demokratikus választásokon a parlamentet, mely a szuverenitás legf?bb
államhatalmi szerve. S liberális jogállam van, hiszen nem önkényuralom van, s az ország alapvet?
gazdasági rendszere a kapitalizmus.

Ami az euro-atlanti kultúrát illeti, ilyenr?l még nem hallottam. Ha azonban Kertész ez alatt az EU- és
NATO-tagságot illeti, az ma is tény – 1997., ill. 2004. óta.

233 / 440

BircaHang - 2017
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Lássuk azonban mit is jelent ez a „klerikál-feduális fasizmus” Kertész szerint! Mert azt, amit a kifejezés
valóban jelent, nem jelentheti, hiszen az országban nincs se klerikalizmus, se feudalizmus, se fasizmus.

A klerikalizmus az egyházak világi hatalmát jelenti. A feudalizmus a földbirtokra alapuló rendi
társadalmat. A fasizmus pedig korporatív államot. Egyik sincs Magyarországon.

Kertész két szempontot sorol fel: a címert és Horthy újratemetését.

A címert illet?en Kertész téved. A koronás címer nem feltétlenül monarchista jelkép, Magyarországon
pedig – a Szent Korona tana miatt – végképp nem az. Ezen kívül pedig nem igaz, hogy a címert Antallék
szavazták meg az ellenzék ellenében. Nem volt meg hozzá a többségük egyszer?en! A valóságban a
SZDSZ képvisel?inek jelent?s része szintén a koronás címerre szavazott. A szavazáskor 258 képvisel?
szavazott igennel a jelenlév? 321 képvisel?b?l! A kormánykoalíciónak 229 képvisel?je volt, s ha
mindenki részt is vett volna a szavazáson, ez nem lett volna elég. Minumum 246 szavazatra volt szükség
a címerrel kapcsolatos döntés meghozatalához!

Horthy pedig újratemetése nem állami aktus volt – szemben Nagy Imre újratemetésével -, azaz
megtörténtéb?l semmilyen következtetés nem vonható le. S?t, éppen e magántemetés megakadályozása
az állam részér?l jelentette volna azt, hogy az országban nincs demokrácia. S mindennek semmi köze
ahhoz, hogy valaki hogyan ítéli meg Horthyt mint politikust! Ha a lehet? legnegatívabb is az értékelése az
sehogy se jelenti azt egy demokráciában, hogy az államnak meg kellene akadályozni a temetését.

Kertész ezután rátér a szokásos liberális mítoszokra: Antallék cs?dbe vitték az országot, amib?l a
csodatev? Horn-Bokros páros húzta ki azt. El?ször is, nem volt cs?d a szó szoros értelmében, másodszor
pedig a cs?dközeli helyzet a rendszerváltozás következménye, teljesen mindegy volt, ki van kormányon.

Valójában éppen a megnevezett „fejlett világ f? árama” a hibás ezért a cs?dközeli helyzetért. A nyugat
csúnyán megszegte minden ígéretet, az ország számára ígért segítség helyett tönkretettek mindent, vittek
minden mozdíthatót, majd azt mondták: ez a piacgazdaság.

Kertész mint zsidó természetesen b?ven kitér az antiszemitizmusra is. Ez érthet?, viszont nem igaz, amit
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állít. Azt állítja ugyanis, hogy a baloldal „sosem vette föl a harcot [..] az antiszemitizmus ellen”. Ezzel
szemben a „baloldal” (értsd = a liberálisok) a kezdetekt?l fogva fegyverként használták a zsidókártyát
minden ellenvélemény ellen, ezzel jelent?sen er?sítve a ténylegesen meglév?, de – legalábbis a 90-es
évek elején – abszolút marginális antiszemitizmust.

Ha hibás valamiben Antall, akkor éppen az ellenkez?jében, mint amivel vádolja ?t Kertész! Antall f?
hibája: nem vette észre, hogy a nyugat átverte ?t, s élete végéig megmaradt makacsul annál, hogy a
nyugati integráció az egyetlen út. Ennek jegyében mindent elt?rt: a nyugatról vezényelt
rablóprivatizációt, az életszínvonal visszavetését a 15 évvel korábbi szinre, az ország megvételét idegenek
által, mert haláláig végig hitt abban, hogy mindez csak mellékkörülmény, s valójában a nyugat jót akar.

_______________________________________________
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Kire szavazzunk jöv?re?
by maxval bircaman - vasárnap, július 23, 2017
http://bircahang.org/kire-szavazzunk-jovore/

Magyarországon sok párt van, cél kevés.

Mi is a jöv? évi választás f? kérdése? Egyetlen egy: követni kell-e a nyugati, liberális modellt vagy sem.
Minden más mellékes kérdés.

Gyakorlatilag 2 f? tábor van e tekintetben, s mindkett? 2 részre oszlik.

1. csoport: nem kell követni a nyugati, liberális modellt, helyes a 2010-es óvatos irányváltás, folytatni
kell azt.

2. csoport: nem kell követni a nyugati, liberális modellt, helyes a 2010-es óvatos irányváltás, de Orbánék
rosszul csinálják és alkalmatlanok, így ?ket leváltva kell ezt folytatni.

3. csoport: követni kell-e a nyugati, liberális modellt, ahogy ezt tette az ország 1990-2010 között.

4. csoport: követni kell-e a nyugati, liberális modellt, de másképp, mint 1990-2010 között.

Az 1. csoport természetesen a Fidesz.

A 2. csoport gyakorlatilag a Jobbik, korábban ide tartozott az LMP is, miel?tt ballibá kezdett zülleni
Schiffer távozásával. Ide sorolhatók még egyes törpepártok (pl. a Munkáspárt), de felesleges ?ket számon
tartani, hiszen nincs valós jelent?ségük.

236 / 440

BircaHang - 2017
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

A 3. csoport az összes hagyományos ballib, lásd MSZP, DK, Együtt, PM, stb. Az MSZP valóban
elkezdett nyitni balra, de ez még nem olyan mérték?, hogy ki lehessen ?ket zárni a hagyományos ballib
táborból.

A 4. csoport pedig manapság a Momentum, egyre inkább az LMP, s még számtalan jelentéktelen liberális
kispárt (pl. a PKP, melynek egyetlen tevékenysége a blogírás, bár jó cikkeket írnak, ez tény). Az új,
magukat civileknek nevez? liberális törpemozgalmak is ide sorolhatóak, bár ezek egyes része hajlandó
lenne átsorolni a 3. csoportba, ha az ottaniak befogadnák ?ket.

Szóval amikor jöv?re elmegyünk szavazni, tegyük fel magunknak a kérdést: akarjuk-e a nyugati,
liberális utat vagy sem. Ha akarjuk, válasszunk a 3. és 4. csoportból, ha meg nem, az els? kett?b?l.

Minden más csak szimpátia és taktika kérdése.

Számomra a kérdés lezárt: nem akarom a nyugati, liberális utat. Kétszer voltam életemben liberális,
másodszor 1999-t?l nagyjából 2008-ig, bár sem az el?bbi, sem az utóbbi nem élés határ, hiszen mindkét
esetben folyamat volt ez, még sose volt Saúl-Pál típusú eszmeváltásomban életemben, se politikai, se
vallási értelemben, pl. keresztény is lassan lettem, nem hirtelen megvilágosodással. 2008 körül kezdtem
rádöbbeni a liberalizmus tarthatatlanságára. Most pedig már kiforrott antiliberális vagyok.

Vannak jobbikos olvasóim, akik sokszor nem értik miért zárom ki alapból a Jobbikot. Nos, erre 2 okom
van. Az egyik: szinte biztos vagyok benne, hogy egy gy?ztes jobbik átigazolna a fenti 4. csoportba, s erre
ma egyre több a jel. Gyakorlatilag ma már a Jobbik a háttérhatalom titkos favoritja. Láttunk már ilyet
máshol is. A hatalmasok nem finnyásak: nekik az is megfelel, ha a liberális rend a Szent Turul és Korona,
valamint társai jelképe alatt épül. Semmi gond, ha megy továbbra is az ország kifosztása és a pénzek jól
bejáratott menetelése a nyugati zsebekbe.

A másik ok: nem látok értékelhet? szellemi hátteret a Jobbik mögött, az egész csak egy hatalmas
gagyiság. S nem arról van szó, hogy nekem tetsz? szellemi hátteret keresek. A ballibek mögött VAN
szellemi háttér, nem is komolytalan, nem értek egyet ugyan vele, de van. A Jobbiknál nullát látok.
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Kedvenc pártom nincs 1999 óta. Egyik se tetszik, mert mindegyik tömve van ostoba és korrupt
majmokkal, valamint bérliheg?kkel és seggnyalókkal, csak nem ugyanazt a segget nyalják. Azaz mindig a
kisebbik rosszra szavazok azóta.

_______________________________________________
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Kis Hippiasz
by maxval bircaman - szerda, december 13, 2017
http://bircahang.org/kis-hippiasz/

Szókratész vitázik Hippiasszal Homérosz m?veinek kapcsán.

A kiinduló pont: a hazug ember ravasz.

Mindenki abban a legnagyobb, amiben legnagyobb a tudása. A matematikus ért legjobban a számokhoz,
így ? tud a legjobban hazudni is a számokat illet?en. Így van ez minden más tudományban, jártasságban
is.

A köveztetés tehát: aki szándékosan hazudik, az jobb, mint aki akaratlanul teszi ezt. Hiszen aki tud jól
hazudni, az tud igazat is mondani.

Az ellenérv: de hiszen a jog is szigorúbban ítéli a szándékos gonosztevést, mint a gondatlant.

Szókratész érve ezzel szemben: egy sportversenyen is jobb egy jó sportoló, aki direkt elveszti a versenyt,
mint egy olyan, aki képtelen nyerni. Az el?bbi ugyanis képes nyerni, ha akar, míg az utóbbi erre képtelen,
hiszen képességei elégtelenek.

A végközvetkeztetés: Szókratész kijelenti, ? maga se ért egyet, hogy a szándékos gonosztett jobb lenne a
gondatlannál, de lám, ez jön ki logikailag.
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A történet nyilvánvalóan egyfajta paródia. Nem lehet egy negatív cselekedetet egy számba venni
valamely semleges vagy pozitív cselekedettel. Hiszen az nyilvánvaló, hogy jobban tud hazudni
egy adott témáról az, aki azt a témát jobban ismeri, mint aki azt nem ismeri, de ebb?l sehogy se
következik, hogy maga a hazudozás pozitív érték lenne.

_______________________________________________
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Kié lesz az idei Nobel?
by maxval bircaman - péntek, október 06, 2017
http://bircahang.org/kie-lesz-az-iden-nobel/

Most pénteken derül ki, ki kapja az idei Nobel-békedíjat.
Szerintem Satana Mertkell kapja, mert 2 fontos dolgot is tett a skandináv liberaszták (?k alkotják a
Nobel-Bizottságot) érdekében:

iszlamista terroristákat invitált Európába,
bevezette a homokházasságot Németországban.

Viszont ellene szól, hogy náci nemzetiség?, szóval lehet, hogy mégis más lesz...

Szóval lehet, hogy mégis valami Trump-ellenes pedofil aktivista kapja Mertkell helyett...

Még esélyes jelölt Francisco Conchita Borgia Buziglio Wurst, vatikáni celeb médiasztár, akinek
keresztényellenes hetvenkedése mindenképpen egy Nobelért kiált...

Pár órán belül kiderül.

_______________________________________________
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Kommentelés
by bircahang admin - hétf?, december 04, 2017
http://bircahang.org/kommenteles-2/

A kommentrendszert a mai nappal átállítottam kizárólag a Disqus-rendszerre.

A Facebook-kommentelés megsz?nt, ennek oka, hogy számtalan bajom volt a Facebook liberálfasiszta
cenzúrájával.

A cikkek továbbra is meg fognak jelenni a Facebook-oldalunkon, mármint amíg a Facebook engedi, s?t
ott is lehet kommentelni, de felhívom mindenki figyelmét, hogy az ott való kommentelésnek kockázata
van, én is éppen újabb 30-napos Facebook-letiltásomat "élvezem".

_______________________________________________
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Kommentelés
by bircahang admin - szombat, március 18, 2017
http://bircahang.org/kommenteles/

Az utóbbi 3 hét során csak a Facebookos kommentelés m?ködött médiánkon.

Ennek oka m?szaki volt. Mától ismét m?ködik a bels? kommenrendszer is.

Sajnos nagyon keveset értek a programozáshoz, így sok id?t vett igénybe, mi az oka a problémának.

De a lényeg: már m?ködik ismét.

_______________________________________________
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Korai filozófusok
by maxval bircaman - péntek, augusztus 18, 2017
http://bircahang.org/korai-filozofusok/
Az els? filozófusok.
Mivel Platónnál sokszor szóba kerülnek a kora el?tti filozófiai elképzelések, szükséges egy alapvet?
tájékoztatás a témáról.
Nem írnék azonban részletesen, mert mindez megtalálható bármelyik filozófiatörténeti könyvben. Csak a
f? irányzatokat említeném meg, azok szerintem legfontosabb releváns jellemz?ivel.
Az összes ide tartozó korai gondolkodó esetében a gond az, hogy nem vagy alig maradtak fenn írásaik. A
legtöbb esetben csak mások elbeszélésében találunk leírásokat róluk, jobb esetben ezek idézeteket is
tartalmaznak. Ezek tanulmányozásához az alapm? Hermann Diels Die Fragmente der Vorsokratiker cím?
m?ve, mely az összes hasonló töredéket tartalmazza. A m?vet Diels tanítványa Walther Kranz folytatta.
Veztéknevük kezd?bet?i alapján a m? egyetemes jelzése DK, ami nem azonos Gyurcsány pártjával. A m?
létezik angol fordításban is, más nyelvr?l nem tudok. Én viszont nem ezt a hatalmas m?vet használtam,
hanem Kirk és Raven The Presocratic Philosophers - A Critical History with a Selection of Texts cím?
m?vét, mely csak a legfontosabb szerz?k legfontosabb szövegeit tartalmazza.
A f? kérdések:
mib?l és miért van, lett a világ?
a világban tapasztalható sok dolog hogyan lett és mib?l?
a dolgok hogyan lehetnek egyszerre állandóak és változók?
Az összes korai filozófusra jellemz? a világközpontúság. Míg a modern kori filozófia leginkább az
emberb?l indul ki, a premodern kor pedig Istenb?l, addig ez a legkorábbi filozófia a mindenségb?l. Ennek
hatása az is, hogy ezek a filozófusok olyan kérdésekkel is foglalkoznak, melyek a mai fogalmaink szerint
abszolút nem filozófiai kérdések.
A milétosziak az els?k. ?ket monista természetfilozófusoknak szokták tekinteni. Azaz a természet
megfigyeléséb?l igyekeznek levonni következtetéseket, a természetfelettit tagadják, s egyetlen
alapalkotóelemre gondolják visszavezetni a mindenséget. Tehát a sokféleséget nem tagadják, de azt
visszavezetik egyetlen lényegre.
Bár nem tagadják az isteneket, azokat az anyagi világ részének tekintik, az istenek egyfajta szuperh?sök
csupán, nem a valóság okai. A valóság oka saját magában van, az anyag tulajdonsága, hogy örökké való,
nem keletkezett, mindig létezett, továbbá egyfajta rendben létezik, azaz van egyfajta természetes
világrend, melynek alapja az, hogy a dolgoknak lelkük van. Ez hatalmas változás a korábbi korokhoz
képest, amikor az emberek abban hittek, a világban nincs rend, hanem az valamiféle káosz. A világrend
fenntartásának módja lehet: a világ körbeölelése, ezáltal korlátozása, a jelenlét mindben, s a kés?bbi
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létezés szabályainak meghatározása már az alapállapotban.
Legfontosabb alakja Anaximandrosz. Anaximandrosz arra jutott, nem lehet mindennek az
alapalkotóeleme egy ma is létez? valami - ahogy ezt az irányzat két másik f? képvisel?je, Thalész és
Anaximenész hiszik -, hiszen akkor miért vannak más dolgok is rajta kívül, miért nem alakul át minden
más dolog ezen egyetlen alapelemmé. Anaximandrosz így egy absztrakcióval élt, azt mondta,
mindennek az alapja a „határtalan” nev? meghatározatlan dolog, ami egyetlen ma létez? anyaggal se
azonos.
Anaximandrosz azt mondja, az eredeti ?sállapotban minden az örökké mozgó „határtalan” volt, majd az,
saját bels? sajátosságainak köszönhet?en szervez?dött a mai ismert anyagokba, ebb?l lettek az istenek és
az istenek világa is. A „határtalan” tartalmazott mindent, egymásnak ellentétes dolgokat is, melyek aztán
függetlenedtek t?le. A világrend célja pedig ezen ellentétes dolgok egyensúlyának fenntartása.
Ami Thalészt illeti, a víz nemcsak ?selem, hanem ma is a világot körülvev? anyag nála. Az alap itt
nemcsak mitológiai, hanem empirikus is. A korban már ismertek voltak az ?sleletek, köztük tengeri
állatok maradványai, melyekre a tengerekt?l távol bukkantak. Továbbá Mezopotámiában történeti
tapasztalat volt a víz visszahúzódása, tulajdonképpen a mezopotámiai magaskultúra létrejötte reakció
volt a lassú száradásra.
Anaximenész esetében a leveg? elem határtalan, s az egyben a világrend lelke is.
A püthagoraszi iskola f? alakja természetesen Püthagorasz, aki Anaximandrosz tanítványa volt. T?le
vette át a „határtalan” alapalkotóelemet, mely mellett azonban az üresség is alapalkotóelem. A két
alapalkotóelemb?l nem csak az anyag van, hanem a szellem is, mind az anyag, mind a szellem
halhatatlan, de a szellem magasabb rend? anyagnál.
A határtalan úgy vált konkrét dolgokká, hogy magába szívta az ürességet, így a határtalan az üresség által
elválasztott dolgokká lett, azaz a „határtalan” az anyag, míg az üresség annak formáját eredményezi,
mely folyamat elvi alapja a matematikai szabályosság, mely harmóniában tartja a mindenséget.
Alapelvek:
határ - határtalanság,
megnyilvánulásai:
páratlanság - párosság,
egység - sokaság,
nyugalom - mozgás,
jó - rossz,
stb.
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A dolgok azonosak a számokkal. A pontok testeket alkotnak, a pontoknak van kiterjedésük. Az egyes
testek közti különbség oka az, mennyi ürességet foglalnak magukban. Ez, érdekes módon, azonos a mai
tudományos nézettel, mely szerint pl. minden egyes hidrogénatom 99,999 %-ban üresség.
Az ember kett?s lény: teste az anyagból van, lelke a szellemb?l, ez utóbbi halhatatlan. A lélek testet vált
halál után.
Alkmaión, Pütagorasz tanítványa alkalmazta az egyensúly elvét az egészségre.
Philolaosz szerint az egy a páros és a páratlan egyszerre (az ókori görögök eleve az egyes számot nem
tekintették számnak).
Ez így azt hiszem egyfajta kategórialapú monizmusnak tekinthet?.
Az epheszoszi iskola, s annak legfontosabb képvisel?je, Hérakleitosz. ? is egyetlen alapalkotóelemet
keres, mint a milétosziak, azonban azt nem egy konkrét dologban, hanem egy elvben, a változásban
találja meg. Viszont csak az tud változni, aminek van önazonossága is, hiszen ha ez nincs, nem
beszélhetünk arról, hogy egy adott dolog változik, ebben az esetben az egyes dolgok csak mindig egy
pillanatra léteznének, míg helyüket átveszi valami más dolog. Ez abszurdum lenne, a folyamatos változás
tehát nem véletlenszer?, hanem egyfajta bels? rend eredménye, e rend alapja az, hogy minden egy, mely
magában tartalmaz mindent és annak ellentétét is.
Érzékeinkkel felfogjuk az anyagi világot, mely örökké való, nincs kezdete vagy vége - alapja a t?z, ill.
annak kialvó formái: a föld és a víz -, viszont állandó átalakulásban van, míg lelkünkkel fel tudjuk fogni
a logosznak nevezett bels? rendet. Ez a logosz meghatározza mind az anyagi világot, mind az emberi
lelkeket. A logosz Isten, de ez az Isten nem a világtól külön álló entitás. A világ ciklikusan változik a
tökéletesség és a káosz között, az emberi lélek maga is idomulni tud bármelyikhez, ha a szeretet vagy a
gy?löletet választja. A tökéletes lélek egyesül Istennel, nem világos azonban, hogy ez a keleti vallások
mintájára az egyéniség elvesztését is jelenti, vagy keresztény módra a megmaradását.
Ez az els? olyan elképzelés, mely értelmezhet? a keresztény istenképhez hasonlóként. Bár ez az istenkép
nem transzcendens, hanem az anyagi világban van meg, már nem is az anyag bels? sajátossága. világ
ezen alapelvét Hérakleitosz logosznak nevezi, amit a keresztény teológia is átvett. Érdekes véletlen: János
evangéliumát - melynek els? mondata a görög eredetiben tartalmazza a logosz szót szintén Epheszoszban
írták, csak persze kb. 600 évvel Hérakleitosz után: ?? ???? ?? ? ?????, ??? ? ????? ?? ???? ??? ????,
??? ???? ?? ? ?????. - a magyar fordítás szerint: Kezdetben volt az Ige, az Ige Istennél volt, és Isten volt
az Ige, ? volt kezdetben Istennél. - a magyar fordítás az „ige” szót használja a görög „logosz” szóra.
Róla még itt.
Az eleai iskola legf?bb képvisel?je Parmenidész. Nála az el?bb említett egy már nem csupán minden
dolgok lényege, hanem az egyetlen létez? is, melyhez képest minden más látszat. Írtam itt is a témáról.
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Ez így teljes szakítás a természetfilozófusokkal, hiszen ha a világ csak látszat, azon keresztül nem
ismerhet? meg a valódi létez?. Míg a természetfilozófusok a tapasztalatból akartak levonni
következtetések, a eleai iskola az ellenkez?jét vallja: csak a tiszta értelem alkalmas következtetések
levonására. Az a legtisztább monizmus.
A lét egyenl? a létez? létezésével, a gondolkodás pedig azonos a léttel, ennek az elképzelésnek a
tarthatatlansága csak a XX. sz. elején kerül megmagyarázásra: a lét valójában több, mint a létez?k
létezése.
Elutasították a hagyományos istenképet, helyette Istent azonosították az egyetlen létez?vel. Ez nem
keresztény istenkép azonban, mert itt Isten maga az egyetlen létez?. Egyfajta panteizmus tehát.
Korai képvisel?je még Xenophanész. Egyes források szerint Parmenidész tanítója volt.
Ismert mint valláskritikus. Rámutatott a többistenhit kulturális függ?ségére. Helyette egyetlen, absztrakt
isteni elvet vallott, aki megismerhetetlen emberi ésszel.
S a legismertebb eleai Zénón, paradoxonai révén, a legismertebb a tekn?sbéka és a futóbajnok versenye,
ahol ha kis el?nyt kap a tek?sbéka, sose fogja tudni utolérni ?t akár a leggyorsabb ember se. Zénón
paradoxonai Parmenidész igazolására szolgálnak, pl. az említett történet a mozgás lehetetlenségét akarja
bizonyítani.
A mozgás elenni érvet nem részletezem, ez közismert: a futóbajnok és a tekn?sbéka, ahogy ezt
említettem. De lássuk a sokaság ellenit!
Ha a dolgok végtelenül kis dolgokból, kiterjedés nélküli pontokból állnának, akkor semmi se létezhetne,
hiszen a kiterjedés nélkül ponthoz hozzáadva egy másik kiterjedés nélküli pontot ismét nem lenne az
eredmény kiterjedt. S bármennyi pontot adnánk még hozzá, a végeredmény továbbra is semmi lenne. Ha
viszont a dolgok nem végtelenül kis dolgokból állnak, hanem kiterjedéssel rendelkez? kis részekb?l,
akkor ezek ismét részekb?l fognak állni, a részek között lesz távolság, s így tovább a végtelenségig az
egyre kisebb és kisebb részekig. Ez sem lehetséges.
A modern megoldás a kérdésre csak a XX. században született meg: van egy minimális méret,
mely alatt a méret fogalma egyszer?en megsz?nik, az anyag energiává válik.

Melisszosz - szintén Parmenidész tanítványa - követi Parmenidészt, egyedül abban tér el, hogy szerinte a
mindenség örök és végtelen, s testetlen.
A pluralista iskola f? képvisel?i Anaxagorasz és Empedoklész. tanításuk lényeg nagyjából úgy
jellemezhet?: a milétoszi és az eleai iskola nézeteinek összehangolása. Van a természet, annak
alapalkotóelemeivel, de van egy küls? er? is.
Empedoklész szerint 4 alapalkotóelem van (egyez?en a hagyományos görög elképzeléssel ezek a föld, a
víz, a leveg?, s a t?z -, melyeket két egymással ellentétes szellemi er?, a szeretet és a viszály mozgat, az
el?bbi egyesíti a dolgokat, míg az utóbbi elválasztja ?ket.
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Anaxagorasz szerint az anyagi világon kívül létezik egy önálló szellemi er?, mely megszervezte a
szervezetlen anyagot és azt mozgásba hozta, míg az után az anyag már ment tovább saját szabályai
alapján. A valóság alapja a dolgok „magvai”, minden dolognak megvan a maga „magva”, a világ minden
része tartalmaz mindent, de a részek különböznek, mert bennük egyik vagy másik „mag” dominál. Az
emberi lélek a szellemi er?höz tartozik.
Egyik tanítványa Arkhelaosz volt, aki azért érdekes, mert ? volt Szókratész tanítója.
Az atomista iskola f? képvisel?je Démokritosz. Tanítása hasonlít a püthagoraszi iskolában abban, hogy
az üresség az egyik alapalkotóeleme, míg másik az atom, minden anyag alapja az atom, mely egy
oszthatatlan anyagi részecske, az egyes dolgok azért különböznek egymástól, mert bennük az atomok
elrendezése eltér?. Bizonyos szempontból az eleai irányzat ellentéte ez: az eleaiak nem lehetséges
mozgás, mert ehhez üresség kellene, míg az atomisták tényként elfogadják a mozgást, s ebb?l
következtetnek az ürességre. Démokritosz f? újítása, hogy szerinte nincs se bels?, se küls? rendez?er?. A
világ egyszer?en az atomok véletlenszer?nek t?n?, valójában tudományosan feltárható és el?re
meghatározott, szabályszer? mozgásának és kölcsönhatásának eredménye. A lélek létezik, de tisztán
anyagi jelenség.
Démokritosz volt a hivatalos marxizmus, s személyesen Lenin kedvenc ókori filozófusa. A
materializmus megalapítójának számított. Hiszen teljesen tagadott nem csak minden transzcendenst, de
minden nem-anyagi szellemit is. Lenin korában mindez még teljesen tudományosnak is t?nt, hiszen
minden arra mutatott: a világ a saját szabályai alapján m?ködik, csak várni kell, hogy a tudomány
felfedezze az összes természeti törvényt. Nincs szabad akarat, mindent természeti törvények határoznak
meg, s eljön a nap, amikor minden törvényt tudni fogunk. Szabadság nincs, az csupán tudomásul vett
szükségszer?ség.
Aztán jött hatalmas pofára esés: a tudomány tényleg fejl?dött, csak nem úgy, ahogy azt a materialisták
szerették volna. A XX. századi fizika két hatalmas pofont kevert le a materializmusnak.
Az els?: kiderült, hogy az atomnál kisebb részecskék világára nem érvényesek a fizika törvényei. Az
szubatomi részecskék számára nincs maximális sebesség, a fénysebességnél gyorsabbak képesek
mozogni, továbbá állapotuk függ a megfigyelést?l, valamint nem mérhet? egyszerre a helyük és a
mozgásirányuk. A következtetés: a szubatomi részecskék helyzete csak megközelíthet?en jósolható, de
nem állapítható meg rájuk semmilyen szabályosság.
A második: amikor mérhet?vé vált a csillagrendszereknél nagyobb egységek sebessége is, kiderült: a
galaxisokban sem érvényesek a fizika törvényei. Míg a Naprendszerben vagy más csillagrendszerben
minden szépen m?ködik, a bolygók sebessége kapcsolatban áll az illet? csillag gravitációs erejével, addig
a galaxisokban a csillagok sebességére ez nem igaz: nem olyan sebességgel keringenek galaxisuk
központja körül, ahogy kellene. A modern fizika erre kitalálta a soha senki által ne tapasztalt sötét anyag
és sötét energia fogalmát, ezek miatt nem felel meg a csillagok sebessége az elvártnak.
Ez kb. olyan, mintha azt mondanánk, hogy 2x2=4, de csak a földszinten, viszont a pincében 2x2 lehet
bármi, a padláson pedig 2x2=2, mert a sötét padláslény - melyet soha senki se látott - megeszik 2-t.
Ennyit a tudományvallásról...
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Nem véletlen, hogy a mai modern marxizmus hívei régóta nem hívei a marxi filozófiának, hanem csak
közgazdaságtanát és politikáját támogatják. Lásd Latin-Amerikát, ahol a marxizmus máig tényez?, de
mindig együtt a katolikus világnézettel.
Másik f? ismert képvisel?je ennek az iskolának Leukipposz.

Monizmus és pluralizmus
Fontos ennek a két alapfogalomnak a tisztázása.
Sokféleképpen megfogalmazható, de a 3 alapvet?: egzisztencia (létezés), szubsztancia (lényeg) és
kategória alapon.
Létezésalapú monizmus és pluralizmus: minden egy vagy minden több? Azaz hány dolog létezik: egy
vagy több?
Ha egy dolog létezik csak, ebben az esetben honnan van az a sok konkrét dolog, melyeket tapasztalunk?
Erre a két f? válasz:
a konkrét dolgok csak látszatok, azaz érzeteink csalókák, ezért gondoljuk, hogy van több konkrét
dolog,
a konkrét dolgok az egy mesterséges, szubjektív felosztásának eredményei csupán.
Ellentéte ennek az elképzelésnek a létezésalapú pluralizmus, melynek állítása: több dolog van.
Lényegalapú monizmus és pluralizmus: minden dolog lényege ugyanaz vagy nem?
Ez a monizmus lehet többféle alapú:
materialista: minden alapja az anyag, minden annak valamilyen formája, azaz ami nem-anyaginak
t?nik, az is csak sajátos anyag vagy az anyag valamilyen sajátossága,
semleges: van egy harmadik típusú lényeg, mely az anyagi és a szellemi alapja,
idealista: minden szellemi, az anyag a szellem terméke.
Van olyan sajátos monizmus is, mely nehezen helyezhet? el ebben a felosztásban: ez anyagi alapot vall,
azonban az anyagnak valamilyen szellemi er?t is tulajdonít. Ez nehezem határolható el a materialista
monizmustól, mely az anyag bels? tulajdonságának tekint valamiféle energiát.
Ellentét: a lényegalapú pluralizmus: a dolgok lényegileg több alapvet? elemre vezethet?k vissza.
S végül a kategórialapú monizmus: sok konkrét dolog van, de ezek egyetlen dolog részekre válásából
erednek.
Ellentéte a kategórialapú pluralizmus: nincs egyetlen fels? kategória.
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Vegyük észre: az egyik típusú monizmus lehet más szempontból pluralizmus is. Lásd pl. a keresztény
vallás vagy a marxizmus tanítását, mindkett? egyszerre létezésalapú pluralista, de lényegalapú monista!
Továbbá kvalitatív és kvantitatív értelemben is különbséget kell tennünk. Aki kvantitatív monista egy
darab dologban hisz, míg a kvalitatív monista több dologban, melyek azonban ugyanazok. Aki kvantitatív
pluralista több darab dologban hisz, míg a kvalitatív pluralista több dologban, melyek egyszerre több
példányban is jelen vannak. Bár így végiggondolva, a kvalitatív pluralista egyben kvantitatív pluralista
is, míg a kvantitatív pluralista nem feltétlenül kvalitatív pluralista.
Nem említettem a dualizmust és a nihilizmust. A dualizmus felfogható mint a pluralizmus alváltozata. A
nihilizmus pedig azt jelenti, nem egy vagy több dolog van, hanem nulla.
_______________________________________________
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Kratülosz
by maxval bircaman - szerda, szeptember 13, 2017
http://bircahang.org/kratulosz/

Az írás legnagyobb részében nyelvészeti. Amikor el?ször olvastam, nevetségesnek tartottam ezt a részt.
Kratülosz egyébként egy filozófus, Szókratész kortársa, ? a leírt beszélgetés egyik résztvev?je, s róla van
elnevezve ez a m?.

Miért? Mert a módszertan kb. ugyanaz, mint a mai magyar álnyelvészek módszere, azaz
el?vesznek idegen szavakat, majd azokat farigcsálva "bizonyítják", hogy azok magyar eredet?ek,
azaz a magyar a világ "?snyelve".
Most elolvasva ismét, a véleményem más. Persze a Platón által felhozott szómagyarázatok
többnyire komolytalanok, de már megláttam mindez mögött a zseniális alapötletet.
Szóval, a nyelvészeti kérdés az, hogy a szavak és az általuk jelölt dolgok kapcsolata milyen:
véletlenszer? vagy szabályos. A modern nyelvészet zöme a véletlenszer?re szavaz, azaz az egyes
szavak formája nincs kapcsolatban a szavak által jelölt dolgokkal, kivéve pár extrém esetet, lásd a
hangutánzó szavakat.
1988-ban részt vettem Szergej Sztarosztyin szovjet nyelvész el?adásán, aki igencsak bátor
módon - akkor ez burzsoá, antimarxista álláspontnak számított - már a 70-es évek végét?l pont
az ellenkez? álláspontot védte, azaz szerinte a szavak nem véletlenszer?, társadalmi
megállapodásra alapszanak, hanem van bels? értelmük is. Sztarosztyin - mint Aron
Dolgopolszkij szovjet-izraeli és Vlagyiszlav Illlics-Szvitics szovjet nyelvészek tanítványa - azt
állította, minden nyelv egyetlen ?snyelvb?l jön, s az ?snyelvi szavak nem véletlenszer?ek, hanem
az egyes hangkapcsolatoknak valós jelentésük van, s?t ennek nyomai a mai nyelvekben is
felfedezhet?k. Pl. a "k" és a "r" hangok együtt kerekséget jelentenek.
Engem ez meggy?zött, s azóta Platón e m?vét se gondolom viccesnek. S?t zseniális, hogy Platón
ezt a XX. századi elméletet 2500 évvel korábban megsejtette.

Tehát Platón e m?vében a két elmélet harcáról van szó: a szavak véletlenszer?ek-e vagy értelmesek.
Platón számtalan példát hoz fel az utóbbi mellett - mint mondtam, ezek nagy része nyilvánvalóan
mesterkélt, hamis példa -, bár az írás végén ? maga jelenti ki, hogy mindez nem biztos, s további
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vizsgálódásra van szükség. Erre Platón úgy jut el, hogy ? maga is lát ellenérveket az elméletére.

A második téma - mely azonban az el?bbihez szorosan kapcsolódik - az a kérdés, hogy a nevükön
keresztül megismerhet?ek-e a dolgok. A dolgok lényege egységes, objektív, nem függ az embert?l, mert
ha a dolgok lényege szubjektív megítélés kérdése lenne, nem beszélhetnénk értelemr?l sem, hiszen ebben
az esetben mindenki számára más-más lenne értelmes. Platón név szerint említi Prótagoraszt Szókratész kortársát és a szofista irányzat egyik alapítóját, mely iskolát Platón elvetette - és híres
mondását, mely szerint "minden mértéke az ember", s éppen a fenti érveléssel cáfolja a híres mondást.
Mivel a dolgok lényege egységes és objektív, így a cselekedetekre is ezt kell mondani, márpedig a
dolgoknak való névadás is egy a csekedetek közül, így ennek alapja is objektív kell, hogy legyen. Hozzá
kell ehhez azért tenni: Prótagorasz nem vitte el saját elvét annak abszurd, végletes alakjáig, azaz nem
következik tételéb?l radikális szubjektivizmus, hiszen az azt jelentené: mindenki mindent másképp lát,
azaz nem lehet a dolgokról beszélni se.

Visszatérve Platónhoz, felmerül azonban 3 kérdés:

amikor valaki téved és rossz névvel nevez valamit, mi ez? - a válasz ez esetben: nem beszélhetünk
névr?l, ez nem igazi név, hanem értelmetlen hangok hallatása,
visszavezetjük ugyan a neveket alapelemekre, de az alapelemeket ki találta ki? - Platón nem ad
erre konkrét választ, csak annyit mond, ez valamiféle az emberinél nagyobb er? munkája,
a név visszadja-e teljesen a dolgot, amire utal? - nem, ahogy a kép sem adja vissza azt, amit
ábrázol, hanem csak lényegi elemeit.

Itt visszatér a kérdés: nevükön keresztül megismerhet?ek-e a dolgok? Mint láthattuk, igen, azonban
jobban megismerhet?k saját magukon keresztül. Ennek alapja az egyes dolgok közti rokonság. A
dolgok lényege pedig állandó,mozdulatlan, ha nem így lenne, nem lenne lehetséges a megismerés. Itt
Platón név szerint említi Hérakleitoszt, akinek leghíresebb mondája a "minden folyik". Platón szerint a
dolgok lényege nem "folyhat" (mozoghat), hanem objektívnek és állandónak kell lennie.

az egyes említett filozófusok elhelyezése id?ben
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Platón - piros, Szókratész - zöld

Prótagorasz - kék , Hérakleitosz - sárga

_______________________________________________

253 / 440

BircaHang - 2017
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Kritiasz
by maxval bircaman - szerda, december 06, 2017
http://bircahang.org/kritiasz/

Valószín?leg ez Platón legbizarrabb írása. Elvileg arról kellene szólnia, hogy hogyan t?nt el Atlantisz, de
pont nem ez derül ki bel?le, mert Platón sose fejezi be ezt a m?vét.

A történet lényege: 9000 évvel az írás keletkezése el?tt hatalmas háború zajlott a világban: a gibraltári
szorostól keletre és nyugatra él? népek között. A keleti népek vezet?je Athén volt, míg a nyugatiaké
Atlantisz

Abban a korban minden ország élén istenek álltak, Kés?bb természeti katasztrófák zajlottak, a istenek
visszavonultak az emberek közvetlen irányításától, az emberek elfelejtették az istenek irányítását, de a
nevük megmaradt az emlékezetbe, innen a mitológia eredete.

Ebben az ?si Athénben a lakosság mez?gazdálkodással és kézm?vességgel foglalkozott, t?lük teljesen
elkülönülve éltek a katonák a városállam legmagasabb részén, teljes vagyonközösségben. Akkoriban
Athén nagyobb volt a mainál - értsd a Platón korabelinél -, s földje is sokkal termékenyebb volt, s
édesvizek terén is sokkal gazdagabb terület volt. A föld olyan kiváló min?ség? volt, hogy még a
hegyoldalakat is megm?velték.

Az athénieket az erény keresése motiválta, f? elvük az arany középút megtalálása volt a bátorság és a
békesség között. Az összes többi görög vezet?jének tekintette Athént.

Míg Athén istene Athéné és Hefesztos volt, addig Atlantiszé Poszeidón. Poszeidón beleszeretett az egyik
atlantiszi lányba, Kleitóba, aki a sziget közepén élt, ezért elzárta a sziget középs? részét három darab
vízzel teli széles árokkal a sziget többi részét?l, hogy más ember ne kerülhessen kapcsolatba Kleitóval.
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Az atlantisziak nem ismerték akkor még a hajózás tudományát, így nem tudtak átmenni ezeken az
árkokon.

Poszeidónnak 10 gyereke született, 5-5 fiúiker, akik között felosztotta az egész szigetet. Az els?szülött
Atlasz kapta a központi részt és a királyi rangot. Testvérei lettek a többi 9 régió kormányzói.
Mindannyian sikeresen kormányoztak, növelve a terület gazdaságát. Amint elsajátították a hajózást, sok
más szigetet is meghódítottak. Atlantisz gazdagabb volt minden más országnál a világon. Legértésebb
fémük az oreikhalkosz - „hegyi réz” - volt, melyet csak itt bányásztak és mely a második legdrágább
anyag volt akkoriban az arany után..

Az atlantisziak kés?bb a Poszeidón által épített vizesárkok felett hidakat építettek., majd csatornát
építettek ki a tengerparttól a központi rész felé. Majd további hatalmas építményeket hoztak létre, köztük
véd?falakat. A legcsodálatosabb építmény Poszeidón és Kleitó temploma volt, melyet aranykerítés vett
körül. Ide mentek a régiók adói is a központi hatalom számára.

A továbbiakban Platón részletesen leírja az ország többi részét, valamint a társadalom felépítését. Ezt nem
részletezném, rögtön áttérnék a kormányzati rendszerre. Platón túlzásba men? részletességekkel írja le
Atlantiszt.

Tíz király uralkodott Atlantiszban, kormányzati és igazságszolgáltatási hatalmat is gyakoroltak, jogukban
állt halálbüntetés kiszabása is, de ehhez legalább 5 király egyetértésére volt szükség. Az alkotmány alapja
Poszeidón eredeti rendelkezései voltak, az alkotmány rá volt vésve egy oreikhalkoszból készített
oszlopra, Poszeidón templománál. Az oszlop valamiféle b?ver?vel is rendelkezett: romlást hozott azokra,
akik készakarva megsértették az alkotmányt. Minden ötödik évben összeült a tíz király, s alkotmánybíráskodtak: az alkotmánnyal ellentétes szabályokat hatályon kívül helyezték. Döntéseiket egy-egy
Poszeidónnak feláldozott bikaáldozat bemutatásával szentesítették

Atlantisz titka az volt, hogy lakosai szigorúan követték az isteni törvényeket, s ennek hatására mentesek
maradtak a tévedésekt?l és az önkorlátozás hiányától, senki se követett el b?nöket, senki se törekedett
személyes gazdagságra, mindenki testvériségben élt egymással, ugyanazokat az erényeket magasztalva.
Amint azonban az isteni rész csökkent, az emberi rész növekedett.

Az er?szak és a szégyentelenség lassan az erények helyére léptek, a tökéletességet és a boldogságot
pedig kevélység és hatalmaskodás váltották fel. Zeusz ekkor elhatározta, megbünteti Atlantisz népét,
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hogy az helyes útra térjen.

Az írás végén Zeusz gy?lésre hívja fentiek céljából az isteneket. De itt sajnos a történet félbeszakad, az
írás véget ér, így nem tudjuk mi történt végül is Atlantisszal.

Valószín?leg Platón megunta. Én is, valahogy nem tudott lázba hozni Atlantisz részletes leírása.
Azt hiszem kitalálható a folytatás: nem sikerült helyes útra téríteni Atlantisz lakosságát.
Sokan hiszik, hogy a görögök el?tti krétai civilizáció van itt leírva, de ennek ellentmond, hogy
Platón világosan leírja: a terület nyugatra volt a gibraltári szorostól.

_______________________________________________
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Kritón
by maxval bircaman - szerda, november 29, 2017
http://bircahang.org/kriton/

Ez Platón legrövidebb írása. Mintha egyfajta kiegészítés lenne a Véd?beszédhez, megmagyarázandó,
Szókratész miért nem menekült el az igazságtalan ítélete után.

Kritón meglátogatja Szókratészt börtönében, halálos ítéletének végrehajtása el?tt.

Kritón elmondja, fél attól, hogy a közvélemény azt fogja hinni barátai azért nem mentették meg
Szókratészt a haláltól, mert sajnálták a pénzt. (Lásd ez eset részleteit másik cikkemben.) Szókratész
megjegyzi, a közvélemény nem számít, csak a derék emberek véleménye számít. Kritón szerint mégis
tör?dni kell a közvéleménnyel, hiszen most látható, éppen a közvélemény okozta a halálos ítéletet.
Szókratész szerint azonban a néptömeg nem képes nagy rosszat okozni, mert ha igen, akkor képes volna a
jóra is, a valóságban mindig csak azt teszi, amibe éppen kerül, gondolkodás nélkül.

Kritón nem érti, Szókratész miért nem ment bele legalább abba, hogy barátai lefizessék a börtön?röket,
majd ?t külföldre menekítsék. Szókratész elmondja, nem az élet az igaz ember célja, hanem a jó élet, azaz
azt kell megvizsgálni, jó lenne-e, ha elmenekülne az ítélete el?l. Jogtalanságra nem szabad
jogtalansággal válaszolni, a rosszra nem lehet válasz a rossz. Mi lenne az állam törvényeivel, ha azt
lakosai kijátsszhatnák, amikor valamit rossznak vélnek? Az athéni állam nem tiltja senkinek, senki teljes
jogú polgárának hogy teljes vagyonával bármikor elköltözzön külföldre, tehát aki marad, az egyetért a
városállam rendjével, ezek után nem vonhatja ki magát a törvények alól, csak mert azok éppen negatívan
érintik ?t. Ez nem lenne erényes, helyes cselekedet. Ráadásul Szókratész választhatta volna a szám?zetést
a halálbüntetés helyett, de ? ezt nem tette meg. Ha ezek után elszökne, egész hitelessége veszne el.

Most ugyan Szókratész igazságtalanságot elszenvedve távozik az életb?l, de ennek oka nem a törvényes
rend, hanem a gonosz emberek, akik hamis vádakkal elítélték ?t, s ha elszökne, azzal nem ezen emberek
ellen állna jogos bosszút, hanem a törvényes rend ellen lépne fel , az igazságtalanságra igazságtalansággal
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válaszolva.

Kritón a m? végén elfogadja Szókratész érveit.

_______________________________________________
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Kulturális imperializmus
by maxval bircaman - kedd, május 16, 2017
http://bircahang.org/kulturalis-imperializmus/

A magát baloldalinak hazudó, a valóságban ultraliberális Kett?s Mérce blog megdöbbent? cikket
jelentetett meg.

Gyakorlatilag mintha valaki feltörte volna a blogot és oda önleleplez? írást tett volna fel.

A cikket érdemes végigolvasni, mert igaz megállapításokat tesz. Aki mégse olvasná végig, annak leírom
egy bekezdésben mir?l is szól.

A liberalizmus aktivizmusának teljes cs?djének oka Kelet-Európában - köztük Magyarországon az, hogy ez az aktivizmus nem más, mint a nyugati magállamok kulturális imperializmusa. Ezek
az aktivisták szinte sose önkéntesek, hanem idegen pénzb?l finanszírozott álcivil szervezetek
alkalmazottai, akik sokszor ugyanolyan monotón módon végzik munkájukat, mint bármely
magáncég átlagalkalmazottja. Jó példa, amikor egy budapesti mikrotüntetésre kiviszik a Black
live matters jelszót, mely egyébként egy amerikai néger, rasszista mondat, de nem is ez a lényeg,
hanem az, hogy ez a jelszó abszolút érdektelen Magyarországon, ahol néger kisebbség nem
létezik, a meglév? néger lakosság kizárólag migránsokból és leginkább afrikai-magyar
vegyesházasságokból jön, emiatt nincs az országban néger probléma semmilyen szinten. A cikk
megjegyzi egyetért?en: öngyarmatosítás ez az egész tevékenység.

Igen, abszolút igaz mindez. Évek óta figyelem ezt a jelenséget, Magyarországon és Bulgáriában
személyesen, de az oroszországi helyzetre is jó rálátásom van. S mindig megdöbbenek: tényleg ekkora
marhák lennének gyarmatosítóink? S a válasz: igen, azok.

Bulgáriában a dolog annyiból tisztább, hogy a nyugati minták szolgai követését szorgalmazók
jobboldaliaknak vallják magukat, így legalább nincs ellentét aközött, hogy ugyanazok az emberek
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istenítik a globális kapitalizmust, mint akik a nyugat kulturális értékrendjét is. Ennek a következménye
Bulgáriában, hogy ellenoldal is hasonlóan reagál, azaz jellemz?en nacionalista és baloldali egyszerre.
(Latin-Amerikában ez a szokás alapszinten szintén.) Magyarországon a helyzet azért komikusabb, mert
baloldalinak számítanak ezek az emberek, s azoknak is nevezik magukat, s?t az ellenoldal is azoknak
tekinti ?ket. Míg a baloldal szó világszerte els?sorban arról szó, hogy kritizáljuk a kapitalizmust, a
nyugati imperializmust. ellenezzük az USA háborús tevékenységét, addig az átlag, magát baloldalinak
nevez? magyar arról ismert, hogy:

elutasítja a kapitalizmus bármilyen kritikáját, az ilyen kritikát fasiszta és/vagy kommunista
demagógiának tartja,
a nyugati imperializmust a "progresszió" részének tartja
az USA és a nyugat háborús céljait pedig béketeremtésnek, a civilizáció terjesztésének hiszi.

S mi minderre az átlagember spontán reakciója? Hát az, hogy nulla érdekl?dést mutat ezen "baloldali"
aktivizmus felé.

Mert vajon mi a hitele annak, akinek egy szava sincs a Munka Törvénykönyvének azon szigorítási terve
ellen, mely hátrányosan érinti a munkavállalók munkaidejét, de közben éjt nappallá téve napokig ordít pl.
amiatt, hogy egy provokatívan viselked? újságírón?t udvariasan kitessékeltek egy rendezvényr?l? Vagy
mi a hitele annak, aki a magyar bérszintet piaci alapúnak, normálisnak tekinti, viszont els?rend?
programpontja a perverzek úgynevezett házasodása?

Mondok egy ellenpéldát a keresztény misszionáriusok történelméb?l. Természetesen a keresztény
misszionáriusok is beleestek az er?sak hibájába sok esetben, de ez leginkább egyes túlbuzgó egyének
b?ne volt, nem hivatalos politika. Amikor megindult a Brit-szigetek keresztényesítése. a kezdetben sok
túlbuzgó pap t?zzel-vassal igyekezett téríteni, azaz a helyieknek elmagyarázta, hogy ostobák, minden
szokásuk hibás, gonosz az egész életük, s egyetlen esélyük, ha mindent lerombolnak, ami eddigi
életükhöz kapcsolódik, majd átveszik az egyetlen igaz hitet, annak minden tartozékával. A siker elmaradt,
a legtöbben nem keresztelkedtek meg, aki meg igen, az leginkább csak látszatra, azaz a
megkeresztelkedés után folytatták korábbi hitüket, amikor a keresztények éppen nem volt a közelben. A
sikeres misszó ezután kezd?dött, s Írországban ez pl. Szent Patrik nevéhez f?z?dik. Patrik kiadta: csak a
vallást kell terjeszteni, de nem a misszionárius által kereszténynek hitt életmódot. Ha pl. eddig egy
faluban minden héten összegy?ltek az emberek, közös étkezésre, dics?ítve a pogány isteneket, akkor nem
betiltani kell a heti ünnepi vacsorát, hanem ugyanúgy megtartani, csak ezúttal pogány idolok helyett a
kereszt nevében. Ugyanez megesett a modern korban is. A többnej?ségben él? pogányoknak mindig csak
a jöv?re nézve tiltották meg a többnej?séget a keresztény missziók, azaz aki már ilyen családban élt, ott a
férfinek nem kellett kirúgnia összes feleségét az els?t leszámítva, csak a további többnej? házasságok
lettek tiltva. Így nem okozott gondot a kereszténység felvétele. Mindig ez volt a kereszténység politikája:
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nem rombolni, hanem építeni. Így lett pl. a Karácsony is: a népszer?, de pogány téli napforduló nap
ünneplése nem eltörölve és betiltva lett, hanem a meglév? ünnepre rá lett építve egy új, keresztény
tartalom.

Máig képtelenek megérteni a magyar "baloldali" politikusok, miért nincs az országban kormányváltó
hangulat, miért számít hatalmas sikernek, ha szervez?dik egy párezres tüntetésük, s miért hatalmas a
Fidesz el?nye minden népszer?ségkutató felmérés szerint. Nem értik, pedig egyszer?: az átlagember
inkább elt?ri azt, ami van, mint azt, ami jöhet helyette, ha egyszer tudja, mi ez a lehetséges új: a jól
ismert, a nyugattal mindig mindenben egyetért?, a magyar embereket lenéz? "baloldal". Kétségtelen,
hogy a Fidesz se népi, baloldali er?, de így is jobb, mint a fanatikusan nyugatpárti, országrontó"baloldal".
Olyan ez, mint Indiában 100 éve: lehet, hogy nem ideális állapot a helyi maharadzsa elny9mása alatt
élni, de még mindig jobb, mint a brit gyarmati tisztvisel? elnyomása alatt.

Pedig a liberális újgyarmatosítóknak csak a nyugati cégek gyakorlatát kellene követniük. A cégek
egyetlen célja a profit, így sose tesznek olyat, ami ennek ellentmondana. Jó példa erre saját jelenlegi
munkahelyem, a Coca-Cola m?ködése. Sok nyugati országban hatalmas összegeket költ a cég a
homoklobbi támogatására, mert ezt a ottani átlagember pozitívan értékeli, ez valamilyen "progresszív
cég" imidzst ad. Oroszországban ugyanez "perverz cég" imidzst adna, így a cég ott semmi ilyesmit nem
tesz, mert ezzel saját helyzetét rontaná: az orosz emberek imádják a kólát (a Coca-Cola mellett a Pepsit
is), de ha hirtelen elterjedne a cégr?l, hogy "perverz", sokan képesek lennének csak ezért abbahagyni a
termékek fogyasztását. Magyarországon pedig a cég köztes politikát folytat, azaz szponzorálja az éves
homokbüszkeségi menetet (azon megjelennek Coca-Cola reklámok), de ezen túl nem foglalkozik a
kérdéssel.

Van tehát egy nagy szerencsénk: a liberalizmus maximálisan intoleráns és kapkodó eszme, így nem
képesek utánozni a keresztény misszionáriusokat. ?szintén mondanak saját maguktól akkora butaságokat,
hogy az átlagember spontán ki is röhögi ?ket.

_______________________________________________
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Két út harca
by maxval bircaman - szombat, december 09, 2017
http://bircahang.org/ket-ut-harca/

Gazdaságpolitikai értelemben két modell harca folyik Magyarországon.

Az egyik a nemzetközileg liberális-konzervatívnak vagy neoliberálisnak (id?nként neokonzervatívnak is)
nevezett modell. A lényege: a t?ke szabadságát fokozni, azaz megszabadítani a t?két minden tehert?l. A
modell logikája: amint a t?ke megszedi magát még jobban, "kicsordul" t?le a pénz, s lassan felhúzza
magához a többieket is.

A modell persze sehol se m?ködik. Ahol az életszínvonal magas, nem e modell miatt az.

Viszont ennek kelet-európai verziója az, ami érdekes: ez egyenesen azt állítja, hogy az idegen t?ke az
ideális, azaz a
gazdaságunkat át kell adni az idegen t?kének. A modell logikája: az idegen t?ke hatalmas tapasztalattal
rendelkezik, ez akkora
érték, ami miatt érdemes odaadni neki a profitunkat, hiszen cserébe ez a rendkívül hatékony idegen t?ke
gyorsan felhúzza az egész gazdaságunkat, s?t a kisebb jelent?ség? helyi t?ke is fel fog emelkedni, hiszen
az idegen t?ke alvállalkozójaként fog m?ködni, plusz az idegen t?ke profitja részét helyben fogja
befektetni, valamint a bérszint is gyorsan közelíteni fog a nyugatihoz.

A modell sajátossága: el?ször Kelet-Európában lett kipróbálva, soha korábban, sehol nem volt még
alkalmazva. Mára elmondható: a modell cs?döt mondott, SEHOL Kelet-Európában nem hozott
eredményt. Magyarország a 90-es évek els? felében kifejezetten a modell mintaállama volt, akkor
Magyarország volt a bezzegállam, s minden más kelet-európai országnak az Antall-Horn kormány
politikáját mutatta példaként a nyugat, hogy lám, tessék a magyarokat utánozni. S mindenki utánozta is,
még Oroszország is. S mindenhol katasztróf?át okozott, talán a legnagyobbat Oroszországban, de
Magyarországon is drasztikus elszegényedés lett a f? "eredmény".
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Egyetlen kelet-európai állam állt ellen, Belarusz, ezért gyorsan ki is lett kiáltva Európa utolsó
diktatúrájának. A belarusz nép els?ként - még a 90-es évek els? felében rádöbbent a rendszerváltozás mögötti valóságra, hogy az egész
nem más, mint a nyugati t?ke gyarmatosító projektje. Belarusz sikeresen leállította már 1994-ben a
gyarmatosító "reformokat", sok dolgot egyenesen vissza is csinált. Az eredmény: Belarusz az egyetlen
állam a térségben, ahol nem történt drasztikus visszesés az életszínvonalban.

Magyarországon a fent említett, idegen t?kére épített modell totális konszenzust élvezett a
rendszerváltáskor, mind az akkori reformkommunisták, mind a liberálisok, mind a nacionalistakonzervatívok kiálltak mellette teljes er?vel. S ez a modell töretlenül hatalmon is volt egészen 2010-ig.

A 2010-ben gy?ztes Fidesz lassan szakítani próbál a modellel, bár ma, 2017-ben is még ez a modell
uralja a magyar
gazdaságpolitikát. A Fidesz ugyanis egyel?re leginkább a szavak szintjén beszél e modell ellen, de a
gyakorlatban folytatódik az idegen befektetések fokozott állami támogatása. Viszont így is érezhet? az
elfordulás a koreai-japán-szingapúri modell felé. Ez a modell talán úgy nevezhet?, mint nacionalistaliberális modell. A lényege: a helyi t?két meg kell er?síteni bármi áron, az állami költségvetésb?l kell
finanszírozni a nemzeti t?két, továbbá nem engedni az idegen t?ke túlhatalmát, s meg?rizni az állam
dönt? szerepét a gazdaságban. E modellben ma a legsikeresebb természetesen Kína, ahol 30 év alatt az
életszínvonal a többszörösére emelkedett.

Amikor Magyarországon vita folyik a "közpénzek elherdálásáról" a vita valódi mögöttes tartalma az,
hogy ezeket az egyik tábor szeretné odaadni a nyugati t?kének, míg a másik nemzeti t?késosztályt építene
ki bel?le.

Az én személyes álláspontom az, hogy a Fidesz-projekt nem lesz sikeres, ugyanis a magyar viszonyok
egészen mások, mint annak idején Koreában, Japánban, Szingapúrban: más geopolitikai környezet,
gyenge államiság, továbbá a nemzeti t?ke nem a produktív szektorban van jelen. Viszont a másik modell
annyira rossz és káros, hogy hozzá képest mindenképpen ez a kisebbik rossz.

_______________________________________________
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Lakhész
by maxval bircaman - szerda, november 22, 2017
http://bircahang.org/lakhesz/

A téma a fegyveres katonai képzés haszna az ifjak számára, valamint ennek kapcsán a f? téma: miben
fejez?dik ki a bátorság.

Ahhoz, hogy megnézzük mi a haszna a fegyveres katonai képzésnek a fiatalok számára, tudnunk kell
milyet jót ad ez, s különösen miben növeli a jó erkölcs egyik elemét, a bátorságot.

A bátorság els? meghatározása: csatarendben megmaradni helyünkön és harcolni h?siesen az ellenség
ellen. A meghatározás azonban nem jó, mert csak a katonaságra igaz, annak is csak egyik harcneme, s?t
annak a harcnemnek is csak adott feltételek közti alkalmazására,. Hiszen még a fegyveres gyalogos is
sokszor visszavonul taktikai okokból, ami nem jelenti, hogy gyáva lenne. Azaz valamilyen más
meghatározás kell, mely általánosan alkalmazható minden esetre.

A második meghatározás: a bátorság a lélek kitartása. Ismét alkalmatlan meghatározás, mert - mint az
el?bbi esetben - sok esetben a jó katona nem kitartó, ha a harc logikája ezt követeli meg.

A harmadik meghatározás: a bátorság annak tudása, hogy mit?l kell félni ás miben kell reménykedni
veszély esetében. Ellenérv: ezen az alapon az állatok és a gyerekek nagyon bátrak, hiszen nem lévén
képesek felismerni a veszélyt, vakmer?en viselkednek sok esetben.

A negyedik meghatározás az el?bbi módosítása: a bátorság annak bölcsességgel társult tudása, hogy
mit?l kell félni ás miben kell reménykedni veszély esetében. Ellenérv: ezek szerint a háborúban az a
harcos, aki látva, hogy az ellenség gyengébb nála és kedvez?tlen a harc az ellenség számára, az bátrabb,
mint aki kitart reménytelen helyzetben a túler?ben lév? ellenség ellenében? Nem, nyilvánvaló, hogy az
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ellenkez?je az igaz.

Továbbá: mind a félnivaló, mind a reménykedés jöv?beli helyzetre vonatkozik, amihez azonban
szükséges elem a dolgok múlt- és jelenbéli ismerete is. Azaz ez nem más, mint a rossz és a jó ismerete.
Ez viszont a jó erkölcs, az erény ismérve, ami nem lehet azonos a bátorság ismérvével, hiszen a bátorság
csak része az erénynek.

A m? vége: még sokat kell tanulnunk, mi a bátorság, egyel?re csak azt tudjuk, hogy erényes dolog.

_______________________________________________
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Lakoma
by maxval bircaman - szerda, augusztus 09, 2017
http://bircahang.org/lakoma/
Akkor kezd?dött, amikor annak idején el?ször jártam egyetemre, ez Havannában volt, 1985
szeptemberét?l.
Annak idején az utolsó pillanatban változtattam szakot. Egy nekem nagyon tetsz? szakról mentem egy
másikra át.

Ennek semmi értelme nem volt, ez a sors kezének bevatkozása lehetett (biztosan Platón démonja súgott,
hogy a témába bele is kezdjünk), s ennek a lépésnek az értelmét csak másfél évvel kés?bb értettem meg.
De ez személyes ügy, nem részletezem. Mindegy, nem ez a lényeg.
Az egyik kötelez? tárgyunk a marxista-leninista filozófia nev? izé, tárgy volt. Ezt ideológiai tárgynak
szánták, de Kubában az a sajátos helyzet volt, hogy a k?kemény diktatúra ellenére olyan lazaság volt pár
dologban, ami a lanyha kádári diktatúrában is elképzelhetetlen lett volna.
Ez a tárgy is példa volt erre. Hivatalosan úgy volt, hogy az els? félév filozófiatörténet marxista
szempontból, míg a második félév a marxizmus maga. A valóságban marxizmusról egy szó nem
hangzott el az els? félév során, s mindez egy egyáltalán nem átideológizált filozófiatörténet volt. Furcsa
ez annak, aki tudja milyen a kubai rendszer, de annak nem furcsa, aki jobban ismeri Kubát.
Kubában ugyanis az van - legalábbis akkor az volt -, hogy aki "forradalmárnak" vallja magát (magyarul:
azt mondja, támogatja Castróék rendszerét) és nem tesz "ellenforradalmi" nyilatkozatokat - értsd: nem
kritizálja a rendszert -, annak el van nézve, hogy esetleg nem kommunista, nem marxista. Ha valaki azt
mondja "kommunista vagyok", majd kritizálni kezdi mondjuk azt, hogy a kubai kormányzat nem fordít
elég figyelmet a lakáskérdésre, hogy sok ember tizedmagával él egy lakásban, vagy azt mondja, hogy
hiba volt Kubának beavatkoznia az angolai polgárháborúba, az számíthat rá, hogy 24 órán belül nagy baj
fogja ?t érni, s szinte biztosan a börtönben végzi. De aki viszont nem beszél a kubai vezetés semmilyen
lépésér?l negatív hangnemben, annak simán meg van engedve, hogy kritizálja a Szovjetúniót, Lenint,
Marxot, bármi mást a hivatalos eszmékb?l - s ezt akár egyetemi oktatóként is megteheti.
Ez annak a sajátos helyzetnek az eredménye, hogy Castróék mozgalma az amerikai báb Batista ellen (bár
a végén már az USA is lemondott Batistáról) nem volt egyértelm?en kommunista mozgalom, a mozgalom
Kubában rendkívül népszer? volt pl. a katolikus értelmiség körében is, akik zöme antikommunista volt.
(Az még az 50-es évek vége volt, amikor a latin-amerikai politikai katolicizmus még nem volt er?sen
baloldali.) Ma is az USA-i kubai emigrációban sok olyan id?s kubai van, aki harcolt Batista ellen, s csak
akkor fordult Castróék ellen, amikor azok kommunista irányba fordultak. Szóval ennek maradványa,
hogy a rendszerh?, de antikommunista embereket a kubai kommunista rendszer békésen elt?ri akár
fontos pozíciókban is, természetesen a kormányzati pozíciókat leszámítva.
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Mégis, amikor az el?adó professzor a marxista-leninista filozófia nev? tárgy keretében arról értekezik,
miért pontatlan Marx dialektikus materializmusa, az ember kicsit meglep?dik... Meg amikor arról
olvashat az ember egy kubai teljesen legálisan kiadott m?ben, hogy Marx ugyan nagy ember volt, sok
mindenben iránymutató, de sz?k európai korlátokban élt, melyek nem engedték, hogy felismerje, hogy
Latin-Amerikát illet?en tévedett. Nevezetes ugyanis Marx álláspontja, mely szerint a latin-amerikai
spanyolellenes felszabító mozgalom téves volt, Marx kifejezetten kritizálta pl. Simon Bolívar
tevékenységét.
A második félév komolytalan volt tehát. Nem azt akarom mondani, hogy a marxizmus komolytalan
lenne. Hiszen végülis messze a legnagyobb hatású XIX. századi eszme, de Marx els?sorban politikus és
közgazdász volt, nem pedig filozófus, így er?sen röhejes egy olyan filozófiatörténet, melynek fele Marx
és másik fele meg mindenki más. Ha mondjuk a XIX. századi filozófiánál lenne az anyag fele Marx, az is
túlzó lenne, de benne lenne az elfogadhatóban, de az, hogy az egész filozófiát illet?n, hát az tényleg
abszurdum.
Rájöttem, nem lehet igazából megérteni az anyagot, ha csak a tankönyvet olvasom. Én pedig mindig
rossz tanuló voltam: sose tanultam meg, ami nem tetszett, s mindig olyanokat tanultam helyette, ami nem
is volt követelmény. Így lett sok rossz jegyem, kivéve amikor szerencsém volt és éppen abban mélyedtem
el, ami követelmény volt.
Máig él bennem ez a kett?ség: egyrészt vonz az intézményesség, másrészt képtelen vagyok betartani a
szabályait. Sokat gondolkodom, nem kellett-e volna annak idején valamiféle egyetemi karrierra
törekednem, néha sajnálom is ezt, de másrészt most egyszer? proletárként sokkal szabadabb ember
vagyok, a munkám hülyeség, de nem akar t?lem érzelmi köt?dést, így szellemi autonómiám nagyobb,
mint ami van egy átlag egyetemi oktatónak. A rossz oldala persze az, hogy napi 8 órát kell töltenem
hülyeségekkel (valójában kevesebbet, a 8 óra munkaid?mb?l az aktív munka 2-3 óra), dehát valamit
valamiért.
De visszatérve, akkor ott Kubában pedig meg akartam érteni mindent, mert érdekelt a téma.
Ez volt a bevezet?. Ezek után közzé fogom tenni egymás után saját jegyzeteimet, melyekre nemrég
leltem rá. (Remélem lesz türelmem az összesre.) Talán hasznosak lesznek még valakinek. Nekem hasznos
mindenképpen, mert újra belementem egy kedves témába. Hozzáteszem: kicsit átdolgoztam a jegyzeteket,
azaz ezek nem a 30 évvel ezel?tti eredeti gondolataim, bár az alapjuk mégis az. Minden m?vet
újraolvastam 2017 során, ezt szeretném aláhúzni, ennek alapján korrigáltam a jegyzeteimet. Ez az
újraolvasás egy nagyobb terv része egyébként, de err?l nem szeretnék elárulni semmit.
El?ször kizárólag Platónt illet?en, akinek mindegyik m?vét elolvastam. Egyetértek azokkal, akik szerint
Platón alaposan ismerete nélkül beszélni filozófiáról olyan, mint vakon beiratkozni a repül?pilótai
tanfolyamra. Ahogy ezt Alfred Whitehead angol filozófus mondta: "az európai filozófia története nem
más, mint lábjegyzetek Platón m?veihez". Ez most szégyelltem kicsit leírni, mert közhellyé vált, kb. a
Platónt említ? m?vek 90 %-ában szerepel ez a mondat, s én utálom a közhelyeket, de mivel ez
történetesen igaz, ezért mégis leírtam.
Aláhúzom: mindig az eredeti m?vet olvastam, értelmeztem, s nem helyette arról szóló értelmezést
(egyetlen kivétel van, az egyik m?vet képtelen voltam teljesen megérteni segítség nélkül). Az
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értelmezéseket vagy rövid kivonatos változatokat direkt nem olvastam a m?vek el?tt, hogy ne
befolyásoljanak. Persze ez nyilván nem teljesen igaz, hiszen filozófiatörténetet olvastam el?tte is, azaz
tudomásom volt sok mindenr?l, de mégis: konkrét m?elemzéseket direkt nem olvastam. Erre Marxnál is
vigyáztam: el?bb olvastam el pár m?vét, mint azok kritikáját. Hozzáteszem: Marx sosem érdekelt
különösebben, éppen azért nem, mert ? nem filozófus, hanem közgazdász, így csak 3 vagy 4 m?vét
olvastam el, minden másról vagy fogalmam sincs vagy csak róluk szóló kritikát olvastam. Azaz Marx
számomra egyértelm?en politikai kérdés volt, csak így álltam hozzá. S mivel fiatalon meggy?z?déses
liberális voltam (gyerekkoromtól egészen a 90-es évek közepéig, egy kb. kétéves id?szakot leszámítva
1984-1985 között), alapból antimarxista voltam.
Visszatérve Platónra: amikor idézek, jellemz?en nem valamelyik a magyar fordítást fogom idézni, mivel
a legtöbb m?vet nem magyarul olvastam.
Miel?tt valaki megkérdezné, hogy milyen koncepción alapszik a m?vek sorrendisége nálam, aláhúzom:
semmilyenen, úgy teszem közzé a cikkeket, amilyen véletlenszer? sorrendben annak idején elolvastam
?ket, s ezt a sorrendiséget ma is szigorúan követtem. S igen, tudom, hogy szokás sorrendet tartani, de ez
is mindig valamilyen koncepció része, én pedig saját koncepciót akarok, nem másét követni.
Els?nek a Lakoma jön. Csak azért az els?, mert valaki annak idején azt mondta, ha valaki csak egy m?vet
akarna elolvasni Platóntól, mindenképpen ez legyen az. Miért mondta, nem tudom, de gondolom azért,
mert ez tetszett neki a legjobban.
*

A Lakoma (eredetileg: ?????????, azaz kb. Ivászat) cím? m?vét Platón az i. e. IV. sz. elején írta,
id?sebb korában, 50-60 évesen, a pontos dátum nem maradt fent.
Egy vacsorán a meghívott vendégeket felszólítja az egyik vendég, az orvos Erüxímakhusz, mondjanak
beszédet Erósz istenr?l.
Fontos tudni, Platón f?h?se, de legalábbis meghatározó szerepl?je mindig Szókrátész, Platón
tanítómestere. Amikor Platón el akar mondani valamit saját véleményként, azt mindig a m?beli
Szókratész teszi. Ezért is gond a filozófiatörténet számára Szókratész eszméinek elemzése, mert mivel
Szókratész soha egy egy szót nem írt le, szinte képtelenség eldönteni, hogy a Szókratészt idéz? források
mennyiben Szókratész gondolatai és mennyiben az ?t idéz? - a konkrét esetben Platón - gondolatai.
A m? alakja, mint az összes Platón-m? esetén, a párbeszéd. Platón jellemz?en a valóságban is létezett
szerepl?ket sorol fel. Ez itt is így van.
Íme a beszédek az "ivászaton".
Az arisztokrata Phaidrosz beszéde:
Erósz a legid?sebb isten,
a szerelem a leger?sebb visszatartó er?, hogy az ember ne cselekedjen olyat, amit szégyellnie

268 / 440

BircaHang - 2017
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

kellene,
a szerelem képes arra, hogy a leggyávább és legaljasabb embert is h?stettre sarkalja,
er?sebb az az érzelem, amit a szeretett ember érez szerelme iránt, mint a fordítottja,
mindezért Erósz a legfontosabb, mert ? készteti leginkább az embereket a jótettekre.
Pauszaniasz beszéde:
Erósz valójában két isten, egy égi és egy földi,
a földi els?sorban a testet szereti, míg az égi a lelket, a földi szerelem ideiglenes és múlandó, mert
a testet megunja a szeret?, míg az égi tartós, s?t örökké való, mert benne a szeret? lelke egyesül a
szeretett lelkével,
minden cselekedet nem önmagában szép, hanem aszerint, hogy mi célból történik: ha a jó
érdekében történik, azaz annak érdekében, hogy az ember magát jobbá tegye, akkor az szép,
ellenkez? esetben szégyenletes,
a szerelem megítélése nem azonos mindenhol: Spártában pl. a szeret? felé való jó viszony szépnek
számít, a barbár hatás alatt álló görög államokban viszont csúnyának, ott minden er?s érzelmet az
elnyomó állam veszélyesnek tart, nálunk (Athénben) a szerelem mindenre bocsánatot adó er? ha valaki a szerelmi vágya miatt elkövet valamit, dicséretet kap, míg ha ugyazokat a
cselekedeteket más vágy miatt tenné, megróvásban részesül, a szerelem akár az eskü megszegése
alól is mentesít.
Az orvos Erüxímakhusz beszéde:
mindkét Erószt tiszteljük, azonban vigyáznunk kell, hogy a földi Erósz által keltett szerelem ne
legyen kárunkra, az általa hozott élvezet ne befolyásoljon minket károsan,
tehát az az Erósz a fontosabb, mely a jó dolgokat igazsággal és józansággal hozza el.
A drámaíró Arisztophanész beszéde:
eredetileg az emberek egyszerre több nemet tartalmaztak, Zeusz aztán felvágta ?ket, így lettek a
mai emberek, akik 4-félék: heteroszexuális férfiak, homoszexuális férfiak, heteroszexuális
n?k, homoszexuális n?k, a szerelem oka, hogy a felvágott emberek keresik egykori felüket.
A költ? Agathón beszéde:
Erósz nem tesz igazságtalanságot, s az ilyesmit nem is t?ri el.
Erósz értelmes, az értelem lényege pedig az, hogy ura az érzelmeknek és a vágyaknak.
A filozófus Szókratész beszéde:
a szerelem a szépség és a jó iránti vágy, a kett? tulajdonképpen ugyanaz,
vajon a szerelem valami vagy semmi felé irányul, s mivel nyilvánvalóan valami felé, a szeret?nek
vajon birtokában van-e az, amit szeret - hiszen senki se vágyik arra, ami már megvan neki, azaz
Erósz is hiányában kell, hogy legyen a szerelemnek, ha egyszer arra vágyik, azaz Erósz nem szép,
azonban abból, hogy Erósz nem szép nem következik, hogy csúnya lenne, hiszen a tudás és a
nemtudás között is van köztes állapot, Erósz is köztes állapotban van az istenek és az emberek
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között,
e köztes állapot oka Erósz származása, ? ugyanis Pórosz (= út, átvitt értekemben jövedelem) és
Penia (= szükséglet, átvitt értelemben szegénység) gyermeke,
senki se vágyakozik az iránt, amir?l azt hiszi, hogy megvan neki, a legszörny?bb dolog pedig az
a tudatlanság, amikor valakinek nincs se szépsége, se tudása, se jósága, de azt hiszi magáról, hogy
mégis mindene megvan,
a boldogság oka az, hogy az ember birtokolja a jót, s ennek a jónak az örökös birtoklása az
emberek legf?bb célja, így ez a szerelem lényege,
ebb?l következ?en a halhatatlanság az emberek célja, ennek két útja van: az alkotás és a
gyereknemzés, mindkett?vel arra számítunk, nevünk örökre fent marad,
a szépséget keresve el?ször a szép testet nézzük, aztán a szép lelket, majd a tudás szépségét, végül
eljutunk magának a szépnek a fogalmához (ideájához), minden ami szép azért szép, mert részese
ennek a szépség fogalomnak.
Végül a politikus Alkibiadész beszél, de nem Erószról, hanem Szókratészt dics?íti.
Nemigen lehet mindehhez hozzátenni bármit is: világosan kifejtett minden.
A szerelem itt mindenhol egyben szeretet is, nincs ellentét köztük, a szerelem a szépség és a jóság
akarása. Az igazi szerelem viszont nem szexet jelent, a testi szerelem alsóbbrend?, s?t az igazán
fejlett léleknek nincs is rá szüksége. Magam is azt hiszem, az er?s szexuális vágy fiatalkorban
akadály a szellem el?tt. Ezt én se értettem meg fiatalkoromban.
Arról itt nem esik szó, hogy mi pontosan a jó. Szerintem a jó objektív fogalom, szerintem a
természet és az ember helyes m?ködésének való megfelelést jelenti, s ez az ismeret mindenkinek a
lelkében benne van, azaz ez egyfajta felülr?l jöv? ismeret.
Mellékes elem: az ókori Görögországban mind a homoszexualizmus, mind a pedofília
teljesen természetesnek számítottak, Érdekes azonban, hogy Platón itt felszólal a pedofília ellen,
egyik h?sének szájába adva elmondja, hogy törvényt kellene hozni azok ellen, akik szexuális
viszonyt folytatnak olyan fiúkkal, "akiknek még nincs arcsz?rzetük", azaz serdületlenek, Abszolút
forradalmi gondolat ez a maga korában.
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Liberális m?botrány
by maxval bircaman - szombat, augusztus 12, 2017
http://bircahang.org/liberalis-mubotrany/

A Jobbik javasolta a választási jog korlátozását, a m?veltségi cenzus ismételt bevezetésével.

A népképviseleti rendszer bevezetése - 1848 - óta egyébként mindig volt Magyarországon választási
cenzus. Az 1848-as szabályok 4-féle cenzust írtak el?:

nemi alapon: csak férfiak szavazhattak,
életkori alapon: a 20 betöltött év feltétel volt a szavazati joghoz,
vallási alapon: csak a bevett keresztény felekezetek tagjai szavazhattak,
vagyoni alapon: legalább évi 100 Ft jövedelem kellett (ez kb. az akkori átlagkereset 2,5-szerese
volt, azaz mintha ma csak az szavazhatna, akinek a havi bére legalább bruttó félmillió Ft)

1874-ben bejött a foglalkozás alapú cenzus is: elvesztették szavazati jogukat a fegyveres er?k és az
adóhivatalok alkalmazottaitól! Azon logika alapján, hogy ezeknek az embereknek teljesen semlegeseknek
kell lenniük, független kell legyenek a politikától, így még szavazóként sem lehetnek érintettek a politikai
életben.

A vallási cenzust megsz?nt 1874-ben.

A nemi alapú és a vagyoni cenzus azonban csak 1918-ban sz?nt meg. Az els? választást, melyen n?k is
szavazhattak már Horthy rendezte meg.
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Viszont 1918-ban meg lett emelve a korhatár: 24 éves korra. Továbbá: be lett vezetve a m?veltségi
cenzus, de csak a n?k számára: míg az írástudatlan férfiak szavazhattak, az írástudatlan n?k nem.

Továbbá bevezetésre került 2 új cenzus:

az állampolgársági: csak az szavazhatott, aki legalább 6 éve már magyar állampolgár,
lakóhelyi: csak az szavazhatott, aki magyarországi lakos, s aktuális lakóhelyén legalább fél éve
lakik.

Az összes cenzus megsz?nt 1945-ben, kivéve:

az életkorit: 20 éves kor lett a határ,
a lakóhelyit: csak az szavazhatott, aki magyarországi lakos.

Viszont 1945-1949 között létezett nemzetiségi és politikai cenzus: a német kisebbség tagjai, valami a volt
Horthy- és Szálasi-rendszer bizonyos tisztvisel?i, továbbá egy sor betiltott szervezet tagjai nem
szavazhattak, akkor se, ha egyébként nem volt ellenük hatósági eljárás.

Látható: a m?veltségi cenzus kiegészítésként volt jelent a magyar választói jogban.

A jelenlegi egyetlen cenzus az életkori: 18 éves kor alatt nem lehet szavazni. 2010 el?tt a szavazás
feltétele volt még a magyarországi lakcím is.

Mire lenne jó egy m?veltségi cenzus? Röviden: semmire.

A vicces: eddig leginkább ballib hívekt?l volt hallható ez az ötlet, hiszen szerintük a „bunkók” között
kevés a liberális, így egy ilyen cenzus ?ket segítené. Egyébként pontosan ez volt a XIX. század végi
liberalizmus elmélete is: rossz az általános választójog, mert a könnyen megvehet? szegény, buta és
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tájékozatlan rétegek tömeges szavazása elrontaná a demokráciát.

Most azonban, hogy a Jobbik jött el? ezzel, a ballibek hirtelen kénytelenek visszaszívni az egészet. Pedig
örülniük kellene, hogy a Jobbik tovább liberalizálódik...

Egyébként meg a liberális érv az általános választási jog ellen abszurd: a demokratikus szavazás lényege,
hogy a közösség minden tagja dönthessen, akkor is ha milliárdos és akkor is ha koldus, akkor is ha
professzor és akkor is ha analfabéta. A szavazás lényege a döntés és nem a „felel?s” döntés, utóbbinak
nincs ugyanis semmilyen objektív meghatározása. Ami valakinek felel?s, az másnak esetleg felel?tlen, s
fordítva.

_______________________________________________
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Liberális vegyi támadás
by maxval bircaman - hétf?, április 10, 2017
http://bircahang.org/liberalis-vegyi-tamadas/

Vegyi támadás érte a liberális médiák olvasóit, akik még hisznek a liberális álhíreknek.

Szíriában évek óta háború zajlik. A kb. 17 milliós lakosságú országban eddig kb. félmillió ember halt
meg ennek a háborúnak a következtében. Ezen kívül elvesztette otthonát és menekülni volt kénytelen
további 10 millió (!) ember, ennek a számnak kb. a harmada külföldre távozott.

A háború egyetlen oka: 2011-ben a négerségéért Nobel-békedíjat kapott Obama Hussein amerikai
elnök elérkezettnek látta a pillanatot, hogy a szíriai kormányzatot, mely Oroszország szövetségese,
el?zze, s helyére iszlamista vezetést segítsen. Azaz geopolitikai okok állnak a háború mögött.

Eddig is láttuk: ha a nyugatnak szimpatikus er?k támadnak bárkit is halálos áldozatokkal, abból
maximum a lapok utolsó el?tti oldalán lesz 5-soros hír, míg ha a nyugatnak nem tetsz? er?k támadnak,
abból címoldalas hír lesz, majd az ENSZ és az összes többi sóhivatal összeül megvitatni a kérdést.

A valóságban nem tudni máig, ki támadott vegyi fegyverrel. S ha a nyugatnak nem tetsz? er?k is tették,
az ügy elleni mértéktelen kampány szimpla cinizmus, mivel a többi, a nyugatnak tetsz? er?k áldozatait
uganezek a szemét alakok elfogadható vesztségnek, járulékos kárnak tekintik.

Vicces mellékszel: hirtelen milyen szimpatikus lett Trump elnök az eddig ?t fasisztázó liberálisoknak...

_______________________________________________
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Lukács szobra
by maxval bircaman - hétf?, április 03, 2017
http://bircahang.org/lukacs-szobra/

Sok fideszes és jobbikos érzelm? olvasóm nem értett meg, amikor megvédtem Lukács György szobrát. A
liberális olvasóim meg meglep?dtek.

Nem hiszem, hogy csak annak lehetne szobra, aki Krisztushoz hasonlatos, makulátlan életet élt. Ha így
lenne, alig lennének szobrok.

Lukács kezéhez politikusként vér tapad, ez kétségtelen. De nem is politikusként érdemel szobrot. Lukács
tudósként viszont nemzetközileg ismert személyiség. Nem kell vele egyetérteni, nem kell marxistának
lenni ahhoz, hogy ezt a tényt valaki elismerje.

Párhuzamot vonnék egy másik filozófussal, Lukács kortársával. Martin Heidegger természetesen sokkal
nagyobb alak, mint Lukács, azt hiszem Heidegger a XX. sz. nem egyik legnagyobb, hanem a
LEGNAGYOBB filozófusa. Közismert róla, hogy a nácizmust aktívan támogatta, s?t a háború után - bár
a náci eszme egyes elemeit akkor már rég nem fogadta el - se volt hajlandó megtagadni önmagát, inkább
vállalta a kitaszítottságot, mintsem, hogy megjelenjen a denácifikációs bizottság el?tt.

Akadtak széls?séges emberek, akik Heideggert mindezek miatt számúzni akartak mindenhonnan, ha
lehet, még a filozófiatörténet könyvekb?l is. Végülis két híres tanítványa - a zsidó Hannah Arendt és a
marxista-maoista Jean Paul Sartre - nyíltan kiállt Heidegger mellett, bár egyikük se volt gyanúsítható,
hogy bármilyen formában náci szimpatizánsok lettek volna.

Azt hiszem, Arendt és Sartre magatartása példaérték?. Szerintem szobordöntögetés és hülyeség helyett
kövessük az ? példájukat.
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Megfiatalodtam
by maxval bircaman - vasárnap, június 25, 2017
http://bircahang.org/megfiatalodtam/

Ritkán szoktam a Facebookon aktív lenni, de a napokban kommenteltem.

Azt írtam a fanatikus liberális Fischer Ádám készül? akciójáról, hogy "gágogás nem lesz-e az éneklés
mellett is?". Csak ennyit.

Aztán jöttek is a ballib hívek ellenkommentjei. A legmérsékeltebbek csak szimplán demagógok voltak,
mert azzal reagáltak, hogy én kétségbe vonom a nemzetközi hírnev? szakember tehetségét. Pedig ilyet
nem is tettem, csak a közéleti szereplését véleményeztem. Aztán a durvább ellenkommentek
személyeskedtek velem, kijelentették, hogy el kell takarodnom az országból, mert nem vagyok magyar, s
eleve a szlávok menjenek Moszkvába. Vicces, amikor mindenben zsidózást látó ballib fanatikusok nem
látnak semmi gondot a magyarországi szláv kisebbségiek elleni gy?lölködésben, dehát megértem: most ez
a parancs Brüsszelb?l, utálni kell az oroszokat, s velük együtt minden más szlávot is.

De a legradikálisabb komment a legels? volt: ez szimplán kijelentette, hogy náci vagyok. S nem
valamilyen mezei ballib szavazó tette ezt, hanem a szerencsésen kimúlt SZDSZ egyik volt vezet?
személyisége. Ekkor éreztem magamat ismét a 90-es évek elején, amikor az SZDSZ és annak
megmondóemberei mindenkit lenáciztak, akik bármiben is mást gondol, mint ?k.

Köszönöm neked, SZDSZ, hogy visszahoztad fiatalságomat! S köszönöm, hogy eltakarodtatok a fenébe. s
egyre keveebb a hatalmatok.
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Menexenosz
by maxval bircaman - szerda, szeptember 20, 2017
http://bircahang.org/menexenosz/

A Menexenosz témája: hogyan tartsunk szónoklatot a h?si halottak dics?ítésére.

A legfontosabb annak kiemelése, hogy a h?söket hazájuk hozta létre, így be kell számolni az elhunyt
h?sök ?seinek tetteir?l. A halottak dics?ítése egyben az él?k okulását is szolgálja. A h?stettek alapja a
h?sök származása, továbba iskolázottsága, ez vezette el ?ket oda, hogy a h?sökké lehettek.

Athén szolgálja legjobban az igazságot és az isteneket, Platón szerint. S ez a föld, Athén földje ezért
h?söket szül. Továbbá minden társadalmi rendnek van következménye, a jó társadalmi rend jó embereket
hoz létre, a rossz pedig rosszakat. Mi a jó társadalmi rend? Az, mely a társadalom legkiválóbb tagjait
jutatja hatalomhoz. Ez lehet akár a demokrácia, melyben a többség választással emeli fel legjobbjait, s
lehet az arisztokrácia - azaz arisztokratikus rend is (ógörögül arisztosz = legjobb) -, melyben származás
alapján jutnak a legkiválóbb emberek hatalomra.

Miért sikerül ez Athénnek? Platón szerint azért, mert más városállamokkal ellentétben Athén
lakossága homogén, s tagjai egyenl?ek egymás között. Más városokban ez nem így van, így ott rossz
társadalmi rend jellemz?, ami lehet türannisz (= zsarnoki egyeduralkodó, aki saját érdekét nézve irányítja
az államot) vagy oligarchikus kormányzás (oligarchia = kis csoport uralma, akik saját érdekeiket nézve
irányítják az államot).

Athén egyenl?sége valószín?leg er?sen eltúlzott. Eleve a lakosság nagyobb része rabszolgákból és
szabad, de polgárjoggal nem rendelkez?kb?l állt. De a teljes polgárjogúak között se lehetett
egyenl?ség, hiszen voltak emberek, akik munka nélkül meg tudtak élni csak földjük terméséb?l,
míg mások mesteremberek voltak, azaz dolgoztak. De mégis: relatív módon Athén biztosan
egyenl?bb társadalom volt, mint sok más korabeli állam.
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Platón itt vázolja a kora el?tti görög történelmet, er?sen szubjektív, athéni szempontból.

A megemlített történelmi események közül a témával nem foglalkozók számára talán csak a
marathóni csata ismert, ezért érdemes az eseményeket röviden felvázolni, mert enélkül az írás
szinte érthetetlen.

A mai ember hajlamos egy kornak tekinteni az ógörög korszakot, s méginkább azt a kort, mely az ógörög
kor kezdete és Platón halála között telt el. Pedig a valóságban ez egy hosszú id?szak. Platón i. e. 347-ban
halt meg, azaz az IV. sz. közepén, 81 évesen, tehát az V. sz. végén született.

Az els? megemlített nagy történelmi személy Nagy Kurus király - neve latinul Cyrus, ógörögül Kürosz i. e. 559-t?l perzsa király, aki a következ? években meghódította egész Kis-Ázsiát. Ennek háttere az,
hogy az akkori Kis-Ázsia földközi-tengeri partvidékén görög városállamok voltak: a legdélebbi Mallósz
volt, ma Törökország délnyugati csücskében, a mai török-szír határtól 80 km-re, a legészakabbi pedig a
keresztény történelemb?l jól ismert Khalkédón, ez jelenleg Isztanbul egyik kerülete. A görög
városállamok pár tíz km mélységben terjedtek ki a szárazföldre, mögöttük Lüdia volt, egy több
évszazadon keresztül fennállott ókori állam. A kis--ázsiai görög városállamok bizonyos függésben álltak
a lüdiai uralkóval szemben, bár bels?leg jelent?s autonómiát élveztek.

Az V. sz. közepén a lüdiai uralkodó, bízva Perzsia gyengeségében, megtámadta azt. Azonban a
dolgok fordítva sültek el: a perzsák a témadást nemcsak visszaverték, de meg is semmisítették Lüdiát, azt
csatolták Perzsiához. (A lüd nép még fennmaradt pár száz évig, csak az i. sz. I. században asszimálódtak
végleg.) A görög városállamok egy része kitartott a lüdök mellett, ezeket a perzsák megsemmisítették, a
magukat megadó városok viszont megtarthatták autonómiájukat, azaz folytatódott a korábbi státuszuk, de
immár nem a lüdiai, hanem a perzsiai uralkodó felé. Kurus halála tehát kb. 100 évvel Platón születése
el?tt történt. Azaz a perzsa birodalom hatalmas felemelkedése 120 évvel Platón el?tt kezd?dött. Platón
számára ez pont ugyanúgy történelem, mint egy ma 50 éves ember számára az 1848-as forradalom.

A következ? megemlített Kurus fia, Kambudzsija király - neve latinul Cambyses, ógörögül Kambuszész apja birodalmát növelte, ahhoz csatolta Egyiptomot is. Megemlíti Platón természetesen a görög
szempontból fontosabb Dárius királyt is - neve latinul Darius, ógörögül Darieosz -, aki az els? perzsa
uralkodó (uralkodott 522-486 között) volt, aki veszélyeztette az európai görögöket is. Kiterjesztette
birodalmát a mai Törökország európai részére, azaz egész Trákiát is birodalmához csatolta. Ebben az
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id?ben kezd?dött meg a görög-perzsa katonai konfliktusok hosszú története.

A VI. sz. végére tehát egész görög Kis-Ázsia, valamint sok görög sziget perzsa uralom alá került. Ez ellen
robbant ki a kis-ázsiai görögök felkelése az V. sz. elején, melyet Athén is támogatott, bár csak jelképes
segítséget nyújtott, de mégis így lett Perzsia ellensége Athén.

A felkélés két pillanatát említi meg Platón: Szárdeiszt - ma: Sart, Törökország - és Eretriát - jelenleg is
létez? görög kisváros, Athént?l kb. 70 km-re északkeleti irányban. Szárdeisz fontos perzsa katonai
támaszpont volt, ez volt a megsz?nt Lüdiai Birodalom f?városa eredetileg, a kis-ázsiai görög felkelés
során a felkel? görögök a várost megtámadták és lerombolták, amire a perzsák Eretriára témadtak - mely
részt vett jelképesen - 5 hajóval - a perzsák elleni támadásban -, a várost felégették, s annak teljes
lakosságát rabszolgaként szám?zték a mai Irak területére.

A mindenki által jól ismert marathóni csata 490-ben ezen események következménye. A kis-ázsiai
felkelést lever? perzsák célja Athén megbüntetése lett. Bár Athén is csak jelképesen támogatta a
perzsaellenes felkelést, Perzsia számára presztízskérdés volt Athén megbüntetése. Vegyük észre: a
marathóni csata is elmúlt történelem Platón számára, az id?beli távolság ugyanaz, mint egy napjainkban
született csecsem? számára a II. világháború. De ez már olyan történelem, mely része volt Platón korában
a közbeszédnek, mint ahogy manapság is mindenki jól ismeri legalábbis nagy vonalakban mi is volt a II.
vh. Talán kicsit er?ltett a párhuzam, de Platón korosztálya számára Marathón olyan lehetett, mint egy mai
fiatal orosz számára a sztálingrádi csata. Marathón volt az a pont, ahol a görögök el?ször voltak képesek
legy?zni az addig legy?zhetetlen hitt perzsa hadsereget, így ez a csata hatalmas jelent?séggel bírt a
korabeli görög ember, s különösen minden athéni büszkesége számára.

Platón elfogultságára jellemz?, hogy míg a marathóni csatát említi, annak "ikertestvérér?l", a
thermopülai csatáról nem szól. Ennek nyilvánvaló oka: ott nem az athéniek, hanem a spártaiak
vitték a f?szerepet.

Platón megemlít még 4 eseményt a görög-perzsa háborúk törtetéb?l: az artemiszioni (480), a szalaminai
(480), a plataiai (479), s az eurümedoni (466) csatát. Látható, hogy mindegyik az V, sz. els? felében
zajlott, az els? döntetlenül végz?dött, míg az utóbbi három görög gy?zelemmel zárult, különösen fontos
volt a szalaminai csata, ebben ugyanis a görögök el?ször gy?zték le a perzsákat tengeri csatában is.
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Hozzá kell tenni, hogy a legtöbb görög-perzsa csatában a perzsa katonák jelent?s része görög volt, a
perzsa uralom alatt álló görög városállamok lakosságából a perzsák rendszeresen soroztak be embereket
katonai szolgálatra. Sokan utólag ezzel magyarázták a váratlan perzsa vereséget Szalaminánál: a
besorozott görögök nem éreztek magukban különösebb lelkesedést, hogy teljes er?bedobással küzdjenek
más görögök ellen perzsa érdekekért.

Az V. század közepére a görögöknek sikerült visszaszerezni Perzsiától az összes volt göröglakta területet
mind Európában, mind Kis-Ázsiában. Ez nagyjából 20 évvel Platón születése el?tt történt.

A görög-perzsa háború tartós békekötéssel ért véget. Ekkor kezd?dött a konfliktus a két f? görög er?,
Athén és Spárta között. Platón mint athéni hazafi természetesen ismét totálisan egyoldalúan mutatja be
ezeket az eseményeket. Értelmezése szerint a konfliktus oka az Athén elleni irigység a többi görög
részér?l, mivel Athén szerepe dönt? volt a perzsák elleni harban. A valóságban éppen Spárta nyert többet
a perzsák elleni háborúban, szerepe a legfontosabb lett a görög világban, azaz nemigen lehetett irigy a
gyengébb Athén rovására.

Az els? Platón által említett csata a tanagrai - Tanagra, Boiótia f?városa, ma is létez? kisváros Athént?l
északra 40 km-re - csata. Boiótía Spárta szövetségese volt, azonban Athén szövetségesei a város ellen
támadást intéztek, de vereséget szenvedtek. Ennek következménye ugyanabban az évben a Platón által
szintén említett oinofütai csata, melynek eredménye, hogy Boiótia Athén szövetsége lett. Platón ezt úgy
írja, mintha Athén más görögök szabadságáért harcolt volna, a valóságban ez sokkal inkább szimplán
athéni-spártai viszály volt a többi görög állam feletti befolyásért.

Látható, a "demokráciáért és szabadságért" való harcot nem a XX. században találták ki, ez már
2500 éve is ismert propagandafordulat volt. S ahogy ez ma is hatalmi harcot jelent, nem volt
másképp akkoriban se.

A szphaktéríai csata a következ? említés, ez az a csata, mely megfordította az athéni-spártai viszály
sorsát, innent?l már Athén tekinthet? a f? görög er?nek a következ? 25-30 évre A spártai er?k egy részét
Athén itt foglyul ejtette, ezeket túszként használta fel a béketárgyalások során. Platón err?l úgy ír, hogy
az ellenség életének megkímélése Athén azon elképzelését jelezte, hogy különbség van a görög idegenek
(az a nem athéni görögök) és a "barbárok" (mindenki más) között, míg el?zekkel csak addig kell harcolni,
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míg azok meg nem adják magukat, az utóbbiak ellen a harcnak a teljes pusztítással kell végz?dnie. A
valóság inkább az, hogy Athénnek jobban érdekében állt, hogy a spártai katonákat túszokként használja
fel, mintsem, hogy megölje vagy eladja ?ket rabszolgaságba. A szphaktériai csata 425-ben történt, tehát
ekkor Platón már élt, bár még csak kisgyerek volt. (Szphaktéria - modern görögül Szfaktíria - egy kis
sziget a Ión-tengerben.)

piros: Athén, zöld: Spárta

1 - Artemiszion, 2 - Eurümedon, 3 - Eretria, 4 - Marathón, 5 - Oinofüta, 6 - Plataia, 7 - Szalamína, 8 Szárdeisz, 9 - Szphaktéría, 10 - Tanagra

térkép az említett fontosabb helyekr?l, mai országhatárokkal

Az utolsó említett csata a mai olaszországi siracusai (Szürakuszá) csata. Athén megpróbálta hatalmát
kiterjeszteni a mai dél-olaszországi görög városállamok felé, de itt súlyos vereséget szenvedett, a teljes
athéni hadiflotta odaveszett Szicíliában. De itt Platón megjegyzi, hogy az athéni harcosok nemességét
azonban az ?ket legy?z?k is elismerték.

A század végén Spárta lett ismét a f? er?, s?t Athén bels? irányításába is be tudott avatkozni, az athéni
oligarchákat támogatva. Platón az athéni polgárháborúról azt írja, ilyet senki se kívánhat saját városának.
Mindezt Platón személyesen átélte, nagyjából 25 éves korában zajlottak ezek az események. A
polgárháború a demokraták gy?zelmével végz?dött. Azonban a görög államok annyira legyengültek az
egymás közti harcokba, hogy Perzsia ismét befolyást szerzett magának, immár nem katonai, hanem
diplomáciai eszközökkel. Perzsia Spártát támogatta f? görög er?ként, de az igazi cél a görög államok
egyesülésének meggátolása volt, viszont Spárta kiemelt helyzete oda vezetett, hogy szövetségesei lassan
elpártoltak t?le. Athén és szövetségesei ezt sikeresen kihasználták, majd Athén lett az els? számú er?
ismét, a IV, sz. 70-es éveit?l Spárta másodrend? tényez?vé vált, s ebb?l már sosem tudott kilábalni.

Ez a m? tehát ebben a korban születhetett, azaz amikor Athén a görög világ leger?sebb hatalma volt.
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Platón itt ismét többek között faji okokkal magyarázza Athén kiemelt helyzetét: szerinte míg Athén
lakossága igazi, tiszta görögökb?l áll, addig sok más városállamban a lakosság barbárokkal keveredett.

Kiegészítésképpen: Platón még megélte Athén bukását, ez halála el?tt 8 évvel történt, amikor a
macedónok meghódították a görög államokat, s gyakorlatilag bábállamokat csináltak bel?lük. De ez már
az írás elkészülte után történt, mivel err?l nem számol be Platón.

Az írás végén Platón megemlíti, hogy a h?sök dics?ítésének két további eleme van: tanács az elesettek
szüleinek és gyerekeinek. A gyerekek felé a legf?bb tanács, hogy csak a jóakarat, az erény teszi a tetteket
jóvá, nélküle minden eredmény szégyenletes, továbbá a fiúknak felül kell múlniuk apjaik tetteit, ha pedig
nem tesznek semmit és csak a h?s ?sök eredményeib?l élnek, az szégyenben való létezés. Az elhunyt
h?sök szülei felé pedig az a tanács, hogy örüljenek, hiszen céljuk nem fiaik halhatatlansága volt, hanem
azok nemessége és erényessége.

Az írás egyes részein túlzottságot érzek, nem hagyott el a gondolat, nincs-e benne egyfajta
paródia cél is.

_______________________________________________
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Menón
by maxval bircaman - szerda, augusztus 16, 2017
http://bircahang.org/menon/
A Menón f? témája: a jó erkölcs, a jóság, az erény hogyan érhet? el. Err?l folytat vitát Menón és
Szókratész. Menón Szókratész kortársa volt és ismert közéleti személyiség.
Az els? kérdés annak meghatározása mi is a jó erkölcs. Menón felsorol több dolgot - igazságosság,
jámborság, hasznosság, stb. - melyet a jó erkölcs megjelenésének tekint, de Szókratész rámutat, ez nem
válasz, hiszen pontosan az a kérdés, hogy ezen jónak tekintett tevékenységeket mi teszi jóvá, azaz magát
a jó erkölcsöt, magát az erényt kell meghatározni, nem felsorolni, hogy az miben nyilvánulhat meg.
Szókratész a mértani idomokat hozza fel példának: a "mi a mértani idom?" kérdésre se lehet válasz az,
hogy felsorolunk egyes idomokat.
Menón ekkor azt a meghatározást mondja az erényre: a szép - mely azonos a jóval - akarása és a képesség
elérésére. Felmerül: van-e ember, aki akarja tudatosan a rosszat, a válasz: nem, ez nem lehetséges, aki
rosszat akar, az is valójában jót akar, csak esetleg a rosszat tévesen jónak hiszi. Ebb?l viszont az
következik: a jó erkölcs nem más, mint bármi elérésének képessége, hiszen mindenki jónak hiszi azt,
amit el akar érni. Viszont fontos megállapítani: az elérés módja csakis igazságos és jámbor lehet, hiszen
nyilvánvalóan nem nevezhetó jó erkölcsnek, erénynek, ha valaki a célját igazságtalan módon éri el.
Viszont ezzel a meghatározás értelmetlen lett, körkörös érveléssé vált, mivel mind az igazságosság,
mind a jámborság már a legelején fel lett sorolva mint az erény megjelenési alakjai.
Mindkét tétellel egyetértek. Szubjektív módon rossz ember nincs, s a cél nem szentesíti az
eszközt.

Menón felteszi a kérdést: hogyan vagyunk képesek megtalálni a választ a feltett kérdésre, mivel amit
nem ismerünk, azt hogyan tudjuk megtalálni: hiszen ha meg is találjuk, hogyan tudhatjuk, hogy az, amit
kerestünk? Ez egy alapvet? gondolat: a megismerés egyik f? problémája.
Szokratész itt válaszként el?adja elméletét az emberi tudásról. A lélek halhatatlan, már mindent látott
mind a földi világban, mind a túlvilágon. A tudás tehát nem új ismeret szerzése, hanem már meglév?
ismeretre való visszaemlékezés. Ennek igazolására Szókratész hivatja Menón egyik rabszolgáját, aki sose
járt iskolába, nem kapott semmilyen oktatást. A rabszolgát egymást követ? kérdésekkel rávezeti olyan
ismeretekre, melyeket nem tudhat, többek között kiszámoltatja vele egy mértani idom nagyságát, amit a
rabszolga helyesen teljesít, annak ellenére, hogy sosem tanult semmit err?l a témáról. Szókratész rámutat:
minderre a tudatlan rabszolga magától jött rá, nem volt honnan máshonnan megtudnia mindezt, azaz a
kérdések segítségével képes lett visszaemlékezni arra a tudásra, mely halhatatlan lelkében már megvolt.
Ezután visszatérnek az eredeti témára, mi is a jó erkölcs, az erény. A jó erkölcs tudás-e, mert ha igen,
akkor megtanulható, hiszen ebben az esetben már benne van a lélekben, azaz az ember képes
visszaemlékezni rá. Minden tudás lehet jó is és rossz is azonban, minden a tudás felhasználásának
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módjától függ, ahogy pl. a bátorság lehet jó, ha értelemmel párosul, míg az értelmetlen bátorság, a
vakmer?ség rossz dolog. Az erény azonban mindenképpen jó, nem lehet rossz felhasználása, azaz nem
egy a lélekben meglév? tudások közül. Azaz a jó erkölcs nem tanulható.
Lehet-e jó példák alapján elsajátítani a jó erkölcsöt? Nem lehetséges, hiszen ha így lenne, a jó erkölcs?
apa fia is mindig erényes lenne, ami pedig a tapasztalatból tudhatóan nem igaz.
Kitér? a f? témától: a tudás és a vélemény különbsége. Bár a helyes vélemény - azaz a tudás nélküli
helyes álláspont - is hasznos, mégis hasznosabb nála a tudás. Miért? Mert a vélemény, ha helyes is,
ideiglenes ismeret, míg a tudás a már említett lélekbeli visszemlékezés. A vélemény úgy válik tudássá,
hogy az ember felismeri alapjait, amit nem más, mint a visszaemlékezés. Viszont egy cselekedet
szempontjából mindegy, hogy annak alapja helyes vélemény vagy értelemmel párosult tudás, bármelyik
is az alapja egy adott cselekedetnek, az jó cselekedet lesz.
S innen következik a probléma megoldása: a jó erkölcs, az erény nyilvánvalóan helyes vélemény. Fentr?l
jön az emberre, mint minden más helyes vélemény, egyfajta isteni sors, melyben az értelem nem játszik
szerepet.
Nagyon érdekes, hogy abban a vitában, hogy a világ megismerhet?-e Platón nemcsak a
megismerhet?ség mellett érvel, hanem egyenes azt mondja, a lélek már eleve ismer mindent.
Én nem értek egyet azzal a tézissel, hogy a jó nem meglév? tudás. Szerintem mindenki tudja mi a
jó, de egyesek direkt, makacs módon úgy tesznek, mintha nem tudnák. Ennek oka lehet tévképzet,
de küls? hatás is. A rossz küls? hatástól a legtöbb ember képtelen megszabadulni, mert ösztönös
emberi magatartás alkalmazkodni ahhoz, amit a közösség valamir?l gondol.
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Mi a 2018-as választások igazi tétje?
by maxval bircaman - hétf?, december 04, 2017
http://bircahang.org/mi-a-2018-as-valasztasok-igazi-tetje/

Rossz hírem van a fideszes olvasók számára: ebben az esetben az ország érdeke és a Fidesz érdeke
egymással ellentétes.

Mi ugyanis a Fidesz érdeke? A Fidesz érdeke az, hogy a Fidesz nyerjen 60 % körül, a többi pedig legyen
elaprózva az ellenzék által, de a legnagyobb ellenzéki er? legyen a lehet?leg Gyurcsány vezette
hagyományos ballib tábor. Az ideális ellenfél a Fidesz számára ugyanis a Gyurcsány képviselte. elavult,
hagyományos, eszel?s ballib eszmeiség. A Fidesz gy?zelme nem jelent kihívást, míg a f? ellenfél
Gyurcsány, ?t ugyanis sokkal többen utálják, mint Orbánt.

Az ország érdeke viszont más.

El?ször is nem jó, ha egyetlen párt egyedül van a hatalomban hosszú ideig. A 12 éves folyamatos Orbánkormányzás (ennyi lesz 2022-ig) már egészségtelen, ha még folytatódik 2022 után is.

Továbbá, az ellenzéknek mindig olyan er?nek kell lennie, aki képes valamit felmutatni. Ha a f? ellenzék a
ballibek, akik egyetlen tevékenysége a nyugati ukázok szónélküli teljesítése, az katasztrófa.

Tehát az ellenzék leváltása lenne az ideális. A legjobb az lenne persze, ha a választásokon elindulna egy
DK-MSZP koalíció, majd az 9,9 %-ot szerezve kiesne a parlamentb?l, de ennek az esélye nem sok.

Ami fontos: a Fidesz elleni ellenzéki szavazatok ne a hagyományos ballib táborban összpontosuljanak.
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Azaz a jó az lenne, ha az ellenzék f? ereje a Jobbik és az LMP lenne, nem az MSZP és a DK. Még a
Momentum is megfelelne ebben az esetben.

Én a magam részér?l még vacillálok a Fidesz és az LMP között szavazatomat illet?en. Az ok: éppen az,
amit vázoltam.
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Mi a tüntetés szerepe egy demokráciában?
by maxval bircaman - hétf?, április 17, 2017
http://bircahang.org/mi-a-tuntetes-szerepe-egy-demokraciaban/

Ez a kérdés gyakran felmerül manapság, pedig ugyanaz a kérdés ugyanígy felmerült a 2006-os
tüntetéssorozat idején is.

Az alapvet? és teljesen téves kérdésfelvetés az, hogy a tüntetés értelmetlen, hiszen a kormány nem
bukott meg.

Ez azonban teljes félreértés. Egy demokráciában sosem a kormánybuktatás a tüntetés a célja.

A megoldás a tüntetések hívei részér?l az szokott lenni, hogy a meglév? rendet diktatúrának min?sítik. Ez
azonban csak önbecsapás.

Hiszen hogyan lehetne diktatúra az az ország, ahol demokratikus és szabad választások döntik el ki
legyen kormányon?

A mai liberális tüntet?k 2 f? érve, hogy aránytalan a választási rendszer és a többség nem szavazott
Orbánra. Mindkét érv abszurd. Az aránytalan választási rendszer akkor lehetne csak érv, ha neki
köszönhet?en a legtöbb szavazatot szerzett párt elvesztené a választást. Eleve: a választási rendszer
Magyarországon aránytalan 1990 óta, ezen az orbáni választási reform csupán annyit változtatott, hogy
kismértékben tovább növelte ezt az aránytalanságot. Az pedig egyáltalán nem érv, hogy a választási
gy?ztes ellen többen szavaztak, mint amennyien rá: ha ez így lenne, minden magyar kormány illegitím
lenne 1990 óta, leszámítva éppen Orbánt 2010-2014 között, aki picivel több szavazatot kapott akkor,
mint amennyien nem szavaztak rá.

Ugyanez mondható el a 2006-os tüntet?kr?l. Az ? két érvük az volt, hogy a választásokat a
"kommunisták" - értsd: a ballibek - meghamisították, valamint Gyurcsány hazugsággal nyert választást,
amit ? maga is elismert híres öszödi hazugságbeszédében. Ismét: egyik érv se valós. A választások

288 / 440

BircaHang - 2017
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

meghamisítása képtelenség, mikor minden párt jelen van a bizottságokban, plusz civil megfigyel?k is
jelen vannak. Ugyanígy: egy politikus hazugsága nem érv, a legtöbb politikus hazudik, ez a szakma
része, s ebb?l nem következik a legitimítás elvesztése. A tüntet?k eleve nem szavaztak volna
Gyurcsányra, akkor se, ha ? lenne a kivételes igazmondó politikus.

Ugyanezt elmondtam 2006-ban is. Akkor ráadásul Budapesten éltem, személyesen láttam mindent, el is
mentem egyszer megnézni a Kossuth téri szánalmas lumpentábort, ahol minden volt: alkoholista
sátortábortól alkotmányozó népgy?lésig. Szóba került a csodatev? turultól a szent pilisi világcsakrán át
egészen a többezer éves, mágikus hatású magyar koronáig minden magyarkodó baromság.

Akkor elmondtam: Gyurcsány egy marha, de 30 ezer sátorozó és "alkotmányozó" tüntet? nem döntheti
meg a legitím hatalmat, mert arra millióan szavaztak. Tessék választást nyerni ökörködés helyett.
Akkoriban mindezért a tüntetések fanatikus híve, a véleményemért Gyurcsány ügynökének neveztek
(biztosan félbolgár felesége szervezett be, szólt a "leleplezés"), akit karakterre fizet az MSZP pénztára.

Most ugyanez van. Csak a ballib tüntet?knél nem csodatev? turul, pilisi világcsakra és magyar korona
van, hanem ezek helyett: Brüsszel, Soros és az európai értékek. Lényegileg ugyanaz a sületlenség más
szavakkal. S aki ellenük beszél, az most a Fidesz és Moszkva lefizetett embere.

A tüntetés célja egy demokráciában a tiltakozás vagy egyetértés kifejezése, nyomásgyakorlás esetleg, de
nem a választások helyettesítése. Hiszen abszurd, ha egy tömeg - legyen az több százezres is medönthetné milliók szabad és demokratikus akaratát.

Szóval, kedves ballibek, tessék választást nyerni. Alig 1 év maradt addig. Mi a gond? Esetleg az, hogy ti
is tiudjátok, képtelenek vagytok Orbánnál több szavazatot szerezni, s már annak is örölnétek, ha sikerülne
fele annyit szerezni, mint ?? Nos, ez sajnálatos, de ez egyetlen dolgot jelent: a nép nem akarja, hogy ti
legyetek hatalmon. Ha demokraták vagytok, ezt elfogadjátok. De mivel liberálisok vagytok, alapból nem
vagytok demokraták. De err?l nem tehet senki, csak ti magatok.
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Mik a valóságos pártpreferenciák Magyarországon?
by maxval bircaman - szombat, május 06, 2017
http://bircahang.org/mik-a-valosagos-partpreferenciak-magyarorszagon/

Mik a valóságos pártpreferenciák Magyarországon? Amir?l senki se beszél.

Van el?ször is 40 %, akit semmilyen politika, semmilyen választás nem érdekel. Ezek nem számítanak,
mert sose szavaznak senkire.

Van még 10 %-nyi fanatikus "baloldali" - a valóságban liberális -, s van 10 %-nyi fanatikus "jobboldali" a valóságban nacionalista.

S van 40 % semleges választó, aki a kisebbik rosszra szavaz, választásról választásra eldöntve, hogy kire
szavazzon.

Jelenleg a ballibek maximuma 25 %. Van 10 % biztos szavazójuk, továbbá képesek jó kampánnyal
esetleg még 15 %-ot meggy?zni a semlegesek közül, hogy ?k a kisebbik rossz.

Jelenleg a Fidesz maximuma 45 %. Van 10 % biztos szavazójuk, továbbá képesek jó kampánnyal
esetleg még 35 %-ot meggy?zni a semlegesek közül, hogy ?k a kisebbik rossz.

A Jobbik nem számít, mert nem önálló er?. A direkt egyik oldalt se választó kicsik - els?sorban ez az
LMP, esetleg ez lehet a Momentum is - pedig csak a semleges táborból képesek lecsípni morzsákat.
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Minden a mércéje szerint
by maxval bircaman - vasárnap, december 24, 2017
http://bircahang.org/minden-a-merceje-szerint/

A katolicizmus jelenlegi vezet?jér?l pár mondat.

Van valami, amit kevesen értenek meg. Nem annyira lényeges, de azért fontos is.

Nekem személyesen a jelenlegi római pápa politikai nézeteinek egy jelent?s része kifejezetten tetszik is.
Hiszen a latin-amerikai katolicizmus mindigis sokkal jobb volt politikailag, mint az európai katolicizmus,
az el?bbi jellemz?en a néppel volt, az utóbbi meg a hatalommal.

Szóval nyilván egyetértek a jelenlegi római pápa rendszerkritikusságával és antiliberális
baloldaliságával.

De van itt egy nagy gond: ez az ember nem egy politikus, filozófus, újságíró, közír?, más értelmiségi, stb.
? állítólag egy f?pap. Egy f?papnak pedig els?rend? szerepe Isten tanításának védelme. Persze, ha
emellett vannak más érdemei is, az egy plusz, de ha nincsenek - és csak f?papként kiváló -, az is jó hír.
Ha viszont els?rend? feladatában hiányos, azt nem menti, hogy másban pozitív.

Tessék csak elgondolni: elmenne-e valaki pl. egy olyan fogorvoshoz kezeltetni magát, akir?l tudja, hogy a
szakmájában rosszul teljesít, de egyébként nagy a tudása a filozófiában? Nyilván szívesen beszélgetne
vele az ember a filozófiáról, de kezeltetni a fogait mégis inkább egy jó fogorvoshoz menni, aki egyébként
azt hiszi, hogy Arisztotelész egy brazil futballista.
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Ezt azoknak, akik azt állítják, azért támadom rendszeresen ezt az embert, mert politikailag nem értek
egyet vele. A valóság pont fordított: éppen csak politikailag értek vele egyet.

Egy krisztustagadó f?pap hiába jó másban, nem ér sokat. Majd ha lemondott, kilépett a papságból, s
cikkeket fog írni, haverkodni fogunk. De addig esküdt ellensége leszek.
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Miért balek az ellenzék?
by maxval bircaman - vasárnap, december 17, 2017
http://bircahang.org/miert-balek-az-ellenzek/

A rövid válasz: nem az.

Talán Gyurcsány viselkedése a leglogikusabb. ? tudja, hogy az igazi cél nem Orbán leváltása, hanem a
liberális eszme megmentése. Ha Orbánt leváltaná egy sokféle szövetség, melynek részei nem-liberálisok
is, az Orbán nélkül folytatná Orbán rendszerét.

Ett?l pedig jobban retteg a háttérhatalom, mint Orbántól.

Egy baloldali ellenzék létrejötte semmiképpen se engedhet? meg. A ballib áramlaton belüli minden
baloldali elhajlással szemben k?kemény a fellépés. Láthattuk az óvatosan balra orientálódó Botka ellen
vérbosszú zajlott, s a botkátlanított MSZP els? dolga a k?keményen antiorbánista, de egyben antiliberális
Új Egyenl?ség kirúgása volt, pedig ez a szervezet mindig igyekezett a ballib konszenzuson belül
m?ködni, azaz belülr?l igyekezett reformálni, nem pedig nyíltan fellépve a ballibek ellen.

Soros gazda is leszólt: ha Orbán nem dönthet? meg liberálisokkal, akkor inkább maradjon.

A nagy utolsó reménység Gyurcsány, aki talán még meg tudja megmenteni a liberalizmust
Magyarországon a jöv? évi betervezett hatalmas bukás után. A solymári választás üzenete: hatalmas lesz
a ballib bukás, nagyobb, mint 2010-ben.

Megdöbbent?, de ezeknek még a színliberális, csak néha balos szavakat mondogató Télinapforduló
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Gergely is veszélyes balosnak számít. Innen a támadás ellene.
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Miért ne kérjünk bocsánatot?
by maxval bircaman - péntek, április 28, 2017
http://bircahang.org/miert-ne-kerjunk-bocsanatot/

Természetesen nem az udvariassági bocsánatkérésr?l van szó. Az eleve nem is igazi bocsánatkérés,
csupán udvariassági fordulat. Lásd, amikor rálépünk valakinek a lábára a metrón és azt mondjuk "bocs!",
vagy méginkább, amikor egyfajta megszólításként használjuk "elnézést, merre van az x utca?".

A bocsánatkérés hamis történelemfabrikálás. Hiszen amit megtettünk, az megtörtént, nem tudjuk
megváltoztatni. A bocsánatkéréssel azt a hamis látszatot igyekszünk kelteni, mintha semmissé tudnánk
tenni a megtörténtet. Ez azonban önbecsapás és súlyos hazugság. A hiteles ember felel?sséget vállal
életéért, minden cselekedért, legyen az akár a legrosszabb is. A felel?ségelhárítás gyerekes dolog, az ilyet
kerülnünk kell, ha nem akarjuk hitelességünket eljátszani.

Minden cselekedetünk hasznos. A rossz cselekedet haszna az, hogy tanulunk bel?le. Ne tékozoljuk el
holmi primiví bocsánatkéréssel. Ha megbánunk valamit, mert rájövünk annak rossz mivoltára, ez
nagyszer? dolog, ez a b?n felismerése és annak sajnálata, a b?nbocsánat. Ne rontsuk el ezt mindenféle
üres bocsánatkérésekkel!
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Miért ne lopd meg a gazdádat!
by maxval bircaman - vasárnap, december 03, 2017
http://bircahang.org/miert-ne-lopd-meg-a-gazdadat/

Azt mondta egy ismer?söm, nem gond a munkahelyedet meglopni, mert hisz az bel?led él, azaz lop t?led.

Hibás gondolat. Az egész és a rész keverésének esete.

Gyakorlatilag ez liberális logika, márpedig liberális logikával nem lehet a liberalizmus ellen küzdeni.

Azzal, hogy te lopsz meg fogod dönteni a rendszert? Nem. S?t annak része leszel még jobban.

Ha lopással meg lehetne dönteni a rendszert, azt mondanám, igen lopjunk. De meg lehet-e?

A probléma nem egyedi szint? azonban, hanem rendszerszint?. A liberalizmus gazdasági rendje a
lopáson alapszik, ez szimpla tény. Dehát kárt okozunk neki, ha mi is lopunk? Dehogy okozunk, s?t
segítünk neki.

Ez ugyanaz a téves logika, mint a terrorizmusé. Ha a terrorista megöl pár civilt az ellenséges országban,
semmit se ér el. S?t, segíti az ellenséget. Más természetesen a komoly, fegyveres, nagyszabású
terrorizmus, de azt már nem is szokás terrorizmusnak hívni, hanem inkább ellenállásnak,
partizánháborúnak, stb.
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Én tehát azt állítom, hogy a munkahely meglopása morálisan nem indokolható cselekmény, ráadásul
teljesen kontraproduktív is.

_______________________________________________
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Miért nem vagyok liberális?
by maxval bircaman - csütörtök, május 04, 2017
http://bircahang.org/miert-nem-vagyok-liberalis/

Sokan sokszor kérdezik, miért nem vagyok liberális?

Ehhez úgy a legegyszer?bb válaszolnom, ha elmondom, miért voltam egykor liberális.

Aki ismer vagy aki olvassa hosszú ideje írásaimat - melyek közül sajnos a 2005 el?ttiek nincsenek fent a
BircaHang Médián, nem tartottam akkor fontosnak írásaim gy?jtését -, az jól tudja, életem legnagyobb
részében liberális voltam. Amikor még kamaszkoromban elkezdtem értdekl?dni a politika iránt,
rögtön liberálisként kezdtem. 1984-1985 környékén meginogtam a liberalizmusban, de hamar
visszatértem hozzá, majd 1993-1994 környékén ismét meginogtam benne, de 1999-2000 körül megint
visszatértem hozzá. Természetesen többféle módon voltam ez id? alatt liberális, a liberalizmus több
irányzatában hittem, de most ennek taglalása nem célom. A lényeg: gyakorlatilag 2006 környéken
kezdtem szakítani a liberális eszmével, s csak 2009 környékére lettem immár valódi ellenfele a
liberalizmusnak.

Kiválasztottam az 5 legfontosabbat okot.

Hittem a racionalitásban, abban, hogy a felvilágosodás a legjobb kor, mely megszabadította az embert a
szellemi béklyóktól. Annak ellenére hittem ebben, hogy eközben keresztény hív? voltam, de nem láttam
ebben ellentmondást, mivel azt vallottam, hogy a vallás egy specifikus terület, ahol az irracionalitás az
alap, míg más területeken ez nincs így.

Rájöttem azóta, a felvilágosodás nem más, mint a rossz uralmának növekedése, az ember igazi valójának
megtagadása, s a szellemi béklyó éppen az, ha elfeledjük az emberi valódi énjét, azt hamis eszmékkel
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keverjük.

Hittem, hogy a magánérdek els?bbsége maximálisan jó dolog, mert a társadalom tagjai az egész
társadalom javát szolgálják, ha mind egyenként saját magánérdeküket követik.

Ma már tudom, az emberi önzés sosem pozitív érték, S az önz? egyénekb?l sosem lesz jó társadalom.

Hittem abban, hogy a szabad piac lehetséges, s azt is, hogy az képes megoldani a legtöbb társadalmi
problémát.

Tudom már, ez fatális tévedés. Szabad piac eleve nem létezik, ez csak egy utópia, ráadásul a szabad piac
csak az er?sek uralma a gyengék felett, ami nem lehet egy normális társadalom alapja.

Hittem az állam és az egyház elválasztásában, azaz a szekuláris államban.

Ma már tudom, a szekuláris állam valójában ateista állam, mely semmivel nem jobb egyes k9zépkori
államoknál, ahol az egyházak politikai hatalmat gyakoroltak. Tudom, a semleges állam szimpla
hazugság, ilyen nincs és nem is létezhet.

Hittem, hogy a liberális demokrácia nem egy jó rendszer, de minden más rendszer rosszabb nála.

Rájöttem: a liberális demokrácia a legrosszabb rendszer, amit az emberiség valaha kitalált. A liberális
demokrácia a valóságban egy emberellenes, abszurd diktatúra.

Ez tehát az 5 legfontosabb ismérv, minden más csak ezekb?l következik.
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299 / 440

BircaHang - 2017
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Miért nem ünneplik a ballibek 56-ot?
by maxval bircaman - kedd, október 24, 2017
http://bircahang.org/miert-nem-unneplik-a-ballibek-56-ot/

A kérdés persze szó szerint értelmezve téves, hiszen ünneplik. Gágognak mindig egy keveset minden
október 23-án.

De a dolgok mögé nézve nincs ?szinte ünneplés. Miért is?

Mert 56 céljaival sose tudott a ballib szellemiség azonosulni.

A korai ballibeknek kellemetlen volt a tény, hogy míg ?k Kádár utódai, addig Kádár egész politikájának
alapköve éppen 56 tagadása volt.

Aztán az eszmei gond is el?jött: míg a ballibek a nyugat imádói, a kapitalizmus lelkes híve, addig 56
tényszer?en az ország semlegességet akarta, s nem akart semmiféle liberális kapitalizmust se.

56 nemzeti felszabadító felkelés jellege pedig mindig baj volt a ballibeknek. A ballib eszmeiségbe
sehogy se fér be a függetlenség követelése, hiszen ott minden a nemzetek lebontásáról, az agyatlan
brüsszelita integrációról szól.

S a szovjetellenesség témája pedig vicces, Kezdetben molesztálta ?ket, mert hát ?k sokáig - Putyin koráig
- ezt oroszellenességnek tekintették és negatívumnak, most meg már ez maradt az egyetlen szál, amibe
bele tudnak kapaszkodni: nyomják is minden szinten, hogy íme ez oroszellenes forradalom volt, ezért is
kell utálni a mai Oroszországot, dehát ez kb. ugyannyira szánalmas, mint Hitler miatt elutasítani a mai
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német ultraliberális vezetést.

Ennél már Szanyi is hitelesebb, aki visszahozta 1956 ókádárista értelmezését.
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Morognak az álcivilek
by maxval bircaman - kedd, április 11, 2017
http://bircahang.org/morognak-az-alcivilek/

Hatalmas m?botrány van, amiatt, hogy a magyar kormányzat szeretné átláthatóvá tenni a civil szervezetek
finanszírozását.

Pedig a szándék abszolút támogatandó. A tervezet csak a legnagyobb szervezeteket érinti, s csak a
külföldi pénzügyi támogatásokra vonatkozik.

Mindig nemzetbiztonsági kockázat, ha egy szervezet idegen pénzb?l m?ködik, de különösen az, ha az
véleményformáló tényez?.

Semmi gond, ha valaki, valamely külföldi tényez? véleményt igyekszik formálni egy másik országban, de
legyen szíves ezt nyilvánosan tenni. Aki pedig függ valakinek a pénzét?l, az annak lobbistája, amit legyen
szíves és ne titkoljon.

A tervezet ellen tiltakozók listákja gyakorlatilag azonos is azokkal a szervezetekkel, melyek a valóságban
nem civilek, hanem lobbisták. Azaz a tiltakozással alaposan ki is lóg a lóláb: ezek a szervezetek le is
leplezték magukat.
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MSZP
by maxval bircaman - péntek, május 26, 2017
http://bircahang.org/mszp/

Jelenleg egyetlen ellenzéki párt van, mely komolyan gondolja Orbán leváltását és ehhez még valamilyen
terve is van: ez az MSZP.

Persze semmi esélyük jöv?re, de kés?bb esetleg lehetne ezzel az új iránnyal, amit Botka próbál átvinni.

Ugyanis csak az MSZP vette észre ugyanis, hogy európázással, nátózással, homokosok "jogaival",
antiszemitázással, fasisztásázással, uberezéssel, ceuzással, a nagyt?ke éljenzésével, a versenyképesség
hangoztatásával nem lehet választást nyerni, mert akit mindez érdekel, az már úgyis liberális szavazó,
viszont másokat mindez taszít. A fenti jelszavak kb. arra jók, hogy megnyerhet? legyen 5-10 % közötti
szavazás, ennyi a liberális szavazó Magyarországon.

Persze van egy hatalmas veszélye az MSZP esetleges gy?zelmének mondjuk 2022-ben. Hiába az új
irányvonal, azonnal ráakaszkodnának a liberális kullancsok, ha kormányra kerülnének.

Ett?l függetlenül támogatom Botka merészségét, hogy szembe mert fordulni a ballib
megmondóemberekkel. De szinte biztos, hogy jöv?re a fejét veszik saját liberális párttársai, s lesz egy új
vezetés, a hagyományos romkocsmázó, drogozó, migráns- és homokossimogató, a népt?l fényévnyire
él?, a kisembereket mélyen megvet? és leszaró hagyományos ballib értelmiségiekb?l.
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Multiállások
by maxval bircaman - péntek, március 31, 2017
http://bircahang.org/multiallasok/

Nagyjából 10 éve szinte minden munkahelyem valamilyen multicég.

Leírom a multik kódbeszédének, különösen az álláshirdetésekben el?forduló népszer? mondatoknak a
fordítását magyarra:

Dinamikus csapat = folyamatosan felesleges gy?lések vannak.

Fiatalos csapat = folyamatosan kötelez? csapatépítések vannak.

Európai szint? munkakörnyezet = van szék, asztal, 2-3 éves számítógép, be van kapcsolva a f?tés télen,
nyáron meg a h?tés, s utalják a bért késés nélkül.

Versenyképes fizetés = pont ugyannyi, amennyit az adott szektorban a konkurrencia fizet.

Izgalmas feladatok = értelmetlen munkafeladatok, felesleges el?írások.

Teljesen barátságos munkaórák = túlórázni kell állandóan.

Rugalmas munkaid? = jöhetsz fél órával kés?bb, de bent kell maradnod plusz 2-3 órát.
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Stabil céges háttér = a cég be van jegyezve a cégbíróságon.

Hosszútávú munkalehet?ség = nem leszel kirúgva, ha mindent teljesítesz, s nem kérsz fizetésemelést.
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Mélyre süllyedt a katolicizmus
by maxval bircaman - szombat, december 16, 2017
http://bircahang.org/melyre-sullyedt-a-katolicizmus/

Megdöbbent? hír érkezett a Vatikánból.

A jelenlegi római pápa, a neves argentín eretnek sómen meg akarja változtatni a Miatyánk szövegét. Az
ok vicces: nem érti saját vallását, ami persze botrányos.

Ez a szerencsétlen emberszabású ateista azt mondja ugyanis, hogy a "??? ?? ?????????? ???? ???
?????????" sor hibás, ez a magyar verzióban "s ne vigyél minket kísértésbe", mert az sugallja, hogy Isten
rossz és az embereket kísértésbe viszi.

Nem vagyok teológus, csak félig-meddig olvastam teológiai témákban, de ez a szöveg kb. olyan, mint a
"nincs Isten, baszdmeg, mert tavaly becsapott a villám a templomtoronyba". Egy paptól szerintem
elvárható, hogy tudja saját vallása alapjait, pl. azt, hogy a kereszténységben nincs önálló rossz, nem
dualista vallás (mint pl. a gnoszticizmus), s a rossz nem más, mint a jó hiánya.

Ez a gyalázatos vatikáni homoklobbista gazember szerintem csak bulvárkönyvekb?l ismeri a
kereszténységet. Mintha Dan Brown lenne a római pápa, de Brown legalább nem akar pap lenni.

A katolicizmus egyre mélyebbre süllyed. Csodálkozom, hogy a hív? katolikusok még meddig t?rik el ezt
a szerencsétlen makákót, aki évek óta gyalázza a római püspökök szent székét. Ha nálunk - az
ortodoxiában - jelenne meg egy ilyen alakzat, már régen haza lett volna kergetve a pokolba.
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Ferencke, változtasd meg a bugyidat, de ne nyúlkálj olyasmihez, ami neked semmi közöd!
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Nagy Hippiasz
by maxval bircaman - szerda, december 20, 2017
http://bircahang.org/nagy-hippiasz/

Szókratész és Hippiasz vitája arról, mi a szép. Hippiasz a kor ismert szofistája volt, ? maga is elmondja,
hogy anyagilag is a legsikeresebb volt: senki se keresett annyit beszédmondással és beszédmondásra
tanítással, mint ?. Egyedül Spártában nem tudott pénzt keresni, mert az ottani törvények tiltják, hogy
bárki is megváltoztassa a nevelési szokásokat.

Hippiasz három meghatározása:

1. A szépség a szép lány. Szókratész cáfolata: ez nem lehet helytálló, mert akkor egy szép ló nem szép,
mivel nem szebb a szép lánynál, de a szép lány szépsége is hiányos az istenn? szépségéhez képest.
Számtalan szép dolog van a szép lány mellett a valóságban. Továbbá Hippiasz válasza hibás, mert csupán
megemlít egy szép dolgot, a szép lányt, de nem határozza meg ezzel, hogy mi a szép a szép lányban, azaz
mi a szépség.

2. A szépség az arany. Bármihez is adjuk hozzá, azt szebbé teszi. Szókratész megjegyzi ellenpéldaként
Pheidiasz Athéné-szobrát, mely elefántcsontból készült, s nem tartalmaz aranyat. Továbbá: az arany csak
helyes alkalmazása esetében szépít, nem bárhogy, pl. egy cserépedényhez jobban illik a fakanál, mint az
aranykanál.

3. A szépség az, ha az ember egészséges, gazdag, sokáig él tiszteletben, majd eltemetve lenni utódai
által, miel?tt ?k maguk is eltemették életükben ?seiket. De akkor a félistenek élete ezek szerint nem szép,
hiszen nem temethették el halhatatlan ?siket. S?t az istenek élete se szép.

Ezután Szókratész próbálja meghatározni a szépet:
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4. A szépség az ami ill?, helyénvaló. Pl. ha valaki megfelel?en öltözik fel, szebbnek látszik.
Viszont felmerül a kérdés: ezek a dolgok magukban szépek, vagy csak a helyénvalóság teszi ?ket azzá?
Ha az utóbbi, akkor ez önellentmondás, hiszen az azt jelenti: a helyénvalóság nem ugyanaz, mint a
szépség.

A megoldás az el?bbi lehet?ség: maga a helyénvalóság adja a szépséget. De itt pedig felmerül: ha ez így
van, akkor pl. miért folynak viták az emberek között a közügyekr?l, mely viták lényege éppen az, hogy
mi a helyénvaló.

5. A szépség a dolgok rendeltetésszer? használata. Pl. a látó szem jó, a vak szem nem az. Viszont senki
sem tehet olyasmit, amire nem képes, márpedig az emberek sokszor hibáznak, ami azt jelentené, hogy
nem képesek a szépre.

6. A szép az, ami hasznos, ami kedvez?. Viszont ha a kedvez? és a szép ugyanaz, abból az következik,
hogy jó oka a kedvez?, továbbá a szép pedig nem jó, hiszen nem lehet ugyanaz az ok és az okozat. A
meghatározás abszurdum, hiszen nyilvánvaló, hogy mind a szép jó, mind a jó szép.

7. A szép az, ami kellemes a fülnek és a szemnek.
Felmerül: ezek szerint ami a többi érzéknek kellemes, az rossz? Mi erre a magyarázat?

Továbbá: ha igaz a fenti meghatározás, mi az, ami megvan mind a látásban, mind a hallásban is? Mert ha
ez a tulajdonság vagy csak a hallásban tapasztalható vagy csak a látásban, akkor az illet? dolog nem ett?l
szép éppen a fenti meghatározás miatt, vagy maga a meghatározás téves. Ha pedig ez a valami megvan
mind mind a látásban, mind a hallásban, akkor nincsenek meg csak a halásban vagy csal a látásban, ami
miatt közösen se lehetnek meg. Elhangzik erre ugyan egy ellenérv, hogy pl. két szám lehet külön-külön
páratlan, miközben összegük meg lehet páros, de ez nyilvánvalóan nem alkalmazható a kellemességre.
Azaz a meghatározás semmiképpen se helytálló.

8. Az el?bbit pontosítsuk: az a szép, ami a fülnek és a szemnek kellemes és hasznos, kedvez?. Ez
viszont az már megcáfolt 6. és 7. meghatározás egyesítése.
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Hippiasz utolsó meghatározása:

9. Mindez ami korábban elhangzott értelmetlen fecsegés. Ehelyett az igazi szép az, amikor az ember
sikeres és hatásos beszédet mond a bíróság el?tt, mellyel meggy?zi a hallgatóságot. (Az ógörög
bíróságokon a hallgatóság hozta meg az ítéletet szavazással.)

Szókratész válasza, ami egyúttal a m? befejezése is:

10. Szókratész elismeri, hogy Hippiasz tapasztalt és sikeres szónok, míg ? magát az a sors kínozza, hogy
folyton felesleges dolgokon jár az esze, de a helyzet az, hogy amikor ? maga megpróbálja ugyanazt
elmondaná, mint amit az imént is hallott Hippiasztól, folyton azt a választ kapja, hogyan lehet képes
szépnek mondani a beszédmondás képességét, ha egyszer nem tudja meghatározni mi a szép. A
végkövetkezés tehát: a szép nehéz dolog.

_______________________________________________
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Nagy liberális siker
by maxval bircaman - péntek, április 14, 2017
http://bircahang.org/nagy-liberalis-siker/

Az utóbbi évek legnagyobb liberális tüntetése zajlott le a múlt hét végén, a csúcspontján 30-35 ezer
résztvev? volt megszámolható.

Egyesek második legnagyobb ellenzéki tüntetésnek mondják 2010 óta, de ez helytelen, mert bár a
tervezett netadó elleni tüntetésen valóban háromszor többen voltak, az semmiképpen se volt nevezhet?
liberális tüntetésnek.

Természetesen a kemény magot Soros alkalmazottai, a szokásos bérgágogók, s buszoztatott fizetett
bértüntet?k alkották, mégis ez hatalmas siker a ballibek számára. Nevetséges persze és önleleplez? tény,
hogy semmilyen más ügyben nem voltak képesek párezernél több embert összecs?díteni, míg most Soros
üzleti érdekei meghozták a csodát: komoly tömeg gy?lt össze.

A ballib vezérek óvatosságát mutatja, hogy ezúttal nem próbáltak rátelepedni az akcióta, ehelyett háttérbe
szorultak. Tanultak az eddigi álcivil kezdeményezések kudarcából, melyek azonnal ki is aludtak, amikor
azokon megjelentek a ballib vezérek.

(forrás: B1 Blog)

Politikai nyertes azonban nincs. Ez persze valóban nagy tömeg a szokásos liberális megmozdulásokhoz
képest, melyekre rendre párszáz ember szokott megjelenni, s?t egyeseken 10 ember se jelenik meg, lásd a
nevetséges hídfoglalásokat és a Városliget szépítése elleni akciókat. De szavazatszámban ez csepp a
tengerben, ráadásul ez a tömeg semmi közöset nem mutat fel azon kívül, hogy nem szeretik Orbánt,
nincsen közös pártjuk, azaz nem jelentenek semmilyen változást a választókon belül.
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Tulajdonképpen semmi sem történt, azon kívül, hogy Soros megmuatta, több embert képes Budapesten
összetrombitálni, mint amennyit bármelyik belföldi ballib vezér. Ebb?l ismét hatalmas bukás lesz...

_______________________________________________
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Ne szavazzon!
by maxval bircaman - szombat, szeptember 30, 2017
http://bircahang.org/ne-szavazzon/

Bár mára a legtöbb ballib párt letett a korábbi axiómáról, hogy aki nem adózik, az ne szavazzon, meg hogy aki nem
itt lakik, ne szavazzon, s csak a DK tart ki fentiek mellett, mégis sok fanatikus ballib máig ismételgeti ezeket a
téveszméket.

Lássuk mi a valóság!

A parlamenti választás nem az ország lakosainak szavazása, hanem az ország állampolgáraié. Ezt az is mutatja,
hogy állampolgárság nélkül nincs szavazati joga annak, aki egyébként életvitelszer?en az országban él. Ez
ellentétes a helyi, önkormányzati választásokkal, ahol - korlátokkal - külföldi, azaz nem magyar állampolgárok is
szavazhatnak.

Tehát: aki nincs az országban és állampolgár, az nem kibic, nem kívülr?l szól bele, hanem részt vesz annak a
közösségnek a szavazásán, melynek tagja.

plakát a ballib xeonofób kampányból (2004)
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313 / 440

BircaHang - 2017
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Nosztalgia
by maxval bircaman - szombat, november 18, 2017
http://bircahang.org/nosztalgia/

Amikor a múlt század 80-as éveinek els? felében szovjet gimnáziumba jártam, akkor pont ugyanazt
hallottam, mint manapság.

Akkor azt mondták nekünk, hogy van a tudományos igazság, a marxizmus-leninizmus, s minden ami
mást mond, az valamelyik a kövekez?k közül:

elmebetegek hallucinációja,
hamis bulvárhír,
ellenséges idegen propaganda.

A mai liberális nagyurak egyel?re még csak a 2. és a 3. pontig jutottak el. Már csináltak is ügynökséget
az "álhírek" és az "ellenséges propaganda" ellen. Pechjük van: a 80-as évek óta fejl?dött a technika. A
szovjet hatalomnak könny? volt: csak zavarni kellett a rádióadásokat. Most az internet esetében ez sokkal
nehezebb. De biztos vagyok benne, hogy megoldják ezt is a brüsszeli és washingtoni elvtársak. A
különféle szociális hálókon - pl. a Facebookon - már ma is szinte képtelenség olyan nézetet közzétenni,
ami nem tetszik a nagyuraknak.
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Nézzünk a Marton-ügy mögé!
by maxval bircaman - szombat, október 28, 2017
http://bircahang.org/nezzunk-a-marton-ugy-moge/

Most az ügy elcsendesett, nézzünk az ügy mögé! Tisztán elméletileg, érzelemmentesen vizsgáljuk meg,
hogy mi a téma lényege, mi is van valójában az ügy mögött. Kicsit hosszú lesz, egy hatalmas kitér?vel, de
másképp nem lenne érthet?.

A férfi és a n? is ember, azaz emberként kell kezelni ?ket, egyformán minden olyan helyzetben, melyben
emberként lépnek fel.

De ahol nem emberként, hanem férfiként/n?ként lépnek fel, ott KÜLÖNFÉLEKÉPPEN kell kezelni ?ket,
férfiként ill. n?ként.

Ez 2 különböz? dolog: A eset és B eset.

A homoklobbi célja ez utóbbi, a B eset megváltoztatása. S ha ez ellen felszólalsz, azt hazudják: te
valójában az A eset ellensége vagy! Ez hatalmas csúsztatás.

Van egy jelent?s marxista gondolkodó a XX. sz. elejér?l, az olasz Antonio Gramsci, aki átlátta Marx
talán egyik legnagyobb hibáját. Volt Marxnak több hibája is (miközben magát a problémát helyesen látta
meg!), ezeket most nem vázolnám le részletesen, csak arra térnék ki, amit Gramsci meglátott, s ami miatt
sokáig nem is igen szerette ?t a hivatalos szovjet marxizmus: az a meglátás, hogy nem igaz Marx
alapmegállapítása, hogy a lét határozza meg a tudatot, mert valójában a tudat határozza meg a létet,
hiszen emberek vagyunk, nem állatok, s mint emberek sokszor irracionálisan cselekszünk. Egy farkas pl.
mindig racionális, csak azt teszi, ami az érdeke, s mindig optimális módon, soha semmi mást nem tesz,
míg az ember képes elemezni saját magát, visszafogni öszteneit, s akár tévesen is megítélni dolgokat,
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majd ez alapján cselekedni, s?t irracionális lenni.

A kérdés feltevésének a konkrét oka az volt: hogy a fenébe lehet, hogy pl. Olaszországban a legtöbb
munkás fasiszta hív? lett, s nem kommunista, vagy hogy nyugaton a szocdemek sokkal sikeresebb lettek a
kommunistáknál. Hiszen a kommunizmus áll az érdekükben, akkor meg miért fordulnak ellene?

Gramsci alapján - ? maga meghalt korán, a 30-as években - még azt is megjósolták egyes követ?i, hogy a
szovjet rendszer össze fog omlani! Miért? Mert a lét nem határozza meg a tudatot, azaz hiába foglalták
el a kommunisták az államot és a gazdaságot, ezzel nem lesznek sikeresek, mert a szovjet lakosok tudata
maradt a régi. S persze ez teljesen igaznak bizonyult: amint csökkent az er?szak Sztálin halálával, lassan
egyre nyíltabban jött vissza minden régi érték az emberekben, majd amikor a rendszer teljesen
engedékeny lett a gorbacsovi id?kben, kiderült: hiába telt el 3 nemzedéknyi id? a kommunizmusban, az
orosz emberek nem lettek lélekben kommunisták, még a eszmében hív?k is kulturálisan idegen értékeket
követnek.

Gramsci ezt megmondta 90 éve! Azt mondta, a kommunista pártoknak f? célja nem a hatalom
megkaparintása kell, hogy legyen, hanem a kultúra befolyásolása. Ugyanis hiába lesz meg a hatalom, a
rendszer nem lesz stabil az emberek idegen kulturális eszméi miatt. Pont az ellenkez?je szükséges: az
embereket meggy?zni, hogy jók a kommunista eszmék, azokat sajátjukként fogadják el, s ezután a
hatalom szinte magától is meglesz.

A vicc az, hogy Gramscit jobban megértették a liberálisok, mint a kommunisták. S Gramsci f? eszméjét a
progresszív-liberálisok aktívan használják hosszú id? óta. Ezért szokás ezt "kulturális marxizmusnak"
nevezni.

S talán a homoklobbi és a feminista lobbi azok, melyek a legjobbak ebben. Szívósan, lépésr?l lépésre
tudatosítják saját perverz nézeteiket. Nem azt mondták, hogy "minden jogot a homokosoknak", mert ez
korai és kontraproduktív lett volna, hanem lassan építették ki az egészet. Nyugaton manapság már
csúnyább dolog homofóbnak lenni, mint rasszistának. (Már megesik, hogy aktív homokosok tagjai pl.
radikális, idegenellenes csoportoknak.)

Itt ugyanennek vagyunk tanúi: er?szak, udvarlás, lassan a szimpla udvarlás is er?szakgyanús lesz. S
lassan aki azt mondja, hogy normális a férfiak a kezdeményez?k, az a nemi er?szak apologétájának fog
számítani.

316 / 440

BircaHang - 2017
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

A társadalom közös tudata áll csúnya támadás alatt. Mely el fog vezetni a nemek egyesítéhez, a
heteroszexuális kapcsolat lenézéséhez, szégyenletesnek min?sítéséhez.

S ez ellen az egyetlen módszer MOST nemet mondani minden "progresszív" értékre, s vállalni, hogy
pocskondiázni fognak minket.

Tehát továbbra is: #JeSuisMartonLászló!

_______________________________________________
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Olimpaiellenesség
by maxval bircaman - hétf?, március 27, 2017
http://bircahang.org/olimpaiellenesseg/

Azt mondják a fideszesek, hogy az olimpiaellenes kampány hazaárulás volt.

Tévednek.

A demokráciában az ellenzék f? feladata a kormány akadályozása.

Elmondok egy történetet 2010 tavaszáról. Egy fanatikus ballib szavazó ismer?söm akkor azt állította, a
Medgyessy-Gyurcsány-Bajnai kormány valójában nem bukott meg, mert képtelen volt munkáját végezni
a Fidesz általi folytonos akadályoztatás miatt, azaz Orbán a valódi hibás a ballib 8 év sikertelenségéért.
Ismer?söm azt a példát hozta fel: olyan ez, mintha autót vezetnénk, s a mellettünk ül? utas folyton
elrántaná a kormányt, ami miatt az autó nem tudna egyenesen haladna, majd pedig árokba esne - vajon
nem a kormányzást akadályozó utas a felel?s ebben az esetbe? - kérdezte ismer?söm.

Én meg elmodtam neki: a párhuzam nagyon hamiskás, mert a normál autóvezetésnek nem része, hogy az
utas elrántsa a kormányt, míg egy ország demokratikus kormányzásának szerves része az ellenzék akár
destruktív tevékenysége is. Az ellenzék ugyanaz, mint a véd?ügyvéd, aki akár a legaljasabb gyilkost is
igyekszik védeni az ügyésszel szemben.

Ha a kormány képtelen demokratikusan kormányozni, azaz képtelen az ellenzék tevékenysége ellenére
kormányozni, akkor egyszer?en alkalmatlan a szerepére.

Most is ugyanezt kell mondanom: ha a kormány képtelen volt az olimpiarendezési terveit véghezvinni az
ellenzék destrukciója ellenére, akkor a kormány a hibás: valamit nem számolt ki jól, valamit nem
tervezett meg helyesen. Ha ugyanis jók lettek volna a kormányzat olimpiai tervei, azok megálltak volna
minden ellenzéki ellenzés ellenében is. Lám, a rezsicsökkentést, a magánnyugdíjbiztosítók lekapcsolását,
a bankok megsarcolását is hevesen ellenezte az ellenzék, de ezeket a kormány véghezvitte sikeresen -
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miért? mert ezek, úgy t?nik, alaposan megtervezett lépések voltak.

Ennyi az egész.

_______________________________________________
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Olimpia
by maxval bircaman - hétf?, január 30, 2017
http://bircahang.org/olimpia/

Ez az olimpiai hisztéria a ballibek leend? új hatalmas bukása lesz.

Maguknak keresték a bajt, még egy vadonatúj ballib szervezetet is képesek voltak alakítani a célra
Momentum néven, mely pont ugyanazokat az ökörségeket gágogja, mint az összes ballib az utóbbi 25
évben.

Engem személyesen egyébként az olimpia nem érdekel. Sosem voltam sportrajongó. Pár olimpiai
verseny, néhány labdarúgó VB- és EB-meccs kivételével alig nézek sportot, ill. régebben néztem
pókerversenyeket (ez sport?), s a nagyobb billiárdversenyeket meg szoktam nézni ma is. Szóval a sport az
a terület, melyr?l az átlagembermél jóval kevesebbet tudok, pl. nem ismerem még a tenisz szabályait se.

Azaz engem különösebben nem izgat sem az olimpiapárti kampány, sem az ellenkampány. Mindesetre ez
utóbbi mulatságosabb.

Egyébként szerintem nem rossz ötlet olimpiát rendezni, ennek hatalmas pozitív mellékhatásai vannak.
Viszont a negatívum sem kevés, pl. az utóbbi id?ben a homoklobbi intenzíven használja az olimpiákat
utálatos PR-kampányaira.

A röhej az egészben persze az: Budapest esélye a rendezés elnyerésére minimális. Azzal, hogy a ballibek
mégis az olimpia meg nem nyerését tették 2018-as kampányuk középpontjába, hatalmas zsákutcába
vezérelték magukat. Amikor idén szeptemberben ki fog derülni, hogy nem Budapest lesz a rendez? város,
be is fog fulladni ezzel a ballib kampány. Tulajdonképpen a migrációs népszavazásban elért részleges
sikerület fogják most ezzel a ballib szervezetek lenullázni. S ha mégis Budapest nyerne, az szintén az ?
vereségük lesz immár.

A ballibek bevezérelték magukat egy sz?k járatba, melyb?l csak akkor lennének képesek nyertesen
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kijönni, ha összegy?jtik id?re a megfelel? számú és érvényes aláírást, majd érvényes népszavazáson nyer
a NEM szavazat. Minden más esetben a kormány lesz a nyertes.

_______________________________________________
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Orbán bukása
by maxval bircaman - hétf?, február 13, 2017
http://bircahang.org/orban-bukasa/

Akik jobban ismernek, tudják, hogy magyar pártpolitikailag nem fideszes vagyok, hanem antiballib.

Ritkán kritizálom Orbánt és a Fideszt azonban, mert nem szeretnék a liberális kórus részévé válni.
Azonban a megváltozott helyzetben az óvatosság már felesleges.

A tavalyi év, s különösen Trump elnökké választása a Birodalom központjában megmutatta: a
liberalizmusnak vége, már csak utóvédharcokra képes. S a liberalizmus magyarországi képvisel?i pedig
talán még a nyugati átlaghoz képest is szánalmasabb helyzetben vannak.

Azaz a jelenlegi magyar hatalom elleni kritika immár semmilyen formában nem segíti a retrográd, ballib
er?ket az országban. Így nem szabad többé hallgatni.

Orbán országépítési modellje fatálisan téves. S mint ilyen az égvilágon sehová se fog vezetni. Miért?

A két magyar politikai tömb - a ballibek és a Fidesz - között a legf?bb eltérés, hogy míg el?bbiek az
országnak a nyugati t?ke számára való kiárusításában látják a kiutat, addig az utóbbiak az úgynevezett
nemzeti t?ke fejlesztésében.

A ballib koncepció világos, gyakorlatilag már a Kádár-kori reformer kommunisták legnagyobb része
(tulajdonképpen a pártvezetésben mindenki, a Pozsgay-féle áramlaton kívül) a liberalizmusban látta a
kiutat, s mindennel, ami ezzel együtt jár. azaz: a nemzeti tulajdon gyors és olcsó átadása nyugati
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rablóbefektet?knek, a gazdaság feletti ellen?rzésr?l való lemondás a magyar állam részér?l, mindez
természetszer?leg kombinálva a nyugati, torz, liberális kulturális imperialista értékek szolgai átvételével.
A 2010 utáni Fidesz - mert a 2010 el?tti Fidesz nem mondott mást, mint a ballibek - ezzel gyökeresen
szakított, az új elképzelés szerint nemzeti t?késosztályra van szükség, mely lassan, legalábbis is részben
visszaszerzi majd a magyar gazdaság feletti ellen?rzést. S mindez együtt valamiféle debil "nemzeti"
hülyeséggel, lásd pl. az állampolgárokat kisgyerekeknek néz? "Magyarország er?södik" cím?
marhaságot.

Alapvet?en persze helyes elgondolkodás a nemzeti t?ke támogatása az idegen t?kével szemben, a
nemzeti, helyi t?ke mindig a kisebbik rossz, ezt nem lehet tagadni. A ballib érvelés az idegen t?ke
kedvez?bb mivoltáról teljesen fals, ugyanis - a liberális mantrákkal szemben - az idegen t?ke nem hoz se
modernizációt, se fejlesztést, nem teremt semmi érdemlegeset, az egyetlen amit tesz, hogy gyarmati
igazgatást vezet be, a lehet? legnagyobb mérték? profitlopás érdekében.

Viszont nagyon nem mindegy, hogy a nemzeti t?ke milyen. A hozzáadott értéket adó, termel? nemzeti
t?ke hasznos, míg a másokon szimplán él?sköd? nemzeti t?ke semmivel sem jobb, mint az idegen t?ke
uralma. Ha nincs ugyanis értékelhet? termelés, ez a nemzeti t?ke gyakorlatilag semmit sem csinál, állami
pénzek ellopásán kívül, majd a megszerzett pénzeket sok esetben ugyanúgy nyugatra utalja, mint ahogy
ezt a nyugati rablóbefektet?k teszik. A kisembernek abszolút mindegy, hogy ki viszi nyugatra a nép által
termelt profitot: egy Magyarországon lakó t?kés vagy egy idegen illet?ség? t?kés.

Jelenleg Orbán egyetlen titka: ? a kisebbik rossz, az ugyanúgy semmilyen hasznot nem hozó, de még
torz szellemiséget az országra er?ltetni próbáló ballibekhez képest. Egyébként a jöv? építése
szempontjából Orbán tevékenysége ugyanúgy nulla körüli, ahogy a ballibeké.

A nemzetközi helyzet azonban változik. A liberalizmus elt?n?ben van, s ezzel ki fog csúszni Orbán alól a
talaj, hiszen immár nem mondhatja, hogy ? legalább harcol a nemzetközi rend ellen, mivel nem lesz mi
ellen harcolni. Immár gazdasági eredmények is fognak kelleni, azok meg nincsenek.

Úgy hiszem, a 2022-es választásokat Orbán el fogja veszteni. Ne tessék megijedni ezen, kedves
fideszesek: nem a ballibek fognak nyerni.

_______________________________________________

323 / 440

BircaHang - 2017
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Orbán hete
by maxval bircaman - vasárnap, április 30, 2017
http://bircahang.org/orban-hete/

Hát, ez a hét Orbáné volt.

El?ször is Brüsszel akart magának egy hatalmas pofont, így magához szólította Orbánt, aki a pofont le is
keverte: gyakorlatilag felmosta a padlót Brüsszellel.

Hozzáteszem: Orbánnak csepet se volt nehéz gy?znie Brüsszelben. Kb. olyan volt a felállás, mint május
7-én Berlinben.

Mi is történt most Brüsszelben? Volt egy gyéren látogatott mesedélután, mindenki elmondta a lemezét,
melyen már ? maga is elalszik, majd mindenki a dolgavégezettség örömével, jó hangulatban elment a
svédasztalhoz kajálni, érdekesebb témákról dumálni, pl. a legújabb focieredményekr?l meg az
id?járásról. Majd mindenkinek a titkárn?je elküldte emailben a már el?re megírt nyiltakozatokat,
melyeket senki se fog soha elolvasni. Aztán mindenki nyugovóra tért elégedetten. Másnap reggel már
senki se emlékezett semmire. Még pár napig a magyar médiák csámcsognak az egészen, de a határokon
túl a téma jelent?sége kb, annyi, mint hogy ki nyert a legutóbbi nepáli önkormányzati választásokon.

De Gyurcsány úgy gondolta, nem elég Orbánnak a brüsszeli gy?zelem, hanem jó, ha ad még egy kis
bónuszt is hozzá. Hiszen a pozitív életérzésb?l sose elég.

Meg különben is, már hónapok óta nem növekszik a Fidesz népszer?sége, így Gyurcsány azt gondolta,
cselekednie kell azonnal. S rögtön a tettek mezejére is lépette: csinált egy kamufenyegetést, melyet
óvodáskor felett senki se venne komolyan, majd azzal tetézte, hogy tovább kamuzott, amikor lejárt az
"ultimátuma".

Ha nem tudnám, hogy Gyurcsány dúsgazdag ember milliárdos lopásainak köszönhet?en, azt hinném, a
Fidesz kampányának küls? munkatársa.
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Szóval nem pénzért csinálja, csak van egy ilyen fura szokása, hogy évtizedenként rúg magának egy
hatalmas öngölt. Éppen letelt az évtized az ?szödi hazugságbeszéd óta, szóval ideje volt egy újabb
öngólnak.

_______________________________________________
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Parmenidész I.
by maxval bircaman - szerda, október 18, 2017
http://bircahang.org/parmenidesz-i/
Parmenidész talán a legfontosabb filozófus a Szókratész el?tti filozófusok közül. Messze ez szerintem a
legbonyultabb írás Platóntól.

Résztvev?k: az elai iskolai alapítója Parmenidész, legnagyobb tanítványa Zénón (nem keverend? a
másik Zénonnal, aki a sztoicimzus megalapítója volt és jóval kés?bb élt), valami az ifjú Szókratész. Ez a
Zénón híres paradoxonjairól.
Mindenképpen ez a legbonyolultabb írása Platónnak. Azt kell mondanom, hogy aki nem olvasott
semmilyen el?zetes információt Platónról, az nagyon nehezen fogja megérteni mir?l is van szó. Vagy
mindenképpen ezt kellene utolsóként olvasni Platóntól. Én miért nem olvastam utolsóként? Mert furcsa
ember vagyok, s ha azt hallom, hogy valamit olvassak utolsóként, akkor direkt nem fogok szót fogadni.
Továbbá: ez a leginkább metafizikai tematikájú írás, ami szerintem mindenképpen a filozófia alapja.

Körülbelül nagyjából akkor halt meg Parmenidész, amikor Platón születt, azaz nem ismerték egymást.

Lássuk el?ször is az igazi Parmenidészt, akir?l ez az írás el van nevezve.

Parmenidész (515-430)

Költemény formájában írja le nézeteit. Egyetlen költeménye maradt fenn napjainkig (címe: A
természetr?l), annak is csak része, kb. 3 oldalnyi rész, mely szerencsére azonban éppen az a rész,
mely bemutatja nézeteit. 3 oldal, de olyan mintha a többszöröse lenne, igencsak nehezen érthet?.

A szerz? misztikus élményét írja le, melyben a "Nap lányai" elragadják ?t a fény felé. A Nappal és
az Éjszaka Kapuit a Bosszúálló Igazság ?rzi, a Nap lányainak kérésére a kapuk kinyíltak, ami után
a szerz?t üdvözölte egy istenn?: fel fog tárulni el?tte az igazság, melyr?l az emberek véleménye
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téved, mégis ezeket a véleményeket is meg kell ismerni, hogy meg tudjuk azokat ítélni.

Az istenn? megállapításai:

a létez? van, s nem lehetséges számára a nemlétezés.
a nemlétez? nincs, s nem lehetséges számára létezés, nem határozható meg vagy mondható
ki, mert elgondolni se lehet.
Az el?bbi az igaz tudás, a második a vélemény. Az utóbbi helytelen, hiszen nemlétez? nincs.

Mi a létez??

Nem teremtett, nincs kezdete, s nem pusztul el soha. Folyamatosan létezik, hiszen
ellenkez? esetben mi lenne a kezdete? Ha kezdete a nemlétez?, akkor nincs, hiszen miért
lett volna? Ha pedig kezdete a létez?, az képtelenség, hiszen nem lehet az oka saját maga.
Nem osztható, mivel folytonos, mindenhol ott van.
Mozdulatlan, mivel önmagából áll, nincs hová mozognia, ha lenne, akkor az egyik
pillanatban nem lenne ott, ahol van, s fordítva. De nem végtelen, mert ha végtelen lenne,
mindenre szüksége lenne, neki viszont nincs szüksége semmire.
Teljes, minden benne van, mert semmi se mondható, ami ne lenne létez?.
Mivel nem végtelen, ezért kell, hogy legyen alakja, ez pedig gömb, mely homogén, mivel
nem lehet a létez? valahol kevesebb vagy több.
Mi a halandók tévedése? Az, hogy a dolgokból ellentétpárokat csináltak, mint éjszaka és nap,
pedig mindez látszólagos csupán, csak a létez? létezik.

Az írásra visszatérve Platóntól.

A vita kezdete: az egyetlen alapelvet és a több alapelvet elfogadók között. Azaz mi a létez?: egy vagy
több?

Zénón felvetése: ha több létez? van, akkor ezek között kell lennie hasonlónak és különböz?nek, ami
képtelenség, mert a hasonló nem lehet különböz? és fordítva.
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Szókratész válasza: van-e a hasonlóság és különböz?ség mint absztrakt elv? Melyekb?l minden dolog
részesedik: a hasonlók a hasonlóságból, a különböz?ek a különböz?ségb?l, sok dolog meg mind a
kett?b?l egyszerre, miáltal egyszerre lehetnek részesedésük foka szerint hasonlók és különböz?ek. Ebben
semmi furcsa és ellentétes nincs, csak az lenne az, maga a hasonlóság és különböz?ség válnának
egymássá. Ahogy az sem lehetetlen, hogy minden dolog egy az egységben való részvétel által, s
ugyanakkor sok is a sokaságban való részvételével. Zénónnak azt kellene bizonyítania, hogy maga az
egység sok és maga a sokaság egy, hisz ez valóban ellentmondás lenne, míg az nem az, hogy egy adott
dologban egyszerre vesz részt ellentétes ideákban.
Platón nem ír példát, de én igen. Direkt egy másik platóni m?ben leírt példát hozok. Szóval
vegyük a 2-es számot, ami egyszerre 1 duplája, de egyben 4 fele is. Ebben semmi ellentmondás
nincs, simán lehet a 2-es szám egyszerre dupla és fél is, viszont magz a dupla és a fél fogalma
sosem lehet ugyanaz. Azaz Platón azt mondja, semmi értelme arra rámutatni, hogy a 2 egyszerre
fél és dupla, mert ebben semmi különös nincs, ez nem cáfolja a fél és a dupla fogalmának
(ideájának) létezését. A félség és a duplaság létezését csak az tudná cáfolni, hogy bizonyítjuk: ez a
két fogalom képes egymásba átmenni, ugyanaz lenni.

Parmenidész megkérdezti Szókratészt, ? fedezte-e fel, hogy vannak absztrakt dolgok, ideák, melyek nem
ugyanazok, mint a dolgok, melyek részesednek bennük. Szókratész igennel válaszol. Felmerül a kérdés,
mindenre van-e ilyen fogalom. Az értéktelen dolgokra biztosan nincs, de pl. van-e az embernek absztrakt
fogalma? Szókratész bevallja, képtelen ebben a kérdésben biztos választ adni.
Ezután az idea és az abban résztvev? dolog kapcsolatára terel?dik a beszélgetés.
Milyen ez a kapcsolat? A dolog az idea egészében vagy részében vesz részt? Vagy egy másféle
kapcsolat? Az egész idea jelen lehet minden dologban, ami részesedik bel?le? Igen. De hiszen ha az idea
egy, azzal, hogy részt vesz más dolgokban, önmagától elkülönül. Nem, mert ez olyan, mint egy vitorla,
mely sok embert betakar. Viszont ez a példa azt jelenti: nem az egész vitorla van mindenki felett, hanem
annak része, azaz az idea részekb?l áll. Szóval nem lehet az egész idea egészében részes a dolgokban.
Azaz az idea és a dolog kapcsolatában nem az egész idea vesz részt, hanem része. Azaz az idea osztható.
Ez az els? következtetés.
Viszont ez képtelenség, hiszen ha pl. a nagyság ideája részekre oszllik, akkor azok mindegyike kisebb
nála, azaz már egyik se nagy. A második következtetés tehát: az idea részként se vehet rész a dolgokban.
Tehát se egészként, se részként nem vesz részt az idea a dolgokban. De akkor hogyan vesz részt
egyáltalán? A lehetséges magyarázat: amikor a nagyságot tartalmazó dolgokat látjuk, bennük meglátjuk a
nagyságot mint egyet. Viszont ha ez így van, szükségszer?en kell még egy idea, mely egyesíti ezt a
nagyságot és a dolgokat, melyekben meglátjuk azt. Azaz immár két ideánk van, s?t végtelen számú,
hiszen a végtelenségig b?víthet? a lánc. Tehát így sem képzelhet? el az idea. Ez a harmadik
következtetés.
Szókratész ellenvetése: nem szükséges ezt a nagyságot dologként elképzelni, lehet gondolatnak tartani.
Viszont a gondolat mindig valamire vonatkozik. A gondolat önmagában egy idea lesz. Ezek szerint
minden gondolatokból áll, tehát vagy minden dolog gondolkodik vagy ezek valamiféle specifikus, nem
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gondolkodó gondolatok. Ez is abszurdum. Ez a negyedik következtetés.
Szókratész ismét új meghatározást javasol: az ideák egyfajta minták, a dolgok bennükben való
részvétele pedig ezen mintákhoz való egyfajta hasonulás. Azonban a hasonulás nem lehetséges anélkül,
hogy hasonlóság ne lenne, márpedig ha valami azonos valamivel, az nem lehet különböz? t?le. Azaz
magának az ideának részt kell vennie ebben a folyamatban, de ezt már láttuk a harmadik
következtetésben. Azaz ez a meghatározás se használható. Ez az ötödik következtetés.
Láthatjuk, millyen nehéz az ideák mint független dolgok magyarázása, melyek a konkrét dolgoktól
függetlenül léteznek. További érv az ideák ellen: nem ismerhet?k meg, hiszen több idea nem abszolút,
hanem relatív, viszont ezek részvétele a dolgokban nem követi ezt. Példa: a rabszolgaság és a
rabszolgatulajdonosság, melyek egymástól függ? ideák, viszont ezek megjelenése a dologi világban nem
függ az adott ideától, hanem valamely konkrét dologtól. Az evilági rabszolga nem a
rabszolgatulajdonosság rabszolgája, hanem egy adott rabszolgatulajdonosé. Amib?l az következik, hogy a
tudás szerepe hasonló: nem ismerhetjük meg az ideákat, ha azok léteznek is, mert nem tudunk
következtetéseket levonni róluk a dologok alapján. S?t az ideák világa sem szerezhet tudomást rólunk. Ez
a hatodik következtetés. S ez a legf?bb érv Platón szerint.
Viszont ha nem találunk semmilyen ideát, ami alatt a dolgok csportosíthatóak, maga a beszéd válna
értelmetlenné. A következtetés Parmenidészt?l: Szókratész egyszer?en még nem elég tapasztalt a
filozófiában, ezért nem tudja helyesen alátámasztani idea-tanát.
Meg kell vizsgálni nem csak azt, ami következik egy elméletb?l, hanem azt is, mi következik abból, ha ez
az elmélet nem igaz.
Meg kell vizsgálni, mi fog történni, ha a több nem létezik:
a többet önmagához és az egyhez viszonyítva,
az egyet önmagához és a többhöz viszonyítva,
a többet és az eggyet önmagukhoz és egymáshoz viszonyítva.
S hasonlóképpen, ha feltételezzük a hasonlóság nemlétezésének létezését, akkor mi fog történni a más
dolgokkal és magukkal kapcsolatban. S ugyanez minden más ideát illet?en.
Azaz mi a kapcsolat a létezés két szintje között. Ez az írás második része, melyet külön cikkben fogok
ismertetni annak fontossága miatt.

_______________________________________________
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Parmenidész II.
by maxval bircaman - szerda, november 15, 2017
http://bircahang.org/parmenidesz-ii/

A második rész az ideák és az egy kapcsolatának elemzése, az „egy” Parmenidész egy-fogalmát jelenti.
Az els? rész folytatása ez a cikk.

Ez a második rész messze a legnehezebb platóni szöveg. Derekasan bevallom, ennek az értelmezésében
segítséget vettem igénybe: míg az összes többi platóni írás esetében maga a szöveg olvasása és kisebbnagyobb egyéni gondolkodás elég volt, itt ez csak kb. a mondandó felére volt elég, mindig maradt egy
érzés, hogy az összképet nem fogom fel, ezért itt elemz? cikkeket is felhasználtam. Nemcsak annak
idején, de most is. Ma persze ez sokkal könnyebb, a 80-as években a könyvtárban ücsörgés volt az
egyetlen esély, ma ez nem így van, el is árulom titkomat, az én kedvencem a YouTube mint filozófiai
értelmez? forrás. Szinte hihetetlen milyen sok anyag van fent ingyenesen. Sokszor maguk az el?adók
teszik közzé saját el?adásaikat, máskor filozófia szakos hallgatók veszik fel tanáraik szövegeit. Én
személyesen 5 nyelven vagyok azon a szinten, hogy képes legyek filozófiát nézni/hallgatni: magyar,
bolgár, spanyol, orosz, angol. Sajnos pont a két általam legjobban ismert nyelven, magyarul és bolgárul,
nincs szinte semmi, ill. csak kivételesen van kevés anyag, de a másik 3 nyelven annyi van, hogy nehéz
válogatni. Most is, ezen cikk második részének megírásához igénybe vettem ilyen videókat.

E cikk elkészítése több mint 1 hétbe tellett, míg az összes többi cikk maximum 2 nap alatt lett meg, de
többségük pár óra alatt. Biztosan egy képzett filozófus ezt hamarabb megcsinálta volna persze, de azt
hiszem ez mégis érzékelteti az anyag nehézségét.

A következ? tételek a parmenidészi egy-koncepciónak kapcsolata a létez? dolgok viszonyában.
Parmenidész állítása, hogy csak egy létez? van, minden más látszat. “Más” alatt a létez? dolgok
értend?ek, azt hiszem els?sorban - de nem kizárólagosan - a platóni ideák.

Azaz az egység képzete hogyan kapcsolódhat a sokaság képzetéhez.
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Röviden a kilenc tétel:

1. Ha az egy egy, akkor az egy se nem bármi, se nem annak ellentéte.
2. Ha az egy van, akkor az egy bármi és annak ellentéte is.
3. Ha az egy létezik (bármilyen szempontból), akkor az id?n kívül van.
4. Ha az egy van, akkor a más egyszerre bármi és annak ellentéte.
5. Ha az egy egy, akkor a más se nem bármi, se nem annak ellentéte.
6. Ha az egy nincs, akkor az egy bármi és annak ellentéte is.
7. Ha az egy nincs (nem egy), akkor az egy se nem bármi, se nem annak ellentéte.
8. Ha az egy nincs, akkor a más bármi és annak ellentéte is.
9. Ha az egy nincs (nem egy), akkor a más se nem bármi, se nem annak ellentéte.

Kifejtve kicsit részletesebben.

Az els? tétel: ha az egy egy. Azaz semmit se állítunk róla, azon kívül, hogy ? önmaga.

Mivel nem állítunk róla semmit, így csak a semmi állítható róla, azaz csak azt mondhatjuk el mi nem.
Nem több, nem egész, határtalan, nincs sehol, nincs se önmagában, se másban, nem mozog és nem
mozdulatlan, nem azonos se magával, se mással. nem különbözik se magától, se mástól.

Ha bármi pozitívat állítanánk róla az egységen kívül, akkor az az állítás már több lenne az egyhez képest,
azaz az egy több lenne, mint az egy, ami képtelenség.

Az egy nem lehet rész, hiszen az azt jelentené, van más rész is. Ahogy egész se lehet, mert az egész
olyan, aminek nincs hiánya részben, azaz részek összessége. Azaz az egy nem lesz se egész, se rész.

Nem lehet se kezdete, se vége. Nem lehet véges és alakja se lehet.
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Továbbá nem lehet sem másban, sem önmagában. Ha ugyanis másban lenne, az a más rajta kívül lenne.
de magában se lehet, mert ebben az esetben önmagával lenne körülvéve, ami viszont képtelenség.

Nem lehet se mozgásban, se mozdulatlanságban. Ha mozog, az vagy helyváltoztatás vagy min?ségi
változás. Ami ugyanis helyet változtat az oda halad, ahol nem volt, azaz már van más rajta kívül. Maga
körül se mozoghat, ebben az esetben ugyanis a központja mozdulatlan lenne, míg a többi része mozogna,
azaz részei lennének. Ugyanígy ha min?ségi változás zajlik, akkor más lesz, mint volt, azaz nem egy. Ha
viszont mozdulatlan, akkor állandóan önmagában lenne, amir?l az el?bb láttuk, hogy nem lehetséges.

Nem lehet sem azonos, sem különböz?. Ha azonos, akkor vagy valami mással azonos, vagy önmagával,
de ez utóbbi esetben is szükségszer? a mással való azonosság, hiszen az azonosság nem tartalmazza
magában az egyet: ha két dolog azonos, azok nem lesznek egy. Különböz? se lehet, hiszen ebben az
esetben vagy nem azonos magával vagy mástól különbözik.

Egyenl? és egyenl?tlen se lehet, se mással, se magával. Mással: nyilvánvaló miért. ?agával nem lehet
egyenl?tlen: szintén nyilvánvaló. De magával se lehet egyenl?, mert ebben az esetben egy mértékkel
lenne egyenl?.

Kora se lehet. Önmagával azonos korú se lehet, mert ebben az esetben ismét megjelenne a azonosság és
az egyenl?ség, hiszen a kor a id?ben való létezés. Nyilvánvaló, hogy miért nem lehet más korú, fiatalabb
vagy id?sebb. Azaz nem létezik az id?ben. A létezésben nem vesz részt.

Ha az egy volna, akkor lenne és részesülne a létezésben, de ez nem lehetséges. Tehát az egy semmi,
hiszen semmi se állítható róla.

A végkövetkeztetés: az egy nem létezik, mert nem lehet se semmi, se annak ellentéte . De ha ez így van,
akkor az ez egy egyként sincs. Miért? Mert a létezés a létez?ben való részvétel, márpedig ha csak az egy
van, nincs létez? se. Így az egy megismerhetetlen, nem mondható el róla semmi. De mégis lennie kell
valamilyen értelemben, hiszen mindennek az alapja.

A második tétel. Ha az egy van.

332 / 440

BircaHang - 2017
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Azaz az el?z? tételhez képest állítjuk a létezését.

Ha az egy van, akkor ebb?l szükségszer?en következik, hogy az egyen kívül van a létez? is, ez a létez?
pedig nem azonos az eggyel, mert ha azonos lenne, akkor nem lenne az egy létezése és az egy pedig nem
lenne a létez? vonzata. Az egy különbözik a létez?t?l, azaz hozzá képest más. Az egy minden jellemz?je
a mástól való különböz?sége. Nem amiatt különbözik tehát a mástól, mert egy, hanem amiatt, hogy az
egészen belül a létez?vel másként áll kapcsolatban. Tehát az egy és a létez? részei egy egésznek, s ez a
két rész is feloszlik az egy és a létez? részeire, végs? soron egy végtelen halmazt alkotva.

Az egy tehát hatalmas és végtelen halmaz. Az egy csak akkor maradhat egy, ha nem létezik. Ha létezik,
akkor szükségszer?en több.

Mivel az egy egyszerre egész és egyszerre rész, az egység része, így mindent tartalmaz, egymásnak
ellentmondó meghatározásokat. Egyként tartalmaz bizonyos meghatározásokat, az egység részeként meg
azok ellenkez?jét.

A végkövetkeztetés: az egy több, az egy minden, hiszen minden állítható róla, egymásnak ellentmondó
dolgok is. Az egy megismerhet?, de nem egy.

A harmadik tétel: az els? két tétel következményeinek magyarázata. Az egy egyszerre létezik és nem
létezik, ami azt jelenti egyszer részt kezd venni a létezésben, máskor megsz?nik részt venni benne. Ez
viszont azt jelenti: létrejön és elpusztul, amikor egyként létrejön, elpusztul többként, majd létrejön
többként és elpusztul egyként. Amikor mozgásban van, mozdulatlansága kerül, s amikor
mozdulatlanságban van, akkor mozogni kezd. Ez változást kell, hogy jelentsen. De mikor van ez? Egy
pillanatban, aminek azonban az id?n kívül kell lennie, hiszen egyszerre nem lehet lenni és nem lenni.
Azaz mindez csak akkor lehetséges, ha az egy nincs az id?ben.

A kettes számú tétel így megmagyarázható lenne: van egy id?n kívüli "pillanat", melyben az egyet és a
létez?t összeköt? egység valamilyen pluszt kap, ezáltal több lesz alkotórészeinek összességével.

A negyedik tétel: mi történik a többi dologgal, ha az egy létezik?
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A kettes tétel tovább gondolása. Ha az egy van, következésképpen van az egy és a létezés egysége, mi a
más? A más szükségszer?en a nem egy, hiszen máskülönben egy lenne, azaz nem lenne más. viszont
éppen miatt részese kell, hogy legyen az egynek, de mi következik ebb?l?

Mivel mások ezek a dolgok, mint az egy, ezért nem azonosak vele, De mégis valahogy részesednek
bel?le, ami ismét azt jelenti, hogy nem azonosak vele, hiszen ellenkez? esetben nem lenne ez részesedés,
mivel semmi se részesedik saját magában. Mind az egy és a többi dolog alkotta egésznek, mind annak
minden részének feltétlenül részt kell vennie az egyben, amib?l az következik, hogy ez az egész részekb?l
fog állni, s minden egyes rész is az egy része lesz. Azaz egyszerre lesznek korlátlanok és korlátoltak,
egyszerre azonosak és különböz?ek magukhoz képest.

A végkövetkeztetés: ha az egy van, a más egymásnak ellentmondó tulajdonságok végtelen halmaz,
hiszen a más lehet bármi és annak ellenkez?je is. A mások maguk is egészek és részek, s egyben részi az
az egységnek, mely miatt a mások felfoghatóak.

Az ötödik tétel: az el?z? ismételt vizsgálata.

Ha az egy van, milyeneknek lenniük a többi dolgoknak? Az egy sem egészében, sem a részeiben nem
lehet benne a többi dolgokban, hiszen ezért egy, tehát a többi dolgok semmilyen módon nem egyek, s
nem foglalnak magukban semmilyen egyet. De ha ez így van, akkor a többi dolgok nem létezhetnek, mert
semmi se mondható el róluk, még az se, hogy mások.

A végkövetkeztetés: ha az egy van, a más nincs, mert az nem lehet se semmi, se annak ellenkez?je.

Az els? öt tétel eredménye: mind az egy, mind az egy és több bármilyen feltételezése ellentmondáshoz
vezet.

A következ?kben az kerül vizsgálatra, mi következik az egy nemlétezéséb?l.
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A hatodik tétel: ha az egy nincs, akkor az egy bármi és annak ellentéte is

Ha nincs, akkor hogyan beszélünk róla, hogyan ismerjük? A többi dolog is értelmezhetetlen ebben az
esetben, hiszen az egyhez képes többek. Azaz mégis rendelkeznie kell a nemlétez? egynek a
megismerhet?séggel és a különböz?séggel. Hiszen az egy mégis létezik valamilyen módon, hiszen
gondolkozunk róla azzal, hogy a nemlétezést és a mással való viszonyát állítjuk róla. Tagadni csak azt
lehet, amit ismerünk. Így a nemlétez? egy rendelkezik minden tulajdonsággal, hiszen a más dolgok is
rendelkeznek ezekkel. A nemlétez? egyre ugyanaz igaz, mint a létez? egyre a harmadik tételben.

A végkövetkeztetés: a nemlétez? egy létezik valamilyen módon és mindent magában foglal.

A hetedik tétel: ha az egy nincs (nem egy), akkor az egy se nem bármi, se nem annak ellentéte.

Ez a legels? tétel megfordítása, azaz semmit se állítunk az egyr?l, csak azt, hogy nincs. A következtetés
gyakorlatilag ugyanaz: az egy nem lehet se semmi, se annak ellentéte. Itt - ellentétben az el?z? tétellel nem csak az egy létezését tagadjuk, hanem annak annak önazonosságát is. Így a tagadás nem valaminek a
tagadása, hanem egy értelmetlen mondat.

A végkövetkeztetés: ami nincs, az nincs, ahogy ez Parmenidész mondja.

Nyolcadik tétel Ha az egy nincs, akkor a más bármi és annak ellentéte is.

Ebben az esetben csak a más marad, melyr?l beszélni lehet, ami magában fog foglalni mindent, de ez a
mindenség alap nélküli lesz, mivel nem lehet az egyhez viszonyítani.

A végkövetkeztetés: ez tulajdonképpen a materialista világkép, végtelen a dolgok száma, de nincs
semmilyen megfogható alapjuk.
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A kilencedik tétel: ha az egy nincs, akkor a más se nem bármi, se nem annak ellentéte.

Ha az egy nincs abszolút értelemben se, akkor semmi se lehet, nem lehet más se, még látszat se. Miért?
Mert az egy nélkül se nem elgondolható, se nem elképzelhet? bármi más, mert ehhez legalábbis kell az
valamilyen valóság, legalább valamilyen elképzelhet? alakban.

*

Összegezve: az els? rész (az els? öt tétel) az egy létezéséb?l indul ki, akár egzisztenciális értelemben
(azaz csak önmagát állítva az egyr?l), ahogy ez az 1. és az 5. tételben történik, akár predikatív értelemben
(azaz valami mást állítunk az egyr?l), ahogy ez a 2. és 4. tételben történik, akár azt elemezve, hogy mi a
következmény az egy számára - 1. és 2. tétel -, akár azt, hogy mi a következmény a más számára - 4. és 5.
tétel -, a 3. tétel pedig egyszerre mindkét néz?pontot felveti. a végeredmény azt, hogy vagy semmit se
lehet elmondani az egyr?l, vagy mindent el lehet mondani róla. Viszont ugyanez a következtetés, ha az
egy nemlétezéséb?l indulunk ki (ez az utolsó négy tétel), itt is megvizsgálva mind egzisztenciális - a 7. és
a 9. tétel -, mind predikatív - a 6. és a 8 .tétel - értelemben a kérdést.

A kérdés tisztázása valójában csak a XX. században történt meg. A lét nem a létez? létezése, hanem
valami más. Ezzel az egész kérdés más megvilágítást kap.

_______________________________________________
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Phaidrosz
by maxval bircaman - szerda, szeptember 06, 2017
http://bircahang.org/phaidrosz/

Szokratész beszélget Phaidrosszal, Lüsziasz beszédér?l.

Lüsziasz azt állítja a nem szerelmes ember jobbat érdemel, mint a szerelmes ember.

A téma tehát mintha a Lakoma témája lenne, kicsit más szempontból kifejtve.

Lássuk mit állít Lüsziasz!

A szerelmesek sajnálják jótetteiket szerelmük tárgya iránt, miután szerelmük elmúlt. Míg a nem
szerelmes emberrel ez sose történik meg, mert ? nem vágya kényszere alatt cselekszik. A szerelmesek
nem urai önmaguknak, vágyuk miatt meggondolatlanok. Ezen túl az embernek sokkal nagyobb választási
lehet?sége van, ha azok közül választ partnert, barátot, akik nem szeretik ?t, mintha ezt az ?t szeret?k
közül tenné. Ez jobb is, hiszen a nem-szeret?k kevésbé vádolhatók meg, hogy érdek miatt akarnak
valakivel együtt lenni. A szerelmesek féltékenyek, azaz el fogják érni, hogy más barátod ne legyen rajtuk
kívül, s ha mégis megtartod barátaidat, szerelmesed folyton veszekedni fog veled. A szerelmes még azt is
nehezményezi, ha szerelme tárgya vagyont szerez, hiszen ezzel is függetlenebb lesz t?le.

Ezen kívül a legtöbb szerelmes mindenekel?tt a másik ember testébe szerelmes, annak lelkének
megismerése el?tt, s amikor elmúlik vágyuk, elhagyják szerelmüket. Továbbá a szerelmes hajlamos
dicsérni szerelmét, akkor is, ha annak nincs igaza, míg a nem-szerelmes kritizálja partnerét, ha az téved
valamiben, így segítve ?t a helyes és jó magatartás felé.
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Ugyanez ez, mint amikor segítünk valakin: kinek érdemesebb segíteni, annak, aki szükségét érzi a
segítségnek, vagy jóbarátunknak, akinek nincs szüksége segítségre? Annak kell tehát adni szerelmünket,
aki méltó rá, s nem annak, aki szerelmes belénk. Azokkal kell kegyesnek lenni, akik akkor is h?ek
lesznek hozzánk, miután elmúlik testi vágyuk.

Ezért hasznosabb, mindkét fél számára jobb, ha a partnerek nem szerelmesek egymásba.

Szókratész els? beszéde - kiegészíti Lüsziasz érveit.

Egyszer egy ravasz férfi úgy szerezte meg egy fiú szerelmét, hogy meggy?zte ?t, nem szerelmes belé,
pedig a valóságban az volt. A következ?ket magyarázta neki. Mindenkiben két f? mozgató er? van: vágy
az élvezetek iránt, ennek neve szertelenség, a másik pedig a tökeletesség iránti vágy, ennek a neve
józanság. A szerelem valójában az az er?, mely független az értelemt?l, a szépségt?l való élvezetre
irányul, melyet er?sít a testi szépség iránti vágy. Akit a szerelem f?t, annak célja, hogy szerelmének
tárgya a legkellemesebb legyen számára. Ami kellemes, az viszont nem feltétlenül hasznos, ezért a
szerelmes ember nem hasznos partnere számára. A szerelmes számára a legjobb, ha partnere szolgájává
válik. Majd amikor szerelme elmúlik, elfut partnerét?l. Azaz a szerelem olyan, mint a farkasok
"szerelme" a bárányok iránt.

Szókratész második beszéde - el?adja saját véleményét, mellyel cáfolja Lüsziaszt.

Igaz, hogy a szerelem egyfajta elmeháborodottság, hiszen a szerelem valóban elhomályosítja a
szerelmes gondolkodésát, de vajon minden elmeháborodottság rossz? Vannak olyan elmebajok, melyek
oka betegség, de íme példák elmebeháborodottságokra, melyek jók:

az ?sid?k óta létez? jóslás, melyben a jósok transzba esnek,
a prófétaság, mely kés?bb vallásos szertartásokkal egyesült,
a múzsák ihlete a m?vészek felé.

Szókratész ezután annak bizonyításába kezd, hogy a szerelem is hasonló jóféle elmebaj.
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A lélek halhatatlan, mert önmagát mozgatja, nincs kezdete, se vége. Minden test, mely mozgásának oka
rajta kívül van élettelen tárgy. A test viszont él, mert az ?t mozgató lélek benne van.

A lélek olyan, mint egy két ló által húzott szárnyas kocsi. Az egyik ló jó és tökéletes, míg a másik az
ellenkez?je, ?ket vezeti a kocsis, ak az észt jelképezi. A lélek eredetileg szárnyakkal rendelkezik, repül az
égben, majd id?nként beleszületik egy-egy testbe, ekkor szárnyat vesztve földre zuhan. Amikor még fent
van a lélek, képes behatalni id?nként az égen túli világba, de a két ló ezt nehezíti, egyszer visszahúzzák,
másszor engedik, hogy felemelkedjen. majd egy pillanatban a lélek mindett?l elfárad, szárnyát veszti, s a
földre esik. Minél többet látott a lélek a túlvilágból, annál méltóbb személy lesz a földön: a legjobb a
filozófus, a legrosszabb a diktátor. Amikor a test meghal, a lelke ítélet elé kerül, s aki három helyes életet
leél, az visszakapja szárnyait - innen a mondás "szárnyakat kap" -, mindenki más visszakerül a földre,
ahol akár állat is lehet bel?le.

Szókratész megjegyzi, van egy negyedik féle elmeháborodottság: amikor az ember látva a földi szépet,
képes visszaemlékezni arra az igazi, tökéletes szépre, amit a túlvilágon látott. Ez a szerelem. Az ilyen
földi szép látásakor a jó ló visszatartja magát, rossz ló pedig képtelen vágyait felülmúlni. A lovakat
vezet? kocsi pedig visszaemlékszik a túlvilági szépségre, s követni kezdi szerelme tárgyát. A szerelmesek
lassan egymásra találnak, olyan er?vel, ami nem hasonlítható össze semmi egyébbel. Ez az er?
kezdeményezi a szárnyak ismételt növekedését, ha a szerelmesek képesek arra, hogy mindebben
meglássák, visszaemlékezzenek az igazi szépre, amit a túlvilágon láttak.

Az írás következ? témája: a szónoklás haszna, ami ismét egy ismétl?d? téma, láttuk már többek között a
Gorgiaszban. A szónoknak ismernie kell a jót és a rosszat, ellenkez? esetben ez egy haszontalan
tudomány. Úgy lehet valakit legkönnyebben félrevezetni, ha az igazság és a hazugság között egy adott
témában kicsi az eltérés. A legkönnyebb olyan kérdésekben félrevezetni valakit, melyekben az emberek
véleménye változó. A szerelem kérdése is ilyen kérdés, ezért könny? az emberekkel elhitetni a vele
kapcsolatban téveszméket.

Mi az eltérés Szókratész els? és második beszéde között? Az els? szónoki beszéd volt, célja egy
véleményre való meggy?zés volt, míg a második logikus érvekb?l levezetett volt. Az egyikben el?re
meghatározzuk mit akarunk bizonyítani, majd ahhoz szónoki elemeket keresünk, míg a másodikban
következtetéseket vonunk le egymás után tényekb?l.

Az írás befejez? része az írott szó elemzése. Szókratész szerint az írást egy egyiptomi uralkodó kapta az
istenekt?l, azt mondták neki, az írás segíteni fogja az emlékezést, az írás gyógyír a felejtésre és a
tudatlanságra. Az uralkodó viszont megjegyzi, hogy ez csak a nemzedékek közti információadást segíti,
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nem azt, hogy azt is átadja, vajon igaz-e, ami korábban le lett írva. Ez a furcsa rész szerintem azt a célt
szolgálja, hogy igazolja Szókratész azon gyakorlatát, hogy semmit se írt le. Hozzáteszem: ha Platón
követte volna ebben Szókratészt, ma nem ismernénk valószín?leg gondolatait, legalábbis nem abban a
teljes formában, ahogy azokat ma ismerjük.

_______________________________________________
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Phaidón
by maxval bircaman - szerda, október 04, 2017
http://bircahang.org/phaidon/

Ez az írás beszámoló Szókratész életének utolsó napjáról.

Az élet és a halál értékér?l beszél Szókratlsz, Az ember az istenek tulajdona, így elítélend? a halálba
menekvés, húzza alá Szókratész.

Viszont a halál nem más, mint a lélek és a test egymástól való elválása, melynek során az ember
egyéniségét tartalmazó lélek nem pusztul el.

Az igaz filozófusnak nem lehet célja a testi örömök élvezete, így számára a halál se tragédia.

Felmerül a kérdés, hogy ha a halál jó, miért nem leszünk azonnal mind öngyilkosok. A válasz: testünk az
istenek ingósága, nem dönthetünk fel?le mi magunk. Platónnál nem a testnek van lelke, hanem a léleknek
van teste, ezt fontos észrevenni, azaz ha a lélek megöli a testet, az egyfajta lopás az istenek tulajdonát
képez? testtel.

Szókratész barátai elfogadják tényként, hogy a halál a test és a lélek egymástól való elválása, azonban
felvetik, hogyan lehetünk biztosak abban, hogy a lélek halhatatlan, hiszen ha ebben nem vagyunk
biztosak, akkor semmiképpen se tekinthetjük jónak a halált.

Az els? érv az ellentétek egysége. Minden dolog az illet? dolog ellentétjéb?l van, ami pl. nagyobb lesz,
az szükségszer?en kisebb volt korábban. Ezen ellentétes állapotok között ellentétes folyamatok vannak:
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pl. a nagyobb és a kisebb között növekedés és csökkenés zajlik. Ha nem lenne egyensúly az ellentétek
közöt, akkor minden azonos állapotba kerülne el?bb-utóbb. Ebb?l következik, hogy mivel az élet és a
halál egymás ellentéte, köztük van a meghalás és a születés folyamata, melyek egymást kiegyenlítik,
azaz ami meghal, annak ismét meg kell születnie.

A második érv a már említett visszaemlékezés, mely szerint a tudás már birtokunkban van szüketésünk
el?tt, arra csak visszaemlékezünk földi életünk során. Itt a példa az egyenl?ség: amikor egymáshoz
egyenl? tárgyakat, pl. köveket látunk, felelevenedik bennünk az egyenl?ség elve, pedig az egyenl?nek
gondolt kövek biztosan nem teljesen azonosak egymással, csak megjözelít?en egyenl?ek. Ehhez azonban
szükségszer?, hogy lelkünk létezzen már születésünk el?tt is, csak onnan ismerhetjük ezt az absztrakt
egyenl?ség elvet, a tapasztalatból nem.

De viszont ezzel csak azt bizonyítottuk, hogy lelkünk élt születésünk el?tt, azt nem, hogy nem hal meg
halálunkkal együtt! Viszont az el?z? érvvel egyesítve már biztos a következtetés, hiszen láttunk az
ellentétek egységéb?l, hogy ami születik, az meg is hal, s ami meghal, az születik is.

Szókratés elmondja, a világ két részre oszlik, látható és láthatatlanra. A látható örökké változó,
mozgásban lév?, az érzékszerveinkkel észleljük, míg a láthatatlan örök és mozdulatlan, melyet lelkünkkel
érezzük. Minél tisztább lelkünk a testi hatásoktól, annál könnyebben talál utat a láthatatlan világba, míg
ha földi életünk soránk túlságosan elteltünk a testi örömökkel, az megfert?zi lelkünket, így az a halálunk
után is a földi élethez, a látható világhoz fog ragaszkodni, abban egyfajta tisztátalan lélekként, rossz
démonként fog létezni. A tisztátalan lelkek közül a mértéktelenekb?l szamarak lesznek következ?
életükben, az igazságtalanokból farkasok, míg az erényes, de nem bölcselked? lelkekb?l méhek vagy
hangyák. A bölcsek viszont csatlakoznak az istenekhez, mivel a filozófia hozza meg a felszabadulást a
léleknek a testiség börtönb?l.

Szókratész barátai itt azonban megemlítik ellenérveiket ezzel kapcsolatban.

Az els? ellenérv: a lélek olyan, mint egy líra által hallatott melódia, mely harmóniát sugároz, míg a test
olyan, mint a líra, így ahogy nem lehet melódia hangszer nélkül, úgy lélek se lehet test nélkül.

A második ellenérv: a lélek biztosan létezik szüketésünk el?tt és biztosan tartósabb testünknél, de mi a
biztosíték arra, hogy valóban halhatatlan, hiszen lehet, hogy ugyanúgy, bár lassabban mint a test, elveszti
életerejét és egy adott pillanatban elpusztul. S sose lehetünk biztosak abban, hogy ez a pillanat nem éppen
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mostani életünk végén fog bekövetkezni.

Szókratész válasza az els? ellenérvre. Ha elfogadjuk, hogy a lélek már tud dolgokat születésünk el?tt,
akkor a párhuzam a lanttal téves, mivel a lant esetében tényleg nincs önmagában melódia.

Továbbá, ha a lélek önmagában harmónia, nem lehet részese a rossz diszharmóniájának,, ahogy a lant
esetében van, akkor ebb?l az következik, hogy

minden lélek egyformán jó, ami nem igaz,
nem lehet ellentétben részeivel, ahogy ez a lant esetében van, miközben éppen az ellenkez?je az
egész: egész életünk során harc van lelkünk és testi ösztöneink között,

tehát ismét bizonyítva lett, hogy nem helyes a lant párhuzam.

Szókratész válasza a második ellenérvre bonyolultabb.

Semmi sem lehet önmaga ellentéte, miközben ezzel együtt meg?rzi önazonosságát. A magasság nem
lehet alcsonyság, s fordítva, akkor se, ha mindkett? jelen lehet egy konkrét dologban, lásd valaki
magasabb egy embernél, de alacsonyabb egy másiknál. Ez nem mond ellent a már említett elvnek, hogy a
dolgok egymás ellentétéb?l vannak, mivel ott konkrét dolgokról beszéltünk, míg itt absztrakt elvekr?l.

A fenti elv az ellentéteket tartalmazó elvekre is igaz, pl. a t?z és a hó nem ellentétesek, de mivel a t?z
mindig meleg, a hó pedig mindig hideg, így a hó nem lehet sose meleg, anélkül, hogy megsz?nne hónak
lenni.

A fenti példáján: a lélek mindig magában hordozza az életet, így már nem ellentéte a halál, sosem lehet
halál. Ami viszont nem lehet halál, azt halhatatlannak nevezzük.
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Tehát a lélek szükségszer?en halhatatlan.

Ezek után Szókratész visszatér az eredeti témához, azaz saját halálos ítéletéhez, melynek végrehajtásáig
már csak percek maradtak hátra.

Mivel lelkünk halhatatlan, jobban kell aggódnunk lelkünkért, mint testünkért, most is és minden esetben
is. Ha nem így lenne, az azt jelentené, hogy a halál mentö?v a gonoszok számára. Viszont mivel a lélek
halhatatlan, az egyetlen út számára az, hogy jóvá és bölccsé legyen a lehet? legnagyobb mértékben.
Mindent meg kell tennünk tehát azért, hogy megszerezzük az erényt és a bölcsességet életünkben, hiszen
a jutalmunk tisztességes és a remény valós.

Az írás vége: a bírósági alkalmazott - nem tudom, helyes-e a hóhér szó - behozza a mérget, amit
Szókratész bevesz, majd pár perc múlva békésen meghal. (A halálos ítélet méreg általi halál volt.)

_______________________________________________
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Philébosz
by maxval bircaman - szerda, november 08, 2017
http://bircahang.org/philebosz/

Mi az életben a fontosabb, mi a boldogság forrása: az értelem, a józan ész vagy az öröm és az élvezet.

Szókratész szerint a belátás az, ami boldoggá teszi az embert. Nem azonosak a kellemes dolgok
különböz? emberek számára, ezért kell belátás. Ellenvélemény: az élvezet forrása lehet eltér?, de maga az
élvezet nem. Szókratész válasza: ennek ellenére szükséges az öröm, az élvezet alkotóelemeinek
megvizsgálása. A legf?bb jó az. mely önmagában az, bármi más szükséglete nélkül.

A következtetés: az ideális az, mely mindkét oldalt magában foglalja, mert ész nélkül az élvezet nem
tudható, hogy boldogságot okoz-e, viszont az élvezetmentes ész meg érzéktelenséghez vezet, tehát az
ideális az ésszel leélt élvezetes élet. Ebben megállapodnak a vitaparnerek.

Innent?l a kérdés az, hogy az ideális helyzetet nem számítva mi az els?bbrend?: az ész vagy az élvezet.

Szókratész itt megjegyzi. szükséges ehhe az dolgokat felosztani 4 részre:

korlátlan - ami lehet pl. nagyobb és kisebb is, azaz amir?l lehet összehasonlításokat végezni, pl.
ilyen a meleg, mely néz?pont kérdése, hogy mi,
korlátozott - aminek meghatározott mennyisége van, melyekhez egy meghatározott szám
rendelhet?, pl. a mértékek,
keverék - az el?bbi kett? keveréke, a világ dolgainak többsége ide tartozik, Platón ide csak a
helyes keveréket teszi azonban, a helytelen keverék nem keverék, hanem valamiféle zagyvaság,
a keveredés oka: ez az értelem, tulajdonképpen Isten, az emberi értelem ennek egyfajta másolata.
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Megtudjuk, hogy vannak hamis és igazi élvezetek. A hamis élvezetek:

téves közvetkeztetéseken, feltételezéseken alapszanak, pl. amikor szomjasak vagyunk, s arra
számítunk nemsokára inni fogunk egy kútnál, ez az érzés örömmel tölt el bennünket. miközben
kicsit kés?bb kiderül, a kútban nincs víz,
kevert élvezetek, melyek kötelez?n párosulnak fájdalommal is, az orvos meggyógyítíbennünket
egy fájdalmas betegségb?l - pl. fogfájás -, ez hamis élvezet, hiszen bár a fogfájás megsz?nése
pozitívum, sose alakult volna ki az el?zetes fájdalom nélkül,
szintén téves az a nézet, hogy az élvezet csupán a fájdalom hiánya: a fájdalom hiánya semleges,
de mivel nem válr ki bennünk érzelmet, nem tekinthet? élvezetnek, mint ami pl. egy normálisan
lezajló, egészséges testi biológiai folyamat.

Az igazi élvezet az, ami önmagában is az, ez a keverék típusba tartozik. A cél tehát itt is a keverék
megtalálása. E keveréknek a 3 f? alkotóeleme: a szépség, a mértékletesség és az igazság. Mind a három
nem az élvezettel, hanem az értelmességgel áll els?sorban kapcsolatban.

Azaz a keverék szükséges eleme az értelem, mely egyedül képes megállapítani a keverék helyességét.
Tehát nyert az értelem.
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Politikai oldalak Latin-Amerikában
by maxval bircaman - szerda, február 08, 2017
http://bircahang.org/politikai-oldalak-latin-amerikaban/

Kevesen értik Kelet-Európában a latin-amerikai politikai életet. Ami nem csoda, lévén mer?ben más,
mint a kelet-európai, s?t az európaihoz képest is nagyon más.

Az egész politikai szegmens Latin-Amerikában 3 f? részre osztható, ezek:

baloldal,
liberális jobboldal,
nacionalista jobboldal.

A baloldal jellemz?je: a mérsékelt szocialistától a radikális kommunistáig mindent magában foglal,
populista és egyenl?ségpárti, gazdaságpolitikailag antiliberális, külpolitikailag USA-ellenes, kulturális
értelemben er?sen nacionalista, zömében hív? katolikus és jellemz?en liberális.

A liberális jobboldal jellemz?je: antipopulista és meritokrata, gazdaságpolitikailag liberális,
külpolitikailag USA-barát, kulturális értelemben antinacionalista, zömében protestáns és ateista, de
legalábbis er?sen szekuláris katolikus, s jellemz?en liberális.

A nacionalista jobboldal jellemz?je: populista és meritokrata, gazdaságpolitikailag liberális,
külpolitikailag USA-ellenes, kulturális értelemben er?sen nacionalista, zömében katolikus és antiliberális.

A két jobboldali irányzat egymásnak legalább akkora ellensége, mint bármelyikük a baloldalnak, viszont
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a nacionalista jobboldal a baloldalt tekinti a kisebb rossznak ellenfelei közül. A baloldalt illet?en ugyanez
még inkább elmondható: míg a liberális jobboldalt abszolút ellenségnek tekinti, a nacionalista jobboldalt
inkább olyan ellenfélnek, mellyel együtt lehet m?ködni.

Kelet-európai szemmel talán a legjellemz?bb furcsaság, hogy nincs gazdaságpolitikailag liberális
baloldal, a baloldal nacionalistább a jobboldalnál.

_______________________________________________
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Prótagorasz
by maxval bircaman - szerda, december 27, 2017
http://bircahang.org/protagorasz/

A téma a szofizmus és az erény.

Prótagorasz a kor neves szofistája. A m? onnan indul, érdemes-e igénybe venni Prótagorasz
szolgáltatásait, aki képes az embereket megtanítani a jóra, hiszen az ? tanítása olyan a lélek számára, mint
az egy orvos és egy tornatanár tudása a test számára. S mivel a lelki baj sokkal nagyobb lehet, mint a testi
baj, ha rossz tanárt választunk, így alaposan át kell gondolni, miel?tt egy "lélekgyógyász" szolgáltatásait
használni kezdjük.

Prótagorasz elmondja ezek után miben áll tudománya: a lényeg az erény általi vezéreltség elérése az
ember minden ügyében, mind magánéletében, mint a közügyekben.

Felmerül a kérdés: ez tanítható-e? Hiszen a szakmai ismeretek, pl. az orvoslás tanítható, de az
erényesség nem. Prótagarosz elmondja: az emberek csak azt ítélik büntetésre méltónak, amit az ember
akaratához kötnek, pl. senki se akar büntetni mást azért, ami valakinek veleszületett tulajdonsága, pl. nem
büntetik a csúnyaságot, míg az erény, a j?zan ész hiányából ered? cselekedeteket az államok büntetik, ez
is azt jelzi, hogy mindez tanítható. Szókratész felhoz ellenérvnek közismerten híres, közismerten erényes
embereket, akik még saját gyerekeiket se voltak képesek megtanítani az erényre.

Prótagorasz egy mítosszal válaszol, mely szerint a Teremt? minden fajnak adott valamit, mellyel képes az
megvédi magát, ez lehet er?, gyorsaság, bármi más, az emberi faj viszont nem küls? jellemz?t kapott,
hanem bels?t, ez a szégyen és az igazságosság érzete, ezek az erényesség alapjai. Ez mindenkiben benne
van, de természetesen különböz? mértékben, így - mint bármi másnál - van aki jobban, van aki rosszabbul
ért hozzá. A mi társadalmunk ezen 2 érzetre alapszik, akib?l ez hiányzik, azt vagy szám?zik vagy
kivégzik, mindenki másnál pedig ezen értékek oktatása hasznos, hiszen - mint ahogy pl. a fuvolázás
tanításánál - aki tanul, az már mindenképpen többet fog tudni, mint aki nem is tanult. Azaz az erényesség
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oktatható, s nincs abban semmi ellentmondás, hogy a bölcs ember gyereke nem lesz bölcs, hiszen a
fuvolam?vész gyereke se lesz feltétlenül kiváló fuvolajátékos.

Szókratész megkérdezi az erény részei, az igazságosság, az ésszer?ség, a bátorság, a bölcsesség, a
kegyesség, stb. homogén elemek-e, azaz ugyanazt jelentik, vagy heterogének, azaz különböz?kként
alkotják együtt az erényességet? Prótagorasz az utóbbit választja, kijelentve, hogy még az is megesik,
hogy valaki az egyiknek teljesen híján van, míg a másikkal nagy mértékben rendelkeizk, pl. lehet valaki
nagyon bátor, de igazságtalan. Azaz részek nem hasonlítanak egymásra. Dehát abból indultunk ki, hogy
az erény egyik kiindító oka az igazságosság, ezek után hogyan lehetséges, hogy az erény többi eleme nem
hasonlít az igazságosságra, mely szintén eleme? Prótagorasz módosítja álláspontját: bizonyos hasonlóság
nyilván kell, hogy legyen az erényesség részei között, hiszen ellenkez? esetben nem lehetnének
ugyanazon egésznek részei, de mégis ezek a részek els?sorban különböz?ek egymáshoz képest.

Szókratész meglep?dik a válaszon, de elfogadkja, majd más módon kezdi újra kritikáját: a bölcsesség és
az ésszer?ség ugyanaz, hasonlítanak egymásra nagy mértékben, hiszen mindkett?jük alapja a tudás: az a
bölcs, aki tud, s az az ésszer?, aki helyes cselekszik, márpedig a helyes cselekedet alapjs ismét a tudás.
Mivel nyilvánvaló, hogy az igazságtalanság nem lehet sose ésszer?, így az derül ki, immár az erény 3
eleme is nagyon hasonlít egymásra: a bölcsesség, az ésszer?ség, s az igazságosság.

Prótagorsz megjegyzi: ? ugyan személyesen nem hisz abban, hogy lehet valaki egyszerre ésszer? és
igazságtalan, de a közvélemény szerint ez lehetséges. Szókratész cáfolja ezt, s bizonyítja, az
igazságtalanságot tévesen gondolják egyesek ésszer?nek, ennek oka az, hogy nincs meg a szükséges
tudásuk az adott cselekedet hatásainak elemzésére, a valóságban az igazságtalanság sose lehet ésszer?.

Szókratész a továbbiakban bizonyítja, a bátorság se különbözik lényegében a többi erény-részt?l. hiszen
a vakmer?ség nem nevezhet? bátorságnak, mert az esztelen dolog, márpedig hogyan is lehetne az erény
olyasmi, aminek egyik része a ésszer?ség, másik meg az ellentéte, az esztelenség. Prótagorasz ellenérve:
van kétféle bátorság: a jó férfiasság és a rossz vakmer?ség, s mi itt csak a férfiasságról kell, hogy
beszéljünk, mely a jó lélek eredménye. Szókratész ezt elfogadja, majd bizonyítja: a férfiasság, mivel az a
lélekjóságból ered? bátorság, nem lehet, hogy ne legyen közeli kapcsolatban a tudással, azaz nem
különbözhet az erény többi részét?l.

A végkövetkeztetés: az erény a tudás következménye. Aki nem erényes, az azért nem az, mert tudatlan.
Minden rossz a tudatlanságból ered.

350 / 440

BircaHang - 2017
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Viszont ez vicces eredményre vezet: Szókratész bizonyítja Prótagorasz eredeti álláspontját, hogy az erény
tanítható, hiszen az tudás, miközben Prótagorasz meg szintén megcáfolja saját magát, hiszen arra a
következtetésre jut, hogy az erény nem tudás.

_______________________________________________
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Pálfordulás és köpönyegforgatás
by maxval bircaman - csütörtök, december 28, 2017
http://bircahang.org/palfordulas-es-koponyegforgatas/

Minden köpönyegforgatás tekinthet? pálfordulásnak, de a valóságban az egyik negatív, a másik pozitív
jelleg?. Így a köpönyegforgatás szót nem használják, csak negatív értelemben.

A köpönyegforgató nem bels? meggy?z?désb?l változik, hanem érdekb?l. Míg a pálforduló esetében ez
nem így van: ott a változás oka bels? és érdekmentes.

Eleve rossz-e, ha valaki változtat elvein? Nem, hiszen jellemz?en csak a buta emberek nem változnak
sosem. Az okos ember ellenben folyamatosan gondolkozik, értékel és újraértékel, aminek hatására
változni is szokott.

Viszont a pálfordulás típusú elvváltozás ritkaság. ez ugyanis egyfajta katartikus, gyors, csodaszer?
változást jelent. Míg a legtöbb ember lassan változtat elvein.

A gyors változás egyik mellékterméke a visszafelé köpködés. Ez azonban természetes jelenség, hiszen ha
az ember valamiben hisz, majd kiábrándul bel?le, természetes emberi érzés a negatív érzelem az
elhagyott régi iránt. De ez rendszerint múló, gyors érzelmi kitörpés, mely az okos embernél gyorsan
elt?nik.

Én se nem pálfordultam, se nem köpönyegforgattam eddig még soha. De sokat változtam. Még vallást is
lassan váltottam annak idején, nem volt szellemi katartikus élményem.

_______________________________________________
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Pávatánc
by maxval bircaman - kedd, december 26, 2017
http://bircahang.org/pavatanc/

Rossz dolog lenne a pávatánc?

A politika a lehet?ségek tudománya.

A kis országok lehet?ségei kicsik.

A közepes országoké - amilyen Magyarország is - nagyobbak.

A nagyhatalmaké egészen nagyok, de még övéik se korlátlanak.

A falnak menni pedig csak akkor kell, ha a fal valószín?leg le fog d?lni.

A jó politikus mindig elmegy a határokig, de azokat sose lépi túl.

Én például pont ezért nem akartam sose politikus lenni, mert képtelen vagyok elfogadni a lehet?ségek
korlátait.

_______________________________________________
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Póker és liberalizmus
by maxval bircaman - szerda, április 12, 2017
http://bircahang.org/poker-es-liberalizmus/

Öt évig egy onlájn pókercégnél dolgoztam (2009-2014). Plusz korábban magam is szerettem pókerezni.
Azóta meguntam, talán éppen az 5 évnyi pókeres munka miatt. A munka rossz dolog, s képes meguntatni
bármit. Ezért se írok cikkeket pénzért, mert biztosan akkor ezt is megutálnám.

De vannak hasznos dolgok a pókerben, pl. pár érdekes megfigyelés a játékésok magatartásáról.

Az egyik azt mondja: minden pókerasztalon van legalább 1 balek, s ha nem tudod kiszúrni 10 percen
belül ki az vagy éppen ellenkez?leg azt hiszed, hogy mindenki más az, az csak azt jelenti, hogy te vagy az
egyedüli balek az asztalnál.

Ez jutott eszembe arról a modern liberális tételr?l, miszerint az emberek hülyék, mert rosszul szavaznak.
Úgy t?nik, a modern liberális eszme kezdi felvenni a marxizmus egyik tételét, mely szerint létezik egy
tudományosan igazolt igazság, ami miatt nem szükséges az embereket semmir?l se megkérdezni, hiszen
nyilvánvaló, hogy tudományos igazságokról felesleges szavazást rendezni. Hozzáteszem: a marxizmus is
azonban csak hamis tudatról beszélt, azaz az ember nem képes felismerni saját érdekeit, s nem mondta
sosem, hogy a társadalom zöme hülye, bunkó, m?veletlen barom lenne. Ilyet csak a modern felvilágosult
liberálisok mondanak, akik szerint van a lebircázott buta nép és van az okos, fiatal, vállalkozókedv?,
szabadlelk?, felvilágosult elit.

Pedig a valóság más. A liberális kisebbség a bunkó és felvilágosulatlan, amikor komolyan elhiszi, hogy
rajta kívül mindenki más idióta. Ahogy a pókerversenyeken.

Bulgáriában pár éve a Soros Alapítvány és az amerikai nagykövetség hatalmas tüntetéseket szerveztek a
hatalmon lév? kormány ellen, amikor az megállapodást készült kötni orosz gázvezeték építésére. A
hazaáruló bolgár köztársasági elnök is a tüntetések támogatója volt. Szófia központjában, ahol a
Parlament is van történelmi okokból sárga macskakövekkel van burkolv az út. A népnyelv Bulgáriában is
nagyon leleményes. A nyugati érdekekért tüntet?k eddigi népszer? elnevezése proteszter (?????????), az
álcivilek neve pedig sorosoida (???????? - Soros György nevéb?l alkotva!), most megszületett a
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sárgamacskakövista (?????????????) szó is. Plusz miután a köztársasági elnök elmondta, hogy neki a
tüntetéssorozat szimpatikus, s azon "okosakat és fiatalakokat" lát, mára az "okos és fiatal" (???? ? ?????)
szókapcsolat is szitokszóvá lett, gyakorlatilag ez ma már a nyugati érdekekért magukat eladó
bértüntiz?ket jelenti.

_______________________________________________
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Rosszra jót
by maxval bircaman - péntek, március 24, 2017
http://bircahang.org/rosszra-jot/

Az egyik legnagyobb értetlenség azt a jézusi tanítást illeti, mely szerint szeressük ellenségeinket, s a
rosszra válaszoljunk jóval.

A hagyományos értelmezés zavart okoz. Ki az a marha, aki nem védi meg magát? Aki nem védi meg
magát, az a legtöbbször rosszat tesz, hiszen engedi a rosszat kiteljesedni. Maga Jézus is néha megragadta
az ostort, s k?keményen odavágott a gonoszok pofájába!

Ne tedd azt másnak, amit nem szeretnél, ha más veled tenne! - mondja szintén Jézus, bár nem csak ?
mondta ezt, el?tte és utána is sokan mondták ugyanezt az elvet.

De ezt az elvet fordítva is értelmezni kell, s azt is jelenti: ne engedd, hogy más azt tegyen veled, amit te
se tennél másokkal!

Hogyan tudunk a rosszra jóval válaszolni, anélkül, hogy megszegnénk ezt az utóbbi elvet? Egyetlen
módnak: a rosszt jónak láttatják, megkeressük benne a jót, s így valójában a jóra válaszolunk jóval. A
rossz elleni leghatásosabb fegyver: eltagadjuk annak rossz jellegét. A gonosz lények ugyanis semmit?l
se riadnak vissza, mint attól, ha kiderül, hogy gonosz tettük valójában nem gonosz.

_______________________________________________

356 / 440

BircaHang - 2017
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Ruszkik haza!
by maxval bircaman - péntek, április 07, 2017
http://bircahang.org/ruszkik-haza/

Nézem a CEU ügyében lezajlott tüntit. El?re tudtam, hatalmas bukás lesz. Bár a szokásos 800 gágogóhoz
képest valóban gigantikus volt a tünti, hiszen a résztvev?k száma a csúcsponton elérte szemlátomást az 5
ezer f?t is, mégis hatalmas bukás ez a szervez?k reményeihez képest.

Elhangzottak a kötelez? liberális jelszavak, Európa éltetése, a demokrácia, a diktatúra, meg a többi
ökörség, melyekt?l már maguk a szervez?k is elalszanak, hát kellett valami új is.

A bukást maguk a szervez?k is észlelték, így elmaradt a tünti folytatása, hiába a "holnap 5-kör
ugyanitt" szólam, hiszen mindenki tudta, egy új tüntetésre már ennyien se fognak eljönni, szóval totális
blama lesz az egész. Gyakorlatilag már csak a szokásos párszáz bértüntet? és a hivatásos ballibek jöttek
volna le a folytatásra, a szokásos 800-as létszámban, így a szervez?k ezt gyorsan le is fújták ezt. Jobb
emlékezni egy 5000-f?s tüntetésre, mint annak 800-f?s második részére.

De mi is az új, friss jelszó? Meglep?en ez a "ruszkik haza!". Röhejes, mert ezzel nagyon kilóg Soros
lólába. Közimert, hogy Soros az ortodox keresztény, populista Oroszországot tartja a legnagyobb
ellenségének liberális lázalmainak.

Mikor hallottam ugyanezt a szöveget Budapesten? Pontosan 15 éve, amikor a "választási csalások" ellen
tiltakozva a nem teljesen beszámítható Budaházy lezárta az Erzsébet-hidat, majd amikor a rend?rség
megjelent, azt ordította "Medgyessy behívta az oroszokat! ruszkik haza!",

Na, most ezek Budaházy liberális verziói. Röhej...
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(forrás: HVG)
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Rövid ballib értelmez? szótár 3.0
by maxval bircaman - szombat, december 30, 2017
http://bircahang.org/rovid-ballib-ertelmezo-szotar-3-0/

Az id? szalad, a megváltoztathatalan ballib elvek változnak, így kénytelenek vagyunk kiadni a Rövid
ballib értelmez? szótár új, 2017. évi, immár 3. kiadását. Helyhiány okából ismét csak a legfontosabb
szócikkeket közöljük:

A

Abortusz - alapvet? emberi jog, aki ellenzi, az fasiszta

Antall József - horthysta magyar politikus, aki majdnem kikiáltotta a diktatúrát 1990-ben és törölte az
1994-es választásokat

Antiszemitizmus - minden, nekünk nem tetsz? kritika

Á

Álcivil - olyan szervezet vagy személy, aki nem ért velünk egyet

Állam - azonnal leépítend?, mert a szabad piac láthatatlan keze jobban tudja

Állampolgárság - azok, akik adót fizetnek
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B

Baloldal - aki azt mondja, amit mi

Baloldali eszmék - a kapitalizmus teljes és feltétlen támogatása

Bevándorló - a jó szinonímája, vigyázat: ha határontúi magyar, akkor viszont nagyon rossz, mert az
sovinizmus, s szintén rossz, ha román, mert bel?lük 22 millió jön egyszerre, sáska módjára lepusztítva az
országot

Bérblogger/bérkommentel? - olyan internetes közíró vagy hozzászóló, aki nem támogatja a ballib
eszmeiséget

Bunkó - aki nem ballib

C

CEU - a világ legnevesebb, legmagasabb szint? egyeteme, a cigány Zorbán azért akarja bezáratni
bosszúból, mert neki csak a mucsai Oxford jutott

Cigány - ezt a szót nem szabad kimondani, kivéve ha Zorbánt rágalmazzuk, lásd "büdös cigány törpe
pocakos kishitler"

Civil - olyan szervezet vagy személy, aki mindenben egyetért velünk; ellentéte az álcivil - olyan
szervezet vagy személy, aki nem ért velünk egyet
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Civilizált - ballib

CS

Család - elmaradott klerikálfasiszta fogalom, f? jellemz?je, hogy a férj agyonveri a feleséget

Csürhe - nem ballibek gy?lése

D

Demokratikus - ballib

Demokrácia – olyan társadalmi rend, amiben a többség megszavazza azt, amit mi akarunk; ha a többség
másképp szavaz, azt áldemokráciának, a demokráciával való visszaélésnek nevezzük

Diktatúra – az az állapot, ha egy választáson nem mi nyertünk

E

Egybites - aki nem akar ránk szavazni

Egyházi iskola - kínzókamra az Inkvizíció vezetése alatt, ahol buta drodokat csinálnak a gyerekekb?l,
továbbá a nagyszünetben meg is er?szakolják ?ket
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EU - egy szervezet, mely az igazság tévedhetetlen letéteményese

Európai - ballib

Európai értékek - a kapitalizmus, a perverzitás és az öngyilkos magatartás feltétlen támogatása

É

Éhezés - a lakosság életszínvonala nem ballib kormányzat alatt

Éhségmenet - dúsgazdag ballib aktivisták vidám fogyókúrás edzése

Értelmiségi - olyan diplomás, aki egyetért velünk, a velünk nem egyért? diplomásra a bunkó szó
alkalmazandó

F

Fasizmus - ami más, mint amit mi mondunk

Fasiszták - a világ legszörny?bb emberei, kivéve ha Ukrajnáról van szó, ott ugyanis ?k a barátaink a
sátáni Putyin ellen

Filantróp - liberális világnézet? t?zsdei spekuláns
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Független - ballib, ellentéte a pártkatona

G

Gazdag - nettó havi 200 ezer forintot vagy többet keres? ember

Gender - fogyóeszköz, így jó, ha sok van bel?le, a testvéri Kanadában már 29 van, többek között a
ciszpedofil transzkrokodil gender

Gerictelenség - ha valaki úgy változtatja meg elveit, hogy új elvei nem ballibek - vigyázat, ha az új elvei
bárkinek is ballibek, akkor arra a "szellemi fejl?dés" szó használandó!

Gigatüntetés - ha elment 2 ezer f?nál több

Göncz Árpád - szent, sérthetetlen személy, a zemberek zembere, az egyetlen igaz politikus, a világ
csúcsa

GY

Gyerekszülés - elavult, középkori, fasiszta íz? valami, a modern, liberális ember leszbikus, ciszpedofil,
szingli

Gy?lölködés - amikor valaki más elutasít bennünket, vigyázat: ha mi tesszük ezt, akkor az nem
gy?lölködés, hanem bátor kiállás, civil kurázsi
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H

Hagyomány - fasizmus

Hajléktalan - olyan személy, akinek alkotmányos joga az aluljáróban élni, onnan menhelyre való küldése
fasizmus

Határontúli magyar - szemét jöttment román, szerb, ukrán, szlovák, aki belepofátlankodik a mi
dolgainkba, miközben a rohadék nem adózik

Házasság - elevult, felesleges, fasisztoid íz? valami, kerülend? - vigyázat: homoszexuálisok esetében
teljes er?vel támogatandó

Holokauszt - a zsidó nép ellen elkövetett népirtás a II. vh. során - vigyázat: a szó más népirtásra nem
használható, egyedisége nem vitatható!

Homofóbok - látens homoszexuális fasiszták

Homoszexualitás - hatalmas progresszív érték, így aki szégyenszemre nem homokos, az legalább
támogatni köteles

Horthy - hozzá képest Hitler ártatlan volt

Humorista - mindig kötelez?en ellenzéki, kivéve persze, ha éppen mi vagyunk kormányon
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I

Idegenellenesség – borzasztó, gyomorforgató eszme, kivéve ha határon túli magyarok ellen irányul, ez
utóbbi esetben ez az európai, civilizált hozzáállás

Iszlamisták - nem léteznek, csak Zorbán hallucinálja ?ket

Izrael - egy ország, melynek mindig igaza van, kivéve ha a pokoli Zorbánnal értenek egyet

J

Jézus Krisztus - sosem létezett meseh?s, ha mégis, akkor ballib volt

Jobbik - korábban: az 1947-es párizsi békeszerz?dés értelmében azonnal betiltandó náci szervezet, ma:
f? reménységünk Zorbán megdöntésére, így szövetkezünk vele

Jobboldal - fasiszták, nácik, nyilasok, antiszemiták, putyinisták, n?ver?k, látens buzik, vallási
fanatikusok, s más gazemberek

K

Kapitalizmus - a legigazságosabb társadalom, kiépítésére vágyik a baloldal évszázadok óta

Katolikus - szemét pedofil
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Kereszténység - antiszemiták, hazugok, képmutatók, kivéve Iványi Gábort, aki jó ember, bár fene se érti
miért hisz ballib létére kitalált meselényekben - korábban Németh Sándor is hasonló jó ember volt, de
azóta iszonyúan gonosz lett, mert lepaktált a sátáni Zorbánnal

Kertész Imre - egykori ballib megmondóember, aki halála el?tt átállt a sötét oldalra, el kellene venni
ezért t?le a Nobel-díját

Kirekesztés - amikor valaki más rekeszt ki valakit, míg ha mi tesszük ezt, az nem nevezend?
kirekesztésnek

Konzervatív - két típusú van: az európai, modern konzervatív, ? tök ugyanazt mondja, amit mi (Satana
Mertkell), s a maradi, fasiszta típusú, aki nem hajlandó ismételgetni, amit mondunk neki

Korrupció – disznóság, amit nem ballibek csinálnak

Kódolt antiszemitizmus - bármi, amire mi rámondjuk, hogy az

L

Liberalizmus - minden jó, ami a világon van

M

Marx - igaza volt sok mindenben, de mi mégsem fogadjuk el egyetlen elvét se, viszont védeni kell mégis,
mert csak
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Második világháború - az USA és Anglia nyerte meg Hitler és Sztálin ellenében

Másság - bármi destruktív, ami segíti érdekeinket; vigyázat: a szimplán ellentétes álláspont vagy furcsa
viselkedés nem másság, ha érdekeinkkel ellentétes!

Meleg - Sándor, József, Benedek, zsákban hoznak... buzukit

Menekültek - csodálatos lények, akik nélkül megállna a világ

N

Nagycsalád - a fasizmus melegágya

Náci - mindenki, akit nem szeretünk

NY

Nyilas - ha nem elég er?s a náci szó, akkor ezzel helyettesítend?

Nyitottság - amikor az emberek önként azt mondják, amit mi

O

Oligarcha - nem-ballib milliárdos
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Olimpia - szörny? barbárság, Hitler találta ki 1936-ban

Oroszország - fújj!

Ö

Összefogás - ballib pártok külön indulása

P

Palesztínok - eredetileg kitalált, nem létez? nép, de amióta Netanjahu kiállt Zorbán mellett, hirtelen
létezni kezdtek

Pártkatona - aki nem velünk ért egyet, ellentéte a független

Pávatánc - nekünk nem tetsz? külpolitika

Putyin - Sátán földi helytartója, aki ellen minden eszköz megengedett, a legnagyobb b?ne, hogy nem
engedi a keresztény templomok megszentségtelenítését, kiskorúak homokosok által való megrontását, s
nem hajlandó országát rablóbefektet?knek ajándékozni

368 / 440

BircaHang - 2017
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

R

Rezsicsökkentés - szörny? fasiszta lépés, mert emiatt a fasiszták megtöltik medencéjüket olcsó meleg
vízzel, viszont egy igazi demokráciában csak a monopolcégek állapíthatják meg az árakat, s kötelesek
azokat minél jobban emelni, ellenkez? esetben diktatúra van

Római pápa - én ateista vagyok ugyan, de le a kalappal Ferenc pápa el?tt, hogy modernizálni,
humanizálni akarja a velejéig romlott, fasiszta Vatikánt

S

Sajtószabadság - ez van, ha minden média a miénk, ha viszont a médiák egy része nem a miénk, az a
sajtószabadság eltiprása

Simicska - a f?gonosz, a korruptak korruptja, de 2015 óta ? a baloldal megment?je

Soros György - a világ legjobb embere, makulátlan lény, egyetlen negatív tette, hogy ösztöndíjat adott a
cigány Zorbánnak 1989-ben

Sport - bunkók szórakozása, kivéve az úszást, mert az ballib sport, de már az se az, mióta Kattinka átállt
Zorbánhoz

Sötétség - amikor a többség elutasít minket

SZ
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Szabad piac - varázseszköz, mindent megold, még a náthát is azonnal gyógyítja

Szakember - fizetett ballib ember, aki képes ugyanazt a gazdasági adatot biztató növekedésnek és
katasztrofális zuhanásnak is elemezni, attól függ?en, hogy a kormány ballib vagy nem

Szakért? - aki velünk ért egyet - ha nem ért velünk egyet, akkor a pártkatona vagy a bunkó szó
használandó

T

Tolerancia - bármi társadalomromboló dolog tapsolása

Troll - önálló vélemény?, nem ballib ember

U

USA - mindig igaza van, kivéve ha Izrael ellen fogalmaz meg kritikát

V

Vallás – nevetséges elmaradott maradiság, esetleg elt?rhet?, ha használható politikai céljainkra

Vasárnapi munkavégzés - hagyományos baloldali érték, a szakszervezetek végre kiharcolták, hogy
minden munkáltató dolgoztathasson bárkit vasárnap. ennek ellenzése fasizmus
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Z

Zorbán - pocakos cigány diktátor, még Putyinnál is rosszabb ember, az a hobbija, hogy diktatúrát vezet
be hetente átlag kétszer, szerencsére viszont biztos, hogy meg fog bukni legkés?bb 2012 ?széig

ZS

Zsidó - a szót nem szabad kimondani, kivéve ha az antiszemitizmust ostorozzuk

Zsidózás - a zsidó szó bármilyen említése bárki más által

_______________________________________________
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Sajtószabadság és civilek
by maxval bircaman - szombat, április 29, 2017
http://bircahang.org/sajtoszabadsag-es-civilek/

Jönnek id?nként ezek a hírek, hogy elnyomják a civileket és csökken a sajtószabadság. Lássunk azonban
a dolgok mögé! A két téma ugyanis teljes mértékben összeér.

A civil témát már sokszor elemeztem. A civileket csak totális diktatúrákban tiltják, s enyhébb
diktatúrákban meg korlátozzák ?ket. Mindenhol máshol a civil szféra jellemz?en szabad, ami azonban
nem jelenti azt, hogy egy-egy, az adott rendszerre veszélyes civil szervezeteket ne tiltanának be id?nként
- ez megesik minden liberális demokráciában is.

Amikor a liberális médiák civilek korlátozásáról írnak, jellemz?en nem az igazi civilekre utalnak, hanem
idegen lobbistákra. A nyugati hatalmi központ bevett módszere, hogy idegen földön kitartanak ottani
aktivistákat, hogy azok képviseljék érdekeiket. Ezek az aktivisták igyekeznek olyan látszatot kelteni,
mintha civilek lennének, miközben a valóságban lobbisták.

Hozzáteszem: nem baj, ha valaki lobbista, ez is egy tisztességes tevékenység, de aki lobbista, az ne
hazudja magáról, hogy nem az.

Aki a civil szervezetek átláthatósága ellen harcol, az valójában azt szeretné: ne lehessen tudni ki lobbista
álcivil és ki igazi civil.

Ami a sokat emlegetett Oroszországot illeti, ott több ezer civil szervezet m?ködik szabadon. Kevesebb
mint 10 azaz tíz szervezet van betiltva. Az orosz szabályozás egyedül azt követeli meg, hogy ahol jelent?s
a külföldi pénz aránya az illet? szervezet m?ködésében, az a szervezet köteles magát idegen lobbistának
megnevezni. Azaz továbbra is m?ködhet, csak köteles mindenki számára nyilvánvalóvá tenni: idegen
pénzb?l m?ködik, nem az orosz polgárok adakozásából vagy önkéntesek ingyenes munkájából. Ezzel
sikerült Oroszországban megtörni azt a mocskos gyakorlatot, hogy idegen érdekek magukat képesek
voltak helyi, alulról szervez?d? civileknek hazudva befolyásolni a közvéleményt. Pl. kimegy tüntetni
párezer homoszexuális lobbista, az átlagember erre azt hinné, ez valamiféle helyi tömeges tiltakozás,
mely mögött ott áll a társadalom egy jelent?s része - majd azonban kiderül, a tüntetést szervez? "civil"
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pénze nyugatról van, azaz gyakorlatilag a tüntet?k fizetett statiszták, akik a fellépési díjukért tüntettek
csupán, s nem fejeznek ki semmilyen komoly társadalmi igényt.

Ami a sajtószabadságot illeti, az ezt mér? liberális szervezetek mér?számai a valóságban nem a
sajtószabadságot jelzik, hanem azt, mekkorra a liberális médiák aránya egy adott országban.

Mi is a sajtószabadság a valóságban?

Bárki indíthat bármilyen médiát.
Nincs állami cenzúra.
Senkit sem üldöznek véleménye miatt.

Ha ez megvan, akkor a sajtó szabad. Az, hogy a liberalizmust a médiák közül hány támogatja nem lehet
szempont.

A liberálisok gyakorlatilag azt mondják: csak az a sajtószabadság igazi, amikor minden média elfogadja a
liberális eszmét, azaz egyetért velük. Lássuk be, ez abszurd álláspont. Utoljára ilyet a Szovjetúnióban
hallottam, amikor azt mondták: a nyugati sajtószabadság álszabadság, mert minden nyugati média
kapitalista érdekeket fejez ki, s a kevés ottani kommunista média marginalizálva van, nem képes eljutni
az olvasókhoz, mert a kapitalista rendszer ezt mindenféle módon meggátolja.

_______________________________________________
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Sikeres marketingakció
by maxval bircaman - csütörtök, október 19, 2017
http://bircahang.org/sikeres-marketingakcio/

A napokban az Indez és a KFC közös gerillamarketingakciót szervezett.

Egy Index-megmondóember látszólag megverette magát, egy KFC-alkalmazott meg látszólag megverte.

Így kell ezt csinálni, emberek! Olcsó és hatásos.

https://www.youtube.com/watch?v=QUYa5aTdjfI

_______________________________________________
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Soros Bukarestben
by maxval bircaman - kedd, február 07, 2017
http://bircahang.org/soros-bukarestben/

A liberális háttérhatalomnak szükségesek a színes álforradalmak.

Ezek célja a nép eltérítése az igazi problémáktól.

Térségünkben a Soros Alapítvány a legaktívabb a m?forradalmak szervezésében, bár messze nem
Sorosék az egyetlenek, akik ilyesmivel foglalatoskodnak.

Most Romániában pontosan ez zajlik: a demokratikusan és szabadon megválasztott kormányzat
ellehetetlenítése.

Van valós ok az elégedetlenségre? Nyilván van, ilyen ok mindig van. Csak erre aztán rá kell szervezni, s
így aztán könnyedén kézben lehet tartani minden kormányt, hiszen innent?l tudja, ha legközelebb
„helytelenül” politizál – magyar nem a háttérhatalom érdekeit messzemen?en szem el?tt tartva -, akkor
jön a következ? „spontán” tömegtüntetés.

_______________________________________________
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Soros disznó
by maxval bircaman - hétf?, december 11, 2017
http://bircahang.org/soros-diszno/

Elpuhult városi gyerek vagyok: szeretem a húst, de nem szeretem az állatok megölését.

Szóval sose jártam disznóvágáson, s nem is vágyok ilyen eseményre. Ahogy a vadászattal szemben is
negatívak az érzelméim, bár racionálisan elismerem a létjogosultságát.

Az állat azért van, hogy hasznunkra legyen, így lett a világ teremtve.

Az állatot tisztelni kell. Úgy tiszteljük meg az étkezési célból megölt állatot, hogy megesszük azt.

Az, hogy írunk az állatra teljesen lényegtelen, ennek semmi köze az állat iránti tisztelethez vagy
tiszteletlenséghez.

Persze a legedzettebb ballib megmondóemberek rögtön el?kapták a zsidókártyát. Máig tombolnak, hogy
személyesen az izraeli kormányf? ütötte ki ezt a kezükb?l. Szánalom...
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Sportszer?tlenség
by maxval bircaman - kedd, augusztus 22, 2017
http://bircahang.org/sportszerutlenseg/

Gyomorforgató sportszer?tlenség történt egy úszóversenyen.

Egy spanyol sportoló akciózott egy versenyen versenytársait megalázva. Meg akart valami hóbortjáról
emlékezni, minden jog nélkül.

Persze, miért ne fejezhetné ki álláspontját, de ennek helye nem egy versenyen van.

A rendes emberek maguktól tudják, mi a helyes, hogyan kell viselkedni.

A nem rendes embereket meg pofán kell verni, s rádöbbennek ugyanerre. S aztán elkezdik tisztelni
embertársaikat.

Csodálkozom, hogy a szövetség meg nem lépett ez ügyben. Legalább egy éves eltiltást érdemelne. Persze
senki se mer a liberális propagandista sportoló ellen fellépni.

A YouTube - ahonnan a képet vettem - egyik szokása ajánlani hasonló videókat minden megnézett
videóhoz. Vicces: a YouTube ezúttal hasonlónak a karlendít? focistát látott. Abszolút jó megoldás:
szabad fasisztának lenni, de nem a meccsen kell ezt kiélni.
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Köszönöm, YouTube!
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Szofista
by maxval bircaman - szerda, október 25, 2017
http://bircahang.org/szofista/

Er?sen hasonló írás, mint a Gorgiasz, de a téma picit másképp van kifejtve, továbbá fontos kiegészító rész
van itt a létezésr?l. Ebben a tekintetben pedig a Parminidészhez hasonló, az egyik résztvev? Parmenidész
tanítványa.

A téma: mi a szofista? Szókratész egyik kedvenc témája.

A legjobb megoldás: határozzuk meg kategorizálással.

De mivel ez nehéz, vegyünk el?ször valami könnyebbet. A példa: a horgász.

Mi a horgász?

Szakember vagy nem? Szakember.
Meglév? dolgokkal foglalkozó szakma vagy új dolgokat létrehozó szakma? Meglév? dolgokkal
foglalkozó, hiszen a halakat fogja ki.
Önkéntes alapú vagy tettalapú? Az utóbbi, hiszen a horgász megszerzi a halat, annak egyetértése
nélkül.
Harc vagy vadászat? Vadászat.
Élettelenre vagy él?re vadászat? Él?re.
Szárazföldi vagy vízi. Vízi.
Vízi szárnyas vagy szárnytalan? Szárnytalan.
Ez a halászat, melynek 2 f? változata van: elkerítéssel, csapdával vagy fegyverrel, pl. horoggal
vagy lándzsával. Horoggal.

Azaz ez a horgász meghatározása.
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Most lássuk ugyanezt a szofista esetében!

Egyezik a horgásszal az él?re vadászatig.
A szofista él?re vadászik, ami lehet szelíd állatra vagy vadra.
Szelídre, mégpedig emberre.
Er?szakkal vagy meggy?zéssel? Meggy?zéssel.
Magánszemélyekkel vagy közösségben? Az el?bbi.
Pénzért vagy ajándékokért? Pénzért.

Ez tehát a szofista. Gazdag ifjakra vadászik, akiknek m?veltséget ad el.

De lehet másképp is.

Önkéntes alapú vagy tettalapú? Önkéntes.
Ajándékozás vagy eladás? Eladás.
Saját termékét adja el vagy másét. Másét, azaz keresked?.
Kis- vagy nagykeresked?? Nagykeresked?.
Testi vagy lelki termékekkel? Lelkiekkel.
M?vészetet vagy erkölcsöt árul? Erkölcsöt.

Ez a szofista másik meghatározása.

De lehet az is, hogy a szofista letelepedik egy helyen, s a saját termékét is árulja.

Ez a szofista megint másik meghatározása.

De lehet a következ? is.
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Önkéntes alapú vagy tettalapú? Tettalapú.
Harc vagy vadászat? Harc.
Verseny vagy háború? Verseny.
Közösségi vagy magánjelleg?? Magán.
Konkrét ügyben vagy általános kérdésben? Általános.
Kedvtelésb?l vagy pénzért? Pénzért.

Ez is a szofista meghatározása.

De még egy lehet?ség.

A megtisztítás, mely lehet testi és lelki.
Tehát megtisztítás a lélekben lév? rossztól.
Ez a rossz lehet b?n vagy tudatlanság miatt.
A tudatlanság ellenszere az oktatás.
Ennek két módja a dorgálás és a téveszmékt?l való megszabadítás.

Ez utóbbi a szofista utolsó meghatározása.

Összegezve röviden a szofista: a gazdag ifjak vadásza, lelki tudások nagy- és kiskeresked?je, saját lelki
tudásának keresked?je, a szóbeli viták mestere, a lélek megszabadítója.

Viszont vegyük észre, hogy van valóság és látszat. Az öntelt és üres vita a szofizmus igazi lényege.
Miért? Mert igazi tudás nélkül képtelenség vitázni, egy témában járatlan ember képtelen a téma tudójával
vitázni, hiába ért a szónoklathoz. A szofisták olyan dolgokról tanítanak másokat vitázni, amikhez nem
értenek. Azaz ez egyfajta b?vészkedés, a szofista tudománya nem más, mint a tudás utánzása.
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Én hozzátenném ehhez: Platón valószín?leg nagyon meglep?dne a mi világunkon, ahol éppen ez a
b?vészkedés az alapja a politikának és a gazdaságnak. A mai marketing iparág pontosan ezen alapszik,
mint ahogy minden demokratikus államban a választási kampány is. S a média iparág is teljes mértékben
ezen elvek alapján m?ködnek.

A diktatúra ebb?l a szempontból jobb: ott a hatalom biztonsága miatt az uralkodóknak nem kell minden
pillanatban hazudniuk, ott elég egy darab nagy hazugság, nem szükséges nap mint nap félrebeszélni.

Elég csak a magyar politikát nézni: az egymással ellentétes táborok egyformán butaságokkal etetik az
embereket, s az emberek zöme mindezt el is hiszi, csak egy kis réteg lát át mindezen. Az egyes pártokban
meg valószín?leg csak a legfels?bb zárt vezet?sége tudja mir?l is szól a harc, de err?l ?k is csak titokban
beszélnek. Annyira ez lett a modern demokrácia lényeg, hogy mára már más típusú politika nem is
lehetséges, mert az képtelen lenne elérni a tömegekhez. S a káros következmény: a pártok egymást
hazugságokkal vádolják, sose azzal, amit az illet? ellenpárt akar, mert azt az ellenfél se akarja kimondani,
hiszen a tömeges elbutítás miatt azt úgyse értené meg senki. Akár még nem közvetlenül politikai
kérdésben is: jó példa erre a múlt havi vízes vb, mely az egyik oldal szerint „világraszóló csoda, mely
el?tt a sportág nemzetközi vezet?i hasra estek ámulatukban”, míg a másik szerint „bakikkal teli esztelen
pénzszórás, melyre senki se kíváncsi a világon”.

Figyelem: nem azt mondom, hogy bárki is rosszat akarni. Platónnal egyetértve, nem hiszek abban, hogy
bárki is tudatosan rosszat akarni. Pl. meg vagyok gy?z?dve, hogy a liberálisok jót akarnak, s ezt úgy
mondom, hogy t?lem a legtávolabb álló modern eszme a liberalizmus. Én csak azt mondom: mára a
helyzet oda fajult, hogy csak rossz eszközökkel lehet elérni bármit is.

A lét és a nemlét kérdése a következ? téma.

Annak kapcsán merül fel, hogy a festészet lehet kétféle: lehet a valóság ábrázolása, de lehet kitalált kép
is.

Lehet-e beszélni hamisságról egyáltalán, anélkül, hogy ez önmagában ellentmondás lenne? A hamisság
nemlétezés, alkalmazható-e a nemlétezés a létez?re? Ha beszélünk valamir?l, az már létez?, így
önellentmondás a nemlétez?r?l beszélni.
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Lássuk például az egyes szám és a többes szám kérdését a nemlétezéssel kapcsolatban. Mondhatjuk, hogy
„nemlétez? dolog” vagy „nemlétez? dolgok”, azaz mégis alkalmazunk egy létez?t (a számot) egy
nemlétez?re.

Már az „a nem létez? nem létezik” mondat is önellentmondás, hiszen a létigét kapcsoljuk a nemlétez?höz
(mivel a magyarban harmadik számban álló alanyra nem használunk létigét, ezért most direkt
félrefordítottam ezt).

Vajon beszélhetünk egyáltalán a nemlétez?r?l anélkül, hogy létez?t kapcsolnánk hozzá?

A nemlétezés esetleg nevezhet? a létezés látszatának. De viszont ami látszik az is létezik.

Parmenidész tanítványa itt elmondja, kénytelen lesz mesterét kritizálni, ellenben nem lehet a vitát
folytatni.

Egyesek három, mások két alapalkotóelemr?l beszélnek, amib?l a mindenség lett. Ezek aztán vagy
harcban állnak egymással vagy nem. Az elai iskola szerint egy elem van. S vannak akik a kett?t
egyesítették: a létez? egyszerre egy és sok.

Lássuk mi a két alapalkatóelem elméletét hangoztatók tézise! Hiszen ha azt mondják, hogy pl. a meleg és
a hideg a két alapelv, azzal a két elemr?l a létezést is állítják, ami egy harmadik elem már.

Ha az egyik alapelvet ismered el létez?nek, a másik csak ellentét, akkor az egy elv, nem kett?. Ha meg
mindkett?t létez?nek mondod, akkor a helyzet ugyanez.

Mi a helyzet az egy alapalkotóelem tézisével? Amit az Egynek neveznek, az a létez?. Ez két név
ugyanarra? Ez önellentmondás.
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Azt se lehet mondani, hogy a név más, mint a dolog, hiszen ez is azt jelenti, hogy van két dolog. A másik
lehet?ség azt mondani, hogy a név azonos a dologgal, mert ez vagy azt jelenti - mint már láttuk -, hogy
két név van ugyanarra, márpedig a két név nem egy, vagy azt jelenti a név a semmi, a nemlétezés neve,
akkor viszont a név egyszerre jelenti a nemlétez?t és a létez?t, ami ismét abszurdum.

A másik érvük, hogy az egy egyben teljesség, egész. Parmenidész szerint az egy egy gömb. Aminek
vannak részei, ami önmagában nem gátja annak, hogy valami egész legyen, de nem lehet abszolút egy.
Az egynek nem lehetnek részei.

Két lehet?ség van:

a létez? egy és egész, mert egység,
a létez? nem egész.

Az el?bbi azt jelentené, a létez? rá van kényszerülve az egységre, azaz nem azonos vele, így az nem egy.

Ha pedig a létez? nem egész, akkor valamiben hiányt szenved, tehát ismét nem egy. Vagy pedig ha létez?
hiányt szenved a létez?ben, akkor pedig nem létezik.

Az eltér? kozmológiai elméletek vázolása.

Vannak a materialisták, akik szerint a létezés és az anyag azonos, ami nem anyag, az nincs. Elismerik,
hogy van lélek, amit azonban anyagnak tekintenek. A rossz és a jó lelkek között az eltérés oka, hogy
birtokolják-e az igazságot. Azonban sem a lélek, sem az igazság nem érzékelhet? a test által. Az igazság
és a többi hasonló tulajdonság, melyet a lélek felvehet vagy nem léteznek tehát, vagy anyagiak.

Ha azt mondják, van testetlen anyag, meg kell mondaniuk, mi is az, ami a testetlenben és a testben
egyaránt benne van, s mire gondolnak, amikor azt mondják, hogy mindkett? létezik. Megoldás: minden
létez?, ami képes másra hatni vagy hatást elszenvedni.
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A másik tábor szerint az igazi létez?k csak az eszmék, melyek anyagtalanok. ? szerintük a létez? tehát
eszmékb?l áll. Van különbség a keletkezés és a létezés között. Érzékszerveinkkel az el?bbiben veszünk
részt, lelkünkkel az utóbbiban. Mi ez a részvétel? Lehet aktív és passzív, mely az elemek
kapcsolódásának erejéb?l jön. De láttuk épp az el?bb: minden létez?, ami képes másra hatni vagy hatást
elszenvedni. A keletkezés ezek szerint képes másra hatni vagy hatást elszenvedni, de mégse létezés? Ami
a lelket illeti, az képes tudásra, a létezés szintén tudható. A tudás és a tudhatóság aktív és passzív, vagy
egyik se? Ha a létezés passzív, akkor mozgásban kell lennie, nem lehet mozdulatlan. Az egy tehát mozog.

Ha viszont minden mozog, akkor a lelket ki kell venni a mindenb?l, hiszen így nem jöhetnének létre az
érzékileg nem felfogható fogalmak, mint pl. az azonosság, hiszen ha az azonosság nem állandó, akkor
nincs azonosság.

Úgy néz ki, a létezés egyszerre mozog és mozdulatlan. Az el?bb azonban megállapítottunk, hogy ha két
alapalkatóelemr?l beszélünk, szükségszer? hozzájuk a létezés is. Mivel a mozgás és a mozdulatlanság
ellentéte egymásnak, így a létezés se nem mozgás,se nem mozdulatlanság.

A mozgás nem mozdulatlanság, a mozdulatlanság nem mozgás. Hogyan lehet valami a kett? egyszerre
vagy egyik se a kett? közül?

A mozgás nem lehet létezés nélkül, hiszen akkor nincs. Ugyanez igaz a mozdulatlanságra is. Ez ugyanaz
a probléma, mint a nemlétezésé, azaz a létezésre ugyanaz vonatkoztatható, mint a nemlétezésre.

Az azonosság és a különböz?ség szükségszer?, hiszen a mozgás és a mozdulatlanság különböznek
egymástól, míg mindegyikük azonos saját magával. Ez akkor is igaz, ha a mozgást és a mozdulatlanságot
megcseréljük. Az azonosság tekinthet? a létezéssel egynek, hiszen minden létez? azonos magával. de a
különböz?ség nem. Valójában azonban a létezés és az azonosság se ugyanaz, hiszen láttuk: a mozgás és a
mozdulanság nem azonos, azaz nem lehet egyszerre létez?, mertt a létez? nem lehet egyszerre nozgés és
mozdulatlanság. Azaz immár 5 fogalomnál tartunk: mozgás, mozdulanságság, létezés, különböz?ség,
azonosság.

A mozgás különbözik a mozdulatalnságtól. Azaz nem mozdulatlanság.Viszony létezik, mert részesedik a
létezésben.
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A mozgás azonban különbözik az azonostól is. Azaz nem azonos. Viszont mégis azonos, hiszen
láttuk: minden létez? azonos magával. A mozgás tehát egyszerre azonos és nem azonos, s ez
mégse ellentmondás, mert az „azonos” szót nem egyformán használjuk: egyszer ugyanaz, mert
azonos magával, másszor nem azonos az „azonosság” fogalmával: részt vesz ugyanis a másikban,
melyt?l elválik, ami által nem más lesz.
Ugyanez a helyzet mozgás és a különböz? kapcsolatával is.A mozgás egyszerre különböz? és nem
különböz?. Különbözik a létez?t?l, azaz nem létezik, viszint létezik, mert mindennek
szükségszer? eleme a létezés is.

A létezés és a különböz?ség átjárja az összes dolgot, köztük egymást is, és a különböz?ség, mivel részt
vesz a létezésben, nem azonos vele, azaz különböz?, az nemlétezés. S ugyanez fordítva.

A következtetés: mindegy a dolgok száma, azon dolgok tekintetében fenáll a nemlétezés és a létezés is.
Ebb?l következ?en a nemlétezés nem a létezés ellentéte, hanem csak valami más, ahogy nem nagy se
jelent feltétlenül kicsit, lehet az közepes is.

Saját elképzelésem Parmenidészr?l az, hogy alapvet?en igaza van. Két pontot leszámítva. A létez?
és a létezés nem ugyanaz, ? ezeket azonosaknak tekintette. Platón láthatóan megértette ezt, ezért
mondja azt, hogy a nemlétezés is egyfajta létezés. Ami pedig a gömbhasonlatot illeti, azt hiszem
azért választotta ezt a hasonlatot, mert nem volt jobb. Parmenidész 2 századdal Euklidész el?tt
el?tt, aki többek között kitalálta a pontot, ami egy absztrakció, hiszen nincs kiterjedése, mérete. A
mindenség bizonyára egy matematikai pont, s minden amit tapasztalunk. ebben a pontban van.
Azaz minden amit látunk és amivel látunk illúzió. Tulajdonképpen egy számítógépes játékban
élünk. A gond: ezt nem én találtam ki, az elképzelés - persze más szavakkal - ?si.

A következtetés a szofistát illet?en: nem igaz, hogy nem állítható hamisság, mert igenis lehet beszélni a
nemlétez?r?l, anélkül, hogy ez ellentmondás lenne. A szofista tehát a hamisság mestere, a filozófus
hamis utánzata.

_______________________________________________
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Sztálin emlékm?ve
by maxval bircaman - vasárnap, július 16, 2017
http://bircahang.org/sztalin-emlekmuve/

A sok alternatív valóság között a minap a 22033. számúból volt élményem, s különösen egy furcsa
épület fogta meg képzelemet.

Ez a valóság a II. vh. idejéig azonos a valóságunkkal.

Az eltérés az, hogy Anglia és az USA kimaradt a II. vh-ból, azt csak Németország és a Szovjetúnió között
zajlott le. S a szovjet csapatok gy?ztek er?teljesen, nemcsak Berlint vették be, hanem egész Európát is,
Anglia és pár semleges állam kivételével.

Ez a sokkal nagyobb szovjet tömb máshol is sikeresen szerzett magának szövetségeseket, az egyik
Brazília volt, mely a kommunista rendszert választotta. Németország itt 1944. április 4-én kapitulált.

Sajnos a pontos részleteket nem tudom, nem kaptam elegend? információt ebb?l a valóságból. A lényeg
az, hogy a brazil kormány a Baktérít? és a 44:04-04-es fok keresztez?désében felépítette a hatalmas
Sztálin Dómot - Domo de Stalin -, mely egy 444 méter magas struktúra, hatalmas félgömb, melyb?l egy
1944 méter hosszú út halad a tengerbe, végén pedig egy 1944 méter magas Sztálin szobor van. S lifttel fel
lehet menni a tetetjére, azaz egyfajta idegenforgalmi látványosság is.

Sajnos nem tudok rajzolni, de megmutatom, hogy ez a hely ma hol van, emlékeim alapján a következ?re
saccolok:

_______________________________________________
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TGM világa és a valóság
by maxval bircaman - hétf?, június 12, 2017
http://bircahang.org/tgm-vilaga-es-a-valosag/

A napokban jelent meg egy érdekes - és szinte teljesen téves - cikk TGM tollából. Figyelem: nem azt
mondom, hogy TGM hazudik, ? a ballib tábor kevés azon megmondóembereinek egyike, aki sose szokott
hazudni, s ez mindenképpen tiszteletet érdemel. Továbbá el kell mondanom, hallgattam több
filozófiatörténeti el?adását, s azt kell mondanom: hasznos és érdemes ?t hallgatni. Azaz a politikai
ellentéteink ellenére hasznos embernek tekintem ?t.

A cikk itt látható, s azért érdekes, mert betekintést ad TGM világképébe. TGM világképe egyedi
jelenség. TGM sok változáson ment már keresztül életében, sok mindenben hitt, de kb. 15-20 éve stabilan
azonosak a nézetei, talán a legjobb kifejezés nézeteire az, hogy antileninista marxista. Azaz olyan
kommunista, aki a szovjet gyakorlatot tévedésnek tekinti. Viszont ? ennek a kelet-európai verziója, ami
jelent?sen torzít ennek az eszmének a nyugati változatához képest.

Mit mond a cikkében TGM?

Azt mondja, az USA eltávolodott Nyugat-Európától. Ami igaz, de ellentétben TGM nézeteivel ez
masszívan pozitív jelenség. Az USA lemen?ben van, amire a természetes reakció két féle lehet: az
agresszivítás növekedése vagy a visszahúzódás. Az amerikai nagyt?ke éppen ebben a kérdésben szakadt
két antagonisztikus táborra tavaly: a Clinton-tábor a háborús agresszió, az expanzionizmus növelésével
szerette volna megoldani az USA növekv? válságát, míg a Trump-tábor a befelé fordulással, a saját
problémákra való összpontosítással. Nagy szerencsénk, hogy Trump nyert, mert ezzel a háborús veszély
csökkent.

TGM szerint Nyugat-Európa csak látszólag fejlettebb Kelet-Európánál, ezt azért mondja, hogy ne
eszméit kelljen a valósághoz igazítania, hanem fordítva. A valóságban természetesen a nyugat fejlettebb a
keletnél, mármint ha fejlettség alatt magasabb életszínvonalat értünk.

Jobban lehet kritizálni a kapitalizmust nyugaton, mint keleten? - ahogy a szerz? állítja. Dehogy lehet,
amit a szerz? is elismer következ? mondatában: a kelet szinte egységesen antikapitalista, ha többféle
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módon is. TGM fájdalma persze az, hogy a keleti közvélemény nem úgy antikapitalista, ahogy azt ?
szeretné.

TGM sajnos az írás egy részében súlyosan demagóg, szerinte a kelet nyugatellenességének lényege az,
hogy a kelet szeretne n?ket er?szakolni és állatokat kínzani, s más otromba dolgokat tenni, ez ellen pedig
a felvilágosult nyugat fellép. Szavakban TGM antiliberális, de itt pont a szokásos liberális demagógiát
adja el?: aki bármiben is kritizálja a liberalizmust, az valójában totalitárius diktatúrapárti. Pedig err?l szó
sincs: nem azért ellenzi a liberalizmust keleti kisember, mert állatokat szeretne kínzani, hanem mert nem
tetszik neki az, hogy a liberalizmus szerint a nyugati nagyt?ke szent és elidefeníthetetlen joga
kizsákmányolni a keletet. Ráadásul írásában maga TGM írja: az EU lassan a német nagyt?ke negyedik
birodalma lesz, s példaként meg is említi mindazt a gyalázatot, amit a német nagyt?ke az utóbbi években
a görög nép ellen tett. Gyakorlatilag TGM saját maga ellen érvel.

Ezek után következik a cikk azon része, melyben TGM-nek teljesen igaza van: a liberális társadalom
felcserélte a premodern társadalmak személyi függ?ségét dologi függ?séggé, s ez utóbbit
megideologizálta, hogy mindez valamiféle égb?l lehullott, természetes állapotnak lehessen eladni,
miközben ugyanúgy teljesen szubjektív, társadalmilag definiált rend, mint minden más. Én hozzátenném:
valójában a dologi függ?ség nem ugyanolyan rossz, mint a személyi függ?ség, ahogy ezt TGM és a
marxisták látják, hanem rosszabb típusú függ?ség. Miért? Mert a személyi függ?ségnek van pozitív
oldala is, hiszen a gazda mégiscsak felel?s valamilyen szinte a szolgája felé (lásd a magyar
jobbágytörvényeket: a jobbágy nem távolítható el telkér?l semmi szín alatt), míg a dologi függ?ség
esetében a gazda a szolga felé semmivel se tartozik, a viszonyukat a liberalizmus egyenl? felek közti
szimpla szerz?désnek tekinti, miközben egyáltalán nem az a valóságban: ezt mindenki tudja, aki már írt
alá kedvez?tlen munkaszerz?dést, mert a másik választása a munkajövedelem nélkül maradás lett volna.

Amint a kérdés aktuálpolitikai vonatkozásait veszi el? TGM, már er?sen eltér az igazságtól. Hogyan
hiheti komolyan, hogy a keleti antikapitalizmus titkos célja a premodern társadalom visszaálítása? Aki
jobbnak is találja a premodern társadalmakat a moderneknél - mint pl. én -, az is jól tudja, az id?t nem
lehet visszaforgatni, nem lehet a ma problémáira megoldás egy korábbi kor rendje.

TGM kritizálja az újbalosok azon részét, mely egyformán elutasító a hagyományos jobboldal (ami ellentétben a magyar közhiedelemmel - a liberalizmust jelenti) és az általa fasisztoidnak nevezett újjobbal
szemben. Szerinte a baloldalnak a hagyományos jobboldalt kellene a kisebbik rossznak tekintenie. Na, ez
az a pont, ahol teljesen másképp látom a helyzetet, mint TGM. Szerintem az újbal és az újjobb egymás
közeli társai, akkor is, ha társadalompolitikailag tökéletesen ellentétes nézeteket vallanak (lásd: az újbal
homoszexualizmuspárti, migrációpárti, multikulturalizmuspárti, ateista, de legalább is szekularista,
valamint antinacionalista, de legalább is antietnicista, míg az újjobb jellemz?en homofób,
mihrácoóellenes, izolacionista, hív?, nacionalista), viszont nem lehet figyelmen kívül hagyni a hatalmas
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egyezéseket a gazdaságpolitikát illet?en: mindkét irányzat antielitista, populista, antikapitalista. TGM
direkt nem veszi észre mindezt, hogy ne kelljen levonnia a következtetéseket.

Megvan mi TGM eszmevilágának a neve: liberális kommunizmus! Szerinte a t?ke rossz ugyan, de a
nyugati t?ke a legkisebb rossz. Továbbá a nem-kommunista alapú antikapitalizmus rosszabb a
kapitalizmusnál. Valamint csak az a kommunizmus elfogadható, mely társadalompolitikailag liberális.
Hát kösz, de ebb?l ugyanúgy nem kér a kisember, mint a f?sodratú liberalizmusból.

Jelenleg régiónk érdeke az, hogy a bels?, jobb-bal ellentéteinket félretéve vegyük fel a harcot a közös
ellenséggel,,a nyugati liberális elnyomással. Azaz populista politikát kell folytatnunk, függetlenségi
szabadságharccal együtt. Ha ez nincs meg, minden elveszik, a nyugat meger?södik még pár évre és növeli
az elnyomást felettünk.

Egyénként gyengék vagyunk, de a régiós együttm?ködéssel a Nagy Brüsszeli Sátánt is képesek vagyunk
sikeresen kihívni a csatamez?n. Lám, mekkora sikereink vannak, 10 éve még az összes rebellis keleteurópai kormányt megbuktatta volna 72 óra alatt a nyugat, annak minden szervezetével - NATO, EU,
ENSZ, Világbank, Soros, "civilek", stb. -, de ma ez nem megy: er?sek vagyunk, ráéreztünk er?nkre az
egész régióban, s ma már a globálkulálok se mernek frontálisan támadni ellenünk.

TGM, te melyik oldalon álsz: a nép oldalán vagy az elnyomók oldalán?

_______________________________________________
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Theaitétosz
by maxval bircaman - szerda, október 11, 2017
http://bircahang.org/theaitetosz/

Szókratész találkozik barátja egyik tanítványával, egy Theaitétosz nev? fiatalemberrel, akivel a tudás
mibenlétének kérdését vitatják meg. Ez a Theaitétosz azonos a híres ógörög matematikussal, de itt ebben
a párbeszédként még fiatalként szerepel.

A kérdés: mit nevezünk tudásnak?

Az els? meghatározás: a tudás az észlelés. Aki valamit észlel, az tudja is azt.

Szókratész megjegyzi, ez Prótagorasz álláspontja is, aki ezt picit másként magyarázva kijelenti: az
ember minden dolgok mércéje, a létez? dolgoknak úgy, ahogy azok léteznek, a nemlétez?knek meg
úgy, ahogy azok nem léteznek.

Vajon a dolgok tehát azok, aminek látszanak? Azaz ami nekem valaminek látszik, az másnak is annak
látszik? Az érzékszerveink tehát tudást adnak? Akkor miért van az, hogy pl. ugyanazt a szelet egy ember
kevésbé hidegnek érzi, mint más? Prótagorasz szerint tehát ugyanaz a szél egyszerre többféle, vagy csak
az, hogy valakinek ilyen, másnak meg olyan? Nyilvánvalóan az utóbbit állítja.

Mi azonban az észlelés? Mivel mindig valami létez?re vonatkozó és azonos a tudással, így a tudás mindig
hibátlan? Hiszen ha az észlelés és a tudás ugyanaz, akkor a tudás hibátlan kell, hogy legyen.

Szókratész megjegyzi, hogy sok filozófus szerint eleve nem lehet a dolgokról beszélni, mivel azok mindig
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mozgásban vannak – lásd Prótagorasz, Hérakleitosz, Empedoklész nézeteit -, a nagy kivétel Parmenidész.
(Parmenidész a dolgokat látszatoknak hitte.)

Platón nem adja vissza teljesen pontosan a megnevezett filozófusok nézeteit, ezt vegyük
figyelembe! Lásd b?vebben itt!

De mi a helyzet az örök mozgással és az észleléssel?

Minden egymástól való függésben létezik. Az észlelés is, hiszen az egy folyamat az észlelt és az észlel?
között. Ami valakinek valamilyennek t?nik, az nem t?nik ugyanolyannak másnak, s?t még ugyannak az
embernek sem t?nik ugyanaz mindig ugyanolyannak.

Észleteink szubjektívek, azt se tudjuk biztosan, mikor vagyunk ébren és mikor alszunk. Ugyanez a
helyzet egyes betegségekkel, melyek hamis észleteket okoznak. Tudjuk-e tehát azt amit észlelelünk? A
következtetés az, hogy nem.

Továbbá nem igaz Prótagorasz tétele se, hogy az ember minden dolgok mércéje.

Aki valaha megismert valamit, s ez megvan emlkezetében, az vajon képes nem tudni azt? Nem, ez nem
lehetséges. De ha ez igaz, akkor a következtetés az, hogy lehetséges tudás észlelés nélkül is, azaz téves a
korábbi feltételezés, hogy a tudás észlelés. Hiszen az emlékezésnek nem része az észlelés.

Prótagorasz azonban azt mondaná ebben a kérdésben, hogy a valamir?l az emlékezetben létez? tudás nem
azonos azzal, amit az illet? arról a valamir?l szerzett az érzekelés pillanatában. Azaz ilyen értelemben
lehet egyszerre tudni és nem tudni valamit. Hiszen az ember is állandó mozgásban van, változik élete
során. Továbbá a tudást illet?en az emberek eltér?ek: van jobb és rosszabb tudás, hiszen egy adott téma
szakért?je nyilván jobban ért az adott témához, mint más ember. Prótagorasz azt mondaná, elmélete 2
módon cáfolható:
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be kell bizonyítania, hogy érzéseink nem egyéniek és viszonylagosak,
vagy azok ugyan, de az észlelésben kialakult észlelet nem egyéni.

Ha ezt valaki nem képes igazolni, akkor mégis Prótagorasz tétele igaz, hogy mindennek a mértéke az
ember.

Ha általunk nem ismert idegen nyelvet látunk vagy hallunk, látjuk a bet?ket, halljuk a beszédet, de nem
értjük azokat. A „tudás” itt azonban jelentheti azt is, hogy felfogjuk a bet?ket és a hangokat

Nézzük meg azonban a kérdést még egyszer!

Mit jelent tehát valójában az örök mozgás elve és az, hogy az ember mindennek mértéke?

Prótagorasz tehát azt állítja: minden az egy embernek, ahogy az t?nik neki. Viszont mindenki valamiben
bölcsnek, másban tudatlannak tartja magát. S amikor ez szükséges, mindenki megbízik a böolcsességen,
pl. hajótörés esetében a tapasztalt tengerészben. A bölcsesség igaz tudás, míg a tudatlanság hamis
vélemény az emberek szerint. Ahogy a betegnek egy édes étel keser?nek t?nhet, majd amikor egészséges
lesz, már édesnek érzi.

Nincs ember, aki ne tartana valaki mást tudatlannak vagy téved?nek. Pedig ez ellentmond Prótagorasz
tételének. Miért? Mert ha valaki valamit igaznak nyilvánít, akkor vagy azt kell feltételezni, hogy
mindenki más szintén igaznak mondja ugyanazt vagy azt, hogy mindenki más véleménye nem számít.
Viszont tény: mindig van ellenvélemény. Amib?l az következik: ami valakinek igaz, az másnak hamis.
Ugyanez következik abból is, ha az feltételezzük, hogy mások véleménye nem számít.

Magának Prótagorasznak se lehet igaza, hiszen sokan nem értenek vele egyet. Azaz ha mindennek a
mértéke az ember, akkor ha az emberek többsége szerint nem igaz Prótagorasz tétele, akkor az nem igaz.
Hiszen ? azt állítja, mások véleménye igaz, míg ezek a mások nem állítják ugyanezt másokról, köztük
Prótagoraszról!
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Viszont Prótagorasznak igaza van, hiszen tény: a legtöbb alapvet? érzés igaz, pl. a szárazság, melegség
azonosan érz?dik mindenki által. Azaz azok az észleletek, melyeket közvetlenül érzünk
érzékszerveinkkel. Ezekben tehát tudásunk helyes, leszámítva a már említett betegség esetét. Prótogarasz
a nem közvetlen érzetekre érti, hogy azok azok, amilyenek, pl. az, hogy mi igazságos csak attól függ,
hogy az emberek közössége mit tart annak.

Könny? bizonyítani, hogy nem minden ember tudása igaz. De azt nehéz bizonyítani, hogy egyes ember
érzete valamir?l téves, márpedig ezt kell bizonyítani, ha elfogadjuk, hogy a tudás észlellés.

Lássuk most azokat, akik szerint minden mozgásban van.

Mit értünk mozgás alatt. Két dolgot:

a dolog helyváltoztatást,
a dolog változását.

A dolgokra jellemz? mind a kett?.

Az észlelés folyamata az észlelt és az észlel? viszonya, melyben mindkett? mozgásban van. Ez a mozgás
mindkét fenti mozgástípus meglétét jelenti. Ebben az esetben viszont semmit se tudunk, hiszen mire
képzetet alkotunk valamir, az már meg is változott és a mi érzekelésünk is megváltozott vele egyid?ben.
Ez pedig azt jelenti, hogy minden válasz helyes. Valójában még az „ez”, „az”, stb. szavak használata is
problémás a folytonos változás miatt. Az örök mozgás tanának hívei kénytelenek leszek valamilyen új
nyelvezetet kitalálni.

Visszatérve most az eredeti kiindulópontra, mely szerint a tudás észlelés, felmerül a kérdés, maguk az
érzékszervek adják a tudást vagy azokon keresztül lesz tudás. Ha pl. fehér színt látunk, a fehérséget, a
fehérséget maga a szem állapítja meg vagy a fehérség beérkezik a szembe, amit aztán valami más – pl.
nevezzük léleknek – dolgoz fel? Nyilvánvalóan az utóbbi az igaz, hiszen több érzékszervünk van, s azok
sok esetben ugyanazt észlelik, a közös észleletet pedig nem dolgozhatják ki egyenként. (Amit Platón itt
léleknek nevez, azt ma értelemnek neveznénk, Platón a lélek szót jóval szélesebb értelemben használta,
ahogy azt manapság szokás.)
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Viszont az „azonos”, „különböz?”, „sok” képzetek nem érzékszerveink közvetlen m?ködésének
eredménye, ezeket egyetlen érzékszervvel se lehet megmagyarázni, hiszen pl. az azonosságot nem észleli
egyik érzékszervünk se. Azaz ezeket az értelem – a lélek – érzékszervek nélkül tudja.

A következtetés: a tudás nem lehet észlelés, hanem az észleletek feldolgozása, melyhez viszont olyan
tudás is tartozik, mely nem észlelés eredménye! Azaz a kiinduló tézis cáfolva lett: a tudás nem észlelés.

Közben Szókratész elveti Parmenidész álláspontjának megvitatását, mely Prótagorasz és Hérakletosz
tételeinek tökéletes ellentéte. Hozzáteszem: valójában erre nincs is szükség a tudás meghatározásához,
hiszen Parmenidész szerint minden látszat, az egyetlen egységes létez?t kivéve.

Mi tehát a tudás?

A második meghatározás: a tudás a dolgokról az értelem által alkotott vélemény.

Nyilván mem lehet minden vélemény tudás, hiszen maga a vélemény szó már jelzi, lehet igaz és hamis
vélemény is.

Aki valamir?l véleményt alkot, arról alkot véleményt amir?l tud vagy arról amir?l nem tud. Az el?bbi.

Lehetséges-e az, hogy valaki tud valamit és mégsem tudja azt? Nem.

Aki hamis véleményt alkot, úgy gondolja, hogy az a dolog, melyr?l tud nem az a dolog, melyr?l tud,
hanem valamilyen más dolog, melyr?l tud, így tudva mindkett?r?l tudatlan? Ez nem lehetséges.

S fordítva? Azaz aki nem tud egy dologról, gondolja-e azt, hogy az egy másik dolog, melyr?l szintén nem
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tud. Ez sem lehetséges.

Viszont az teljesen lehetetlen, hogy aki tud egy dologról, az azt olyan dolognak gondolja, amir?l nem
tud. S az is, hogy nem tud egy dologról, s azt olyan dolognak gondolja, amir?l tud. S?t ezek ellentéte
abszurdum.

De akkor mikor lesz valamir?l hamis vélemény? Hiszen az ember vagy tud egy dologról vagy nem tud
róla, harmadik eshet?ség nem létezik.

A kérdést nem a tudás és nemtudás oldaláról kell tehát vizsgálni, hanem a megítélés szemszögéb?l:
valaki hiheti azt tévesen, hogy tud valamir?l, miközben nem tud róla, s fordítva.

A vélemény mindenképpen valamilyen létez? dologról van, nemlétez?r?l nem lehet vélemény.

A hamis vélemény felcserélt vélemény. Pl. egy ember egy létez? dolgot más létez? dolognak vél,
melyr?l tudomása van, így téves vélemény alakul ki benne: a két dolgot felcseréli elméje.

Amikor ez történik, az ember mindkét dologra kell, hogy gondoljon, vagy csak az egyikre a kett? közül?
Minkét eset lehetséges.

Mi a gondolkozás? Az elme által lefolytatott egyfajta önmagával való beszélgetés, melyben az elme
meggy?zi magát az érzetek alapján valamir?l.

Amikor valaki hamisan ítél, akkor meg van gy?zödve, hogy az egyik dolog valamely másik dolog. De ez
nem lehetséges akkor, ha az illet? ismeri mindkét dolgot. S akkor se, ha csak az egyiket. Azaz az el?bbi
tétel képtelenség: azaz nem áll, hogy a téves ítélet felcserélést jelent.

A következtetés az, hogy téves az a kiindulópont, mely szerint aki tud egy dologról, az azt olyan
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dolognak gondolja, amir?l nem tud és az is, hogy nem tud egy dologról, s azt olyan dolognak gondolja,
amir?l tud. Pl. lehet, hogy látok egy ismeretlen személyt, akit távolról egy ismer?sömnek hiszek. Ez azért
lett eddig kizárva, mert az jelentené, hogy egyszerre tudok és nem tudok valamit.

Lehetséges, hogy valaki nem tud valamit, majd megtanulja azt? Természetesen lehetséges.

Képzeljük el az értelmet, mint egy viasztömböt, mely lehet tiszta és lehet kevésbé tiszta! Észleleteink és
gondolataink ebbe a viasztömbbe jegyz?dnek fel, s ott vannak addig, míg nem törl?dnek ki onnan, ami a
felejtést jelenti. Így lehet, hogy valaki egyszerre tud és nem tud valamit. Ez azt jelenti, hogy észlelek
valamit, amir?l tudok, de azt nem annak a tudásnak a viaszlenyomatának feleltetem meg, hanem valamely
más dologénak, ugyanúgy ahogy pl. valaki felcseréli a cip?jét. Ennek az lehet az oka, hogy a dolog érzete
nem egyezik annak viaszlenyomatával az értelmemben. Ebb?l az következik, hogy hamis vélemény csak
olyan tudás lehet, ami megvan bennünk, hiszen nem gondolhatunk semmir?l se olyat, amit nem tudunk.

Amikor a viszatömbünk tiszta és mély, gyorsan tanulunk, jó az emlékez?tehetségünk, s nem keverjük a
dolgokat. Ha ez nem így van, vagy gyors tanulási képesség rossz emlékez?tehetséggel, vagy lassú tanulás
gyors emlékez?tehetséggel.

A végkövetkeztetés: hamis vélemény nem létezik sem az észlelések egymás közötti viszonyában, sem a
gondolatokban, hanem a gondolatoknak az észleléssekkel való viszonyában. Erre viszont ellenérv, hogy
pl. lehetséges tévedni egy matematikai m?veletben, ahol csak gondolatokról beszélhetünk, nem
észlelésekr?l. Azaz mégis lehetséges, ami már ki lett zárva: hogy egy ember egy tudott dologról azt
gondolja, az egy másik tudott dolog. A következtetés: a hamis vélemény mégse határozható meg úgy
mint a gondolatoknak az észleléssekkel való viszonyukban létez? valami.

Visszatérve az eredei kérdésre: mi a tudás?

Tegyünk különbséget a tudás megléte/birtoklása és a vele való rendelkezés között! Ahogy aki vesz egy
ruhát, annak a ruha megvan, birtokosa annak, de ha nem használja azt, akkor nem rendelkezik vele..

Vagy a fordítottja: akinek vadgalambjai vannak, az rendelkezik velük, de nem birtokolja ?ket.

397 / 440

BircaHang - 2017
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Ugyanez a helyzet a tudással, megszerezzük, de nem feltétlenül rendelkezünk vele. Ezért lehetséges,
hogy bár képtelenség az, hogy valaki nem tud valamit, amit tud, mégis tévedhet az illet?. Ugyanaz, mint
amikor valaki el akar kapni egy madarat, de másik madarat fog meg a madárketrecéb?l. Ennek
következménye: semmi se képes megvédeni minket a tudatlanságtól.

Azaz ez a tételt is el kell vetnünk.

A harmadik meghatározás a tudásról: a tudás a dolgokról az értelem által alkotott, ésszel indokolt
igazvélemény. Arra adható ilyen észbeli indoklás ami megismerhet?, a megismerhetetlen nem
indokolható ésszel.

Szókratész megjegyzi: egyesek szerint a világ alapelemei nem magyarázhatóak, azaz ezek az elemek
csak észlelhet?ek, de nem magyarázhatóak, ez csak azokra a dolgokra lehetséges, melyek ezekb?l az
elemekb?l állnak. De tartható-e ebben az esetben az, hogy a tudás a dolgokról az értelem által alkotott,
ésszel indokolt igazvélemény, hiszen ebben az esetben ez ellentmond az alapvet? elemek tudásával.

Olyan ez, mint a szótagok és a hangok kapcsolata. A hangok önmagukban nem hordanak jelentést, míg a
bel?lük álló szótagok igen. A példa Szóktatész nevének els? szótaja („szó”), mely magyarázható, míg
elemei nem azok. Viszont egy szótag nem mondható ki elemei ismerete nélkül. A szótag tehát vagy egy
egész, mely nem tartalmaz elemeket vagy a benne lév? elemek összege nem azonos vele – mindkét
elképzelés abszurd.

Nézzük meg azonban mit értünk ésszel való indoklás alatt! Ez lehet:

a dolog szóbeli kifejtése, ez viszont nyilvánvalóan nem igaz, hiszen mindenki képes bármit
kifejteni,
alapemeinek felsorolása, ez abszurdum, hiszen pl. egy kocsi megmagyarázható anélkül, hogy
valaki ismerné annak minden egyes részét,
a dolog más dolgoktól való eltérésének elmondása, ami viszont körkjörös érvelésbe torkollik,
hiszen ahhoz, hogy valaminek a más dolgoktól való eltérését el tdjuk mondani, tudni kell azt, azaz
így a meghatározás az lenne: a tudás a dolgokról az értelem által alkotott, tudással indokolt
igazvélemény.
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A végkövetkeztetés: nem tudtuk meghatározni mi a tudás.

Két melléktéma is van az írásban.

Az egyik: a filozófusok esetlenek a hétköznapi életben. Sokszor miközben a dolgok háttérér?l
elmlélkednek, megfeledkeznek az alapvet? hétköznapi dolgokról, azokat nem képesek megfelel?en
ellátni. A bíróságon se képesek magukat kell? módon kifejezni.

A másik: Szókratész magát szülésen segédkez? bábához hasonlítja, azaz segíti a tanítványait,
beszélget?társait, hogy azok „megszüljék” saját gondolataikat.

_______________________________________________
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Tiltani a vörös csillagot
by maxval bircaman - kedd, április 04, 2017
http://bircahang.org/tiltani-a-voros-csillagot/

Tiltani a vörös csillagot, a horogkeresztet, meg anyámtyúkját... - népszer? téma.

Mi a fenének tiltani jelképeket, miközben maga az eszme nincs tiltva, se fasizmus, se a kommunizmus?

Eleve miért kellene eszméket tiltani? Nem értek egyet, hogy ezek b?nös eszmék voltak, Nem azok.
Mindkett?ben van jó és rossz is. A jó elemeket támogatni kell, a rosszakat elvetni.

Ha pedig minden eszme b?nös, melyben van valami rossz, akkor az eszmék 99,9 %-át be kellene tiltani.
Gyakorlatilag ez esetben a kereszténységen kívül minden eszmét azonnal be kellene tiltani.

A liberalizmus sokkal több ember haláláért felel?s, mint a kommunizmus és a fasizmus együtttvéve, én
mégis ellenzem betiltását.

_______________________________________________
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Turistaátverések Bulgáriában
by maxval bircaman - szerda, április 05, 2017
http://bircahang.org/turistaatveresek-bulgariaban/

Közeleg a nyári szezon, amikor sok magyar is nyaralni megy Bulgáriába. Lássuk a f?bb
veszélyforrásokat!

Trükkösen kiírt árfolyam a váltóhelyen. Pl. 1,94 helyett 1,195 van kiírva, s az ember hajlamos nem
észrevenni az 1-es számot. Megoldás: oda kell figyelni, nézni kell a kiírást. Utólag reklamálni nem lehet,
a valutaeladás szabad és piaci Bulgáriában, azaz nincs jogszabály, mely tiltaná, hogy valaki irreális
átfolyamon adjon el vagy vegyen. A legtöbb helyen 1 euróért 1,94 levát adnak, kivéve egyes szállodákat,
repül?tereket, s több tengerparti váltóhelyt, ahol inkább 1,90-1,91 jellemz?. Az 1,90 alatti átfolyam már
becsapásnak tekinthet?.

Utcai embernél váltani egyébként felesleges. A bolgár leva árfolyama rögzített (az árfolyam 1999 óta 1
német márka = 1000 régi leva, ami a német márka megsz?nése és az új leva bevezetése óta 1 euró = 1,96
levát jelent, de ezen az árfolyamon nem lehet ténylegesen váltani a bank/átváltóhely haszna miatt), nincs
árfolyammozgás, s emellett a leva teljesen konvertibilis. Aki többet ajánl a hivatalos árfolyamnál, az
biztosan csaló, mivel nyugodtan vehetne bármennyi valutát a hivatalos árfolyamon a Nemzeti Bankban,
vagy annál 1-2 %-kal drágábban bármelyik bankban. Az ilyen csalás módszere egyébként az, hogy a
magas árfolyamot ajánló ember nagyon siet, folyton néz körbe, mintha félne valamit?l, az összeget át is
adja rendesen, s?t hagyja az áldozatot, hogy azt megszámolja, de 5-10 mp múlva visszakéri valamire
hivatkozva - pl. "bocs, valamit elnéztem" -, majd a már ellen?rzött pénzt trükkösen kicseréli preparált
pénzkötegre, melyben csak az alsó és a fels? bankjegy igazi, a többi újságpapír.

Szinte minden taxiban van óragyorsító eszköz, bár így se magas az ár. A gyorsított ár is alacsonyabb a
budapesti normál árnál! A normál ár egyébként átlagosan 110-160 Ft/km között mozog, ugyennyi a
kezd?díj is, az éjszakai tarifa pedig jellemz?en 30 %-kal magasabb.

Az igazi hiénák a tengerparton, a repül?tereken és a pályaudvarokon vannak. A tengerparton megesik az
el?re megállapodós taxis is, akivel megállapodunk levában, majd az út végén azt állítja a taxis, euróban
volt a megállapodás, ez így pont a duplája. Érdemes nem beszállni magát ajánlkozó taxiba, hanem az
utcán keresni egyet vagy telefonon rendelni (ehhez kell persze bolgár- vagy angoltudás). A lényeg: a
magát ajánló taxis szinte mindig csaló. Az igazi taxis a kocsijában ül, s várja az utast, nem vadászik
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utasra. Mint Magyarországon, Bulgáriában is igaz, hogy a független taxis plusz veszélyforrás, míg a nagy
céghez tartozó taxis általában megbízható. Két cég, melynek taxisaiban általában meg lehet
bízni: oktaxi.net és yellow333.com, mindkett? honlapja kétnyelv?, azaz a bolgáron kívül angol is.

Álrend?r az úton. Megbüntet, rossz esetben ki is rabol. Emiatt sose szabad megállni rend?rnek kinéz?
embernek, ha nincs mellette rend?rautó. Az igazi rend?r mellett mindig van kocsi. Magyar szemmel
nézve egyébként az igazi büntetés se magas. Ittas vagy drogos vezetésért viszont szinte mindig helyben
elveszik a jogosítványt.

Direkt balesetokozás. Akadályt helyeznek el az úton, hogy az autó enyhe balesetet szenvedjen, pl. a gumi
leeresszen. Azonnal megjelennek a "jóakaratú" segít?k, aki segítség közben kirabolják az áldozatot. Ez
szinte teljesen cigány szokás, szóval érdemes óvakodni a cigány "segít?kt?l". Tovább kell hajtani ilyen
esetben, kés?bb megállni, s olyan helyen megoldani a problémát, ahol már nincsenek "segít?k",

Éttermekben, bárokban, gyorsétteremben trükkös zsebtolvajok dolgoznak. Jellemz?en sükétnémának
tetetik magukat, átadnak valami vackot, mellé egy felhívást, hogy adakozzunk a vacak megvételével a
kékszem? árvák, a partravetett bálnák, az éhez? pandák, stb. ügyéért. A cél nem maga az adomány,
hanem a figyelemelterelés: amíg az egyik segélykér? átveszi az adományt, a másik lop az áldozat
táskájából, zsebéb?l, stb. Megoldás: azonnal féltetolni a vackot, a kártyát, nem kommunikálni a
segélyszed?vel.

Utcai ételárus hamis árakkal. Fagylaltnál 1 gombóc árának látszik az ár, valójában ez 100 g ára. Ugyanez
halas árusoknál is megesik: mintha egy adag ára lenne az ár, a valóságban 100 g ára. Megoldás: rámutatni
az adagra és megkérdezni mennyi lesz.

A magányos férfiakra veszély a gyöny?r?, választékosan öltözött segítségkér? n?, aki plusz még
látszólag szexet is szeretne. A valóság ez esetben szinte mindig az, hogy szex helyett kirablás lesz a
végén, a hölgy ugyanis valamilyen szervezett banda embere. A rablás lehet legális is, ez esetben a hölgy
szórakozóhelyen italt vásároltat magának, jellemz?en a szórakozóhely legdrágább, irreális árú italát,
melynek áráról azonban a turista csak a számlafizetéskor szerez tudomást. Megoldás: ismerkedéskor
óvatosnak kell lenni, eleve arra kell gondolkodni, hogy mennyi az esélye annak, hogy egy fotómodell
kinézet? n? pont belénk lett szerelmes 5 perc alatt.
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Turisták
by maxval bircaman - szerda, augusztus 23, 2017
http://bircahang.org/turistak/

Mindig utáltam az idegenforgalom iparágat.

A lényege: bunkók elutaznak valahová, semmi se érdekli ?ket ott, ezért egyetlen gondjuk a szálloda és a
strand. Persze ez túlzás, van azért értelmes turizmus is, de egyre csökken a szerepe.

Mindenesetre az ellenkez? véglet se kisebb hülyeség.

Nemrég tízezrek tüntiztek Spanyolországban, mert nem akarnak turistákat, hanem helyettük ki tudja miért
menekülteknek nevezett iszlamistákat szeretnének. Az ? dolguk, Spanyolországban nagyon aktív a
háttérhatalom, egyik kiemelt céljuk e szép ország felrobbantása. Homokosok, pedofilek, transzvesztiták
terrorhatalma, agyatlan kényszerautonómia a régióknak, kitalált nyelvek nyomása, feminizmus,
pornográfia mndenhol, a spanyol nép elnyomása - err?l szól a legújabb kori spanyol történelem a
hetvenes évek vége óta. Látható, hogy egyes körök készakarva rombolnak. Ennek része most az
újraiszlamizálás, pedig ma nem létezne Spanyolország, ha a VIII. sz. és aXV. sz. között szívósan,
határozottan nem szüntették volna meg a spanyol uralkodók az iszlám uralmat, ki?zve minden muszlimot,
s?t muszlimgyanúst is. Érthet?, hogy ez megbocsáthatatlan b?n liberális szempontból, így meg kell
bosszúlni.

Azt mondanám a múltheti barcelonai terrorakcióról: csak azt kaptátok, amit akartatok, de nem mondom,
mert szeretem a spanyol népet, s tudom, sokan nem értenek egyet azzal, ami zajlik.

_______________________________________________
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Támpontok
by maxval bircaman - csütörtök, december 14, 2017
http://bircahang.org/tampontok/

Személyes jelleg? írás következik.

Már többször mondtam el, hogy a közélet 10 éves korom óta foglalkoztat. Az eltelt 40 évben összesen 5
eszme híve voltam. Voltam progresszív-liberális 1977-1983 és 1985-1993 között, konzervatív-liberális
1999-2008 között, fasiszta 1993-1999 között, kommunista 1983-1985 között, populista 2008 óta.

Hozzá kell tennem: a legtöbb esetben sajátos módon voltam az illet? eszme híve, nem feltétlenül az illet?
eszmebeli f?sodrot
támogattam. Pl. kommunista koromban sose voltam Lenin és Sztálin híve, sokkal inkább olyasmit
vallottam, amit manapság TGM szokott. Progresszív-liberális koromban se értettem egyet ezen eszme
családetikai nézeteivel. Fasisztaként se tetszett Hitler, sokkal inkább a spanyol falangizmussal
szimpatizáltam. S konzervatívként se voltam soha a nacionalizmus híve.

Továbbá: egyszer se változtam meg hirtelen, ez mindig egy folyamat volt. Azaz a fent leírt számok is
viszonylagosaknak
tekinthet?k.

De mindig volt egy adott esemény, ami elindította bennem az adott folyamatot. Most ezeket írnám le:
1983, 1990, 1999, 2008.
Látható, az 1993-es változás volt a leglassúbb, hiszen az esemény 3 évvel korábban zajlott. A legyorsabb
meg 1983-ben, de ez
érthet?, az ember 16 évesen könnyebben lelkesedik és változik.

Sajnos nem mindig tettem le gondolataimat írásban is, s a leírtakat se mindig ?riztem meg, de még a
meg?rzöttekb?l is látszik,
akár itt a BicaHang Médiában is, hogy pl. hogyan lettem konzervatívból populista.
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Tehát a 4 sordönt? esemény.

1983 - megismerkedés George Orwell 1984 cím? m?vével, majd egész életm?vével, azt mondhatom,
mindent elolvastam t?le, még az összegy?jtött publiucisztikáját is. Borzasztóan tetszett benne, hogy
koherens módon egyszerre kritizálta a nyugatot és a
Szovjetúniót.

1990 - a magyar taxisblokád. El?ször itt vettem észre, hogy akkori kedvenc pártom - az SZDSZ demagóg, tisztességtelen és
inkoherens saját magával. Ekkor még nem szakítottam velük, ehhez kellett még totális intolerenciájuk és
g?g?s lenézésük
megtapasztalása is.

1999 - a Szerbia elleni amerikai-brit terrorháború. Maga az indokolatlan agresszió ténye nyilnvánvaló, de
engem az döbbentett meg leginkább, hogy a magyarok zöme tapsolt akkor az agresszoroknak.

2008 - a grúz-oszét háború. Ez tett véglegessé bennem azt a meggy?z?dést, hogy a nyugati propaganda
manipulatívabb, mint a szovjet propaganda annak idején.

_______________________________________________
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Típusok a liberális társadalomban
by maxval bircaman - vasárnap, szeptember 10, 2017
http://bircahang.org/tipusok-a-liberalis-tarsadalomban/

Rövid, képes felsorolás a modern, hanyatló, nyugati, liberális társadalom rétegeir?l.

Lumpen: a társadalom legalsó rétege, segélyb?l vagy apró b?nözésb?l él, a proletároktól elvett pénzb?l
kap segélyt az államtól.

Proletár: a társadalom zöme, valamely gazda fizetett embere, jellemz?en valami teljesen értelmetlen
munkát végez hetente 40-50 órában.

Menedzser: kiválóan fizetett proletár, feladata a proletárok kényszerítése a hatékonyabb profittermelésre.

Politikus: a menedzser speciális változata, nem közvetlenül a profittermeléssel ügyködik, hanem az
ahhoz szükséges állami keretrendszert tartja fenn.
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Kisvállalkozó: szabadúszó proletár, akinek nincs gazdája, így állandó jövedelme se. Id?szaki
tevékenységb?l tartja fenn magát, igyekszik egy gazdának szolgálni, majd másnak, sehová se lekötve
magát.

Vállalkozó: olyan, mint a lumpen, de nem kap segélyt, se apró b?nöket nem követ el. Ehelyett kizárólag
nagy b?ncseleményeket követ el, jellemz?en ügyeskedve sok embert?l lop egyszerre, rendszeresen.
Kinézete azonos a menedzserével.

Nagyt?kés: a vállalkozó csúcstípusa, semmit az égvilágon nem csinál, ? már b?ncselekményeket se követ
el, csak beszedi a pénzt az alá tartozó vállalkozóktól és a mendzsereit?l.

_______________________________________________
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Többnemzetiség? államok a Balkánon
by maxval bircaman - vasárnap, május 07, 2017
http://bircahang.org/tobbnemzetisegu-allamok-a-balkanon/

A mostani macedóniai események kapcsán sokan nem értik mir?l is van szó.

Azt hiszik, ez afféle jobboldal-baloldal viszály, ill. Soros és Putyin emberei harcolnak
egymással. Látszólag így van.

A macedón politikai életet 2 f? párt dominálja, mindkett? azonos támogatottsággal bír, mindkett? kb. a
parlamenti mandátumok 40 %-át tudhatja magáénak. Mindkét párt gazdasági értelemben liberális, de az
egyik baloldalinak, míg a másik jobboldalinak nevezi magát, aminek f? oka, hogy a baloldaliak a volt
kommunista állampárt utódja, míg a jobboldaliak az antikommunista ellenzék utódja. Mindkét oldal
nacionalista, az eltérések köztük nehezen észrevehet?k. Talán azt lehet felhozni, hogy a "baloldal"
nyugatpártibb a "jobboldalnál", de a jobboldal se nevezhet? nyugatellenesnek. Ami az oroszpártiságot
illeti, bár a jobboldalt nevezik oroszpártinak, a baloldal se oroszellenes. A két tömb közti ellentét f? alapja
személyes utálat egyes vezet?k között.

A f? probléma az országban etnikai: az albán kisebbség nem akar az országban élni, évek óta bojkottálja
a macedón államot. A végcél: az albán többség? területek elszakítása, azok egyesítése Koszovóval
és/vagy Albániával.

A Balkánon a többnemzetiség? államoknak sose volt jöv?je. Minden balkáni állam egy adott nemzetiség
állama, s mindenki más idegen elem. Ha az idegen elemek lojálisak, értsd, hajlandóak lassan
asszimilálódni, akkor a többség szimpátiával tekint rájuk. De ha egy kisebbség túl nagy létszámú, az
sosem lojális.

A Balkánon a kisebbségi jogok megadása az állam gyengeségének a jele, továbbá felhívás az adott
kisebbség felé, hogy az illet? állam készen áll arra, hogy felrobbantsa magát. Az ennél több kisebbségi
jog, a kollektív autonómia, s?t ennek fokozott alakja, a területi autonómia pedig egyenesen felhívás az
elszakadásra. Ezért a kisebbségek nem lesznek sose lojálisabbak az autonómia miatt, hanem ellenkez?leg
ez csökkenti lojalitásukat az illet? államhoz. A területi autonómia arra jel, hogy az adott terület el?tt
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végleg megnyílt a függetlenség lehet?sége.

Cak pár balkáni terület története, mely az id?k során autonómiát kapott:

Bulgária: autonómia 1878, függetlenség 1908,
Kelet-Rumália: autonómia 1878, csatlakozás Bulgáriához 1885,
Koszovó: autonómia 1946, függetlenség 2008,
Kréta: autonómia 1898, csatlakozás Görögországhoz 1913,
Románia: autonómia 1859, függetlenség 1878,
Szerbia: autonómia 1815, függetlenség 1878.

Hát, ezért nem szeretik sehol a Balkánon a kisebbségi jogokat.

_______________________________________________
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Utánközlések
by bircahang admin - vasárnap, december 31, 2017
http://bircahang.org/utankozlesek/

Jöv? év január 1-jét?l a BircaHang Média utánközölt változatait megszüntetjük.

A már feltett régi anyagok maradnak természetesen, de az új anyagok már csak a BircaHang Média
f?oldalán lesznek közzé téve. Egyedi kivételek ez alól a jöv?ben is lehetségesek.

_______________________________________________
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Vesszen Botka!
by maxval bircaman - péntek, szeptember 29, 2017
http://bircahang.org/vesszen-botka/

Mára Botka lett a ballib agytröszt egyes számú ellensége. Orbán hirtelen a második helyre szorult a
kilövend?k listájában. Vajon mi történt?

Hogyan lehetett a leger?sebb ballib szervezet vezet?jéb?l a ballibek, s a mögöttük álló Soros-maffia,
valamint a háttérhatalom f? ellensége?

Mert tény: a magyar ballibaizmus ismét kitermelt egy embert, aki rádöbbent, a liberalizmus az oka
minden bajnak, s balra kellene fordulni ahhoz, hogy a politika hasznos legyen. Ez Botka, ? az, aki rájött:
az MSZP bajának minden oka, hogy az az évek során liberális párttá züllött, így szavazói lassan
elmentek, els?sorban a Fideszhez és a Jobbikhoz.

Már volt egy ilyen eset: egy ifjú lánglelkú, nyugatnyaló ultraliberális, a háttérhatalom nagy reménysége,
Soros személyes haverja. Orbánnak hívták. Az évek során szembefordult gazdájával, miután rádöbbent,
hogy a nyugat érdekeinek követése és a Soros-félék receptjének betartása sehová se vezet, azon kívül,
hogy pár parazita globálkulák naponta újabb milliárdokkal gazdagszik, miközben az ország népe nem lép
el?re.

A háttérhatalom legnagyobb rémálma: Orbán ellenfele egy másik Orbán lehet a magyar politikában! Ez
olyan szörny? jöv?kép, ami ellenében még az Orbán "diktátor" elleni harcot is szüneteltetni kell.

Jönnek egymás után tehát a lejárató cikkek, a hamisított közvéleménykutatások, neves ballib
megmondóemberek hányásai, s minden ismert eszköz a liberális boszorkánykonyháról. Most nem
szégyellik ehhez a fideszes médiákat is felhasználni.
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Nem adok sok id?t Botkának, le lesz vadászva hamarosan. De mindenesetre le a kalappal el?tte, hogy
mert keszty?t dobni a Soros-féle elnyomók mocskos pofájába.

_______________________________________________
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Vicces ballib öngól
by maxval bircaman - kedd, július 11, 2017
http://bircahang.org/vicces-ballib-ongol/

Nagyon rájár a rúd a ballib megmondóemberekre manapság.

A mindig kész zsidókártya bukott el éppen. Már évek óta nem m?ködik az, hogy a magyarországi
zsidóságot használják fel a zsidózásra, de eddig legalább a külföldi zsidó szervezetekben megbízhattak.

Erre beüt a csapás: maga Izrael köp be a ballibek levesébe.

Ezt most nehéz lesz kimagyarázni. Mi történt? A cigány Zorbán lefizette Izraelt? Az izraeli kormány
antiszemita? Esetleg az emberev? Putyin mozgatja a szálakat már megint? Vagy az izraeliek hazudnak?
Vagy a legrosszabb: mégsincs mindig igaza Izraelnek mindenben?

Nehéz eligazódni, a végén még annyira belagabalyodnak az ügybe a ballibek, hogy kénytelenek lesz saját
maguk ellen tünteni "kódolt antiszemitizmusuk" miatt.

Pár agyatlan persze még küzd, mind a kapituláció után a dzsungelben felejtett japán harcos. Éppen Nobeldíjat követelnek gazdájuknak. Mivel ez csakis humorral értelmezhet? - a másik megoldás az lenne, hogy
Iványi és társai dühöng? elmebetegek -, így mi is aláírtuk a petíciót, íme:

_______________________________________________
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Vissza a mandátumot!
by maxval bircaman - hétf?, június 26, 2017
http://bircahang.org/vissza-a-mandatumot/

Most, hogy az 2-tagú Együtt-"frakcó" 1-tagú lett Szelényi Zsuzsanna kilépésével, ismét felmerült a
mandátum visszaadásának kérdése.

Aláhúznám: nem vagyok Szelényi Zsuzsa híve, a blogját szoktam olvasni egyébként, s az esetek 90
%-ában nem értek vele egyet. Viszont ezúttal teljes mértékben igazat adok neki, hogy mandátumát nem
hajlandó átadni pártjának, hanem független képvisel?ként folytatja parlamenti munkáját.

Van egy visszás állogika, mely szerint az egyéni körzetben elnyert mandátum az egyéné, míg a listás
mandátum a pártté. Ez azonban nem igaz, az egyéni mandátum a legritkább esetben az egyén egyedüli
érdeme, mivel az egyéni képvisel?k 99 %-a valamilyen párt színeiben nyer, azaz teljes kampánya mögött
ott a párt. Tehát e logika szerint az egyéni képvisel? sem saját ura, hanem köteles minden esetben pártja
vezetésének álláspontját hangoztatni, vagy lemondani. Ha ez valóban így lenne, nem lenne szükség
képvisel?kre egyáltalán, a parlamentbe beülne minden párt elnöke, majd szavazáskor felmutatná a
megszerzett százalékot, s azt összeadva meg lehetne állapítani átment-e egy javaslat vagy sem.

Mind az egyéni, mind a listás mandátumok esetében a mandátum elnyerésének f? eleme a jelöl? párt,
mely viszont emberekb?l áll, köztük éppen a jelöltb?l. Azaz a két dolog egymástól nem választható el.

Azt állítani, hogy erkölcstelen nem visszaadni a mandátumot kb. ugyanaz, mint azt hangoztatni, hogy a
volt Soros-ösztöndíjas köteles élete végéig egyetérteni Sorossal. Nem, ez butaság, a képvisel? nem pártja
rabszolgája, hanem önálló személy.

_______________________________________________
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Választási el?rejelzés
by maxval bircaman - szombat, április 22, 2017
http://bircahang.org/valasztasi-elorejelzes/

Mi lesz jöv?re a választásokon?

Már Orbán f? ellenfele a Jobbik, nem a ballibek. Azt hiszem, a CEU elleni támadás f? célja is a Jobbik
diszkreditálása volt. S az akció maximálisan sikeresen zajlott le. A Jobbik kényszerült kiállni közvetve
Soros mellett, ami súlyos csapás, ezzel el is ment a szavazótábor harmada-fele. A szavazók azt elt?rték,
hogy Vona értelmes reformokat vigyen véghez, pl.a legvadabb radikálisok el?zését, de a párt alapjaira
büszkék, az ezek elleni támadást nem t?rik el. A Soros melletti burkolt kiállás olyasmi, ami egyszer?en
összeegyeztethetetlen a Jobbikkal. Kinek kell egy liberális Jobbik? Senkinek. Ezzel a pártnak
gyakorlatilag vége van.

A ballibek esélytelenek. Ezt éppen a mostanában zajló tüntetések jelzik, melyek lassan a teljes
érdektelenségbe süllyednek. Hiába a liberális és jobbikos médiák minden er?lködése, ezek a tüntetések
képtelenek voltak komoly tömegeket mozgosítani. A tüntetések f? mondanivalója - Soros egyetemének
törvényenfelettisége és a a civil szervezetek joga, hogy ne számoljanak el - olyasmi, ami az emberek 99
%-át egyszer?en nem érdekli.

Ami tény, s ez érezhet?: a mindent mindig eldönt? pártsemleges lakosság egyre mérgesebb Orbánra, de
nem tartja sehogy se alternatívának a ballibeket, s élés helyzetben még mindig inkább Orbánra
szavaznának.

S?t, éppen a ballib tábor az, mely a leginkább kiábrándultabb. H? ballib szavazók nevezik alkalmatlan
idiótáknak saját vezéreiket, s leginkább éppen ?k várnak valamiféle új er?re Orbán ellenében.

Az LMP Schiffer nélkül lassan megy a szakadékba. Ráaádásul megjelent a Momentum, mely részben az
LMP szerepére játszik, azaz "utáljuk egyformán Orbánt és Gyurcsányt, s ne csatlakozzunk semmilyen
ballib szövetséghez!". Együtt a kett? már túl sok, azaz szinte biztos mindkett?jük veresége jöv?re, nem
fognak bejutni a parlamentbe. Hacsak nem egyesülnek, ami kétséges a két párt eltér? ideológiája miatt: az
LMP újbalos párt, míg a Momentum jobbos liberális szervezet.
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A kis ballib pártok 1 % alatt vannak már. Esélytelenek. Egyetlen reménységük, hogy vagy az MSZP vagy
a DK beviszi ?ket a parlamentbe. Esetleg még ráaakaszkodhatnak a Momentumra, de er?sen kétséges,
hogy ezt a Momentum akarná.

A két stabil ellenzéki párt a Jobbikon kívül a DK és az MSZP. Egymást jobban utálják, mint Orbánt.
Ráadásul a Botka-vonal elkezdte az MSZP eltolását balra, ami a jobbos DK-val plusz
konfliktusforrás. Az MSZP szeretne leválni a ballib táborból - amit én személyesen nagyon üdvözlök,
mondhatnám magamat Botka hívének is -, de ezt se maga a párt egy része, se a mögöttes er?k nem
fogják megengedni a választásokig. Aztán esetleg, de már kés? lesz, s a vereség miatt az MSZP liberálisai
el fogják ?zni Botkát.

Szóval a valószín? eredmény az lesz, hogy a Fidesz kap 40 %-ot, plusz tarolni fog az egyéni körzetekben,
amivel lesz 55-60 %-a parlamentben. A ballibek f? veresége éppen a Jobbik gyengeségéb?l fog jönni.
Egy er?sebb Jobbik ugyanis nagyobb esélyt adna a ballibeknek a gy?zelemre egyes egyáni körzetekben.

Nincs kormányváltó hangulat. Ezt most éppen Budapestr?l írom.

_______________________________________________
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Véd?beszéd
by maxval bircaman - szerda, szeptember 27, 2017
http://bircahang.org/vedobeszed/

Szókratész véd?beszéde, talán az Állam és a Lakoma mellett Platón legismertebb m?ve.

Platón leírja a beszédet, melyet Szókratész saját tárgyalásán adott el?.

Az els? rész maga a véd?beszéd, a második rész pedig az ítélet kimondása utáni beszéde az utolsó szó
jogán.

Szókratész megjegyzi, olyannyire meggy?z?en beszéltek vádlói, hogy már maga is elhitte szinte, amit
mondtak. Pedig semmi se igaz abból, amit állítanak, s legnagyobb hazugságuk az, hogy kijelentették róla,
hogy nagyszer? szónok, pedig most mindenki láthatja, ez nem igaz. Hacsak nem azt értik nagyszer?
szónok alatt, aki igazat beszél, hiszen Szókratész nem használja a szónokok módszereit, azok idegenek
t?le, a bíróságon is úgy beszél, ahogy a hétköznapi életben.

Szókratész megemlíti, a vádak ellene régiek, rossz hírét régóta terjesztik Athénben. A továbbiakban ezt
részletesen elmagyarázza.

Arra a vádra, hogy megszegi a törvényt azzal, hogy a föld alatti és az égi jelenségeket kutatja, Szókratész
megállapítja, ezekben a tudományokban semmi szégyenletes nincs, ? büszke lenne, ha képes lenne
minderre, de történetesen sose foglalkozott ilyen kérdésekkel, ezt igazolhatja bárki, aki hallotta ?t
tanítani.Ugyanez a helyzet a másik váddal, hogy megrontja az ifjúságot hibás neveléssel, s ezt pénzért
teszi. Szókratész elmondja: sajnos a neveléshez sem ért, így ezzel se foglalkozott. Ami pedig a pénzt
illeti, erre bizonyíték szegénysége.

417 / 440

BircaHang - 2017
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Itt hozzátenném, hogy ez az állítás igaz Szókratészre, egyszer? kézm?ves családból származott (persze
teljesjogú polgár volt, tegyük hozzá), nem volt sose gazdag, de ugyanez valószín?leg nem igaz Platónra.
Platón valóban nem élt gazdag ember módjára, de vagyonos ember volt. Tanításért sose fogadott el pénzt,
de öröklés miatt gazdag volt, tehet?s családból származott, sose kellett dolgoznia. Ez egy örök
ellentmondás: hiteles-e, ha gazdag ember beszél a pénz ellen. De ez csak saját, mellékes megjegyzésem.

Szókratész ezután elmondja honnan ered valójában a rossz híre. Évekkel korábban egy barátja,
Khairephón elment a delphoi jósn?höz megkérdezni, van-e bölcsebb ember Szókratésznél, mire azt a
választ kapta, hogy ilyen nincs. Ezt meghallva Szókratész elkezdte kutatni, vajon tényleg bölcs-e. S
felkeresett bölcsnek mondott embereket, de egyet se talált bölcsnek, saját magát bölcsebbnek találta
náluk, mert ? legalább annyit tudott magáról, hogy amit nem tud, arról nem is véli, hogy tudja azt, míg
mások, akik saját foglalkozásukban jók voltak, azt képzelték, másban is bölcsek, amivel még azt a
bölcsességet is kétségessé tették, melyet valóban birtokoltak. Az emberek meg azt hitték, hogy
Szókratész tudja mindazt, amit cáfol, s sok utálója lett így. Pedig Szókratész bölcsessége csak annak
felismerése, hogy bölcsesség tekintetében valójában semmit sem ér, s egyedül az istenek bölcsek.

Szókratész elismeri, hogy vannak fiatal tanítványai, de ha megrontaná ?ket, azzal magának tenne rosszat,
hiszen egy rossz ember f? jellemz?je, hogy másoknak rosszat akar. Miért tanítana másokat rosszra, ha
azok ezt bizonyára ? ellene is felhasználnák?

Cáfolja, hogy igaz lenne az a vád, miszerint ateizmusra tanítja a fiatalokat, hiszen ? maga mindig mondja,
hogy a démonjára hallgat, a démon pedig vagy maga is isten vagy az istenek származéka, hogyan is
lehetséges, hogy ateista az, aki hisz a démonokban. (A démon szó az ógörögöknél nem feltétlenül rossz
szellemet jelentett, mint a mai keresztény szóhasználatban, hanem bármilyen szellemi lényt.)

Szókratész megjegyzi, olyannyira nem ateista, hogy ha fel is mentené ?t a bíróság azzal a feltétetellel,
hogy többé nem bölcselkedhet és nem taníthat, azt felelné: “szeretlek és kedvellek is benneteket,
athéniak, de engedelmeskedni inkább fogok az istenneknek, mint nektek”, mert semmiképpen sem tehet
olyat, ami ellenkezik démona parancsával, aki el?írja: gy?zzön meg a lehet? legtöbb embert, ne annyira
testével és vagyonával tör?djön, hanem sokkal inkább lelke jobbításával, mert abból lesz az igazi vagyon
és jóság.

Szókratész megjegyzi: a silányabb ember a derekabb embernek nem képes ártani, mert hiába öli meg
vagy szám?zi ?t, a nagyobb rossz azt éri, aki igazságtalanságot követ el a másik ember ellen, nem azt, aki
ezt elszenvedi.Szókratész felemlíti saját életét, igazolva, hogy mindig így cselekedett egész életében: az
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igazságból sose engedett, a halálfélelem sem volt képes eltántorítani, se az oligarchikus kormányzat, se a
demokratikus kormányzat alatt nem engedelmeskedett Athén vezetésének, amikor az olyan parancsot
adott, mely ellenkezett lelkiismeretével. (Szókratész élete során Athénben demokratikus kormányzat volt
hatalmon, leszámítva az i. e. 411-403 közötti id?szakot, amikor a vezetés katonai katasztrófáját
kihasználva oligarchikus kormányzat került hatalomra. Lásd err?l másik cikkemet.) Megjegyzi, ezt nem
csak tanítványai igazolhatják, hanem azok rokonai is, akiknek nincs okuk védeni ?t.

Szókratész kijelenti, nem lenne méltó hozzá, ha hamis érvekkel kegyelemért esdekelne. A bíró feladata,
hogy az igazságot keresse, nem az, hogy szánalmat érezzen. Így nem fog semmi olyat tenni, ami nem
szép, igazságos, vagy az isteneknek tetsz?, bár a vádak éppen arról szólnak, hogy ? ilyesmiket tesz. A
bírák feladata: ítéljenek igazságosan, a vádlott reménye pedig csak az, hogy ez számára kedvez? lesz.Az
ítélet azonban Szókratész ellen szólt, 30 szavattal többen szavaztak b?nösségére, mint felmentésére,
ennek kimondása után mondja el Szókratész beszéde második részét. Szókratész megjegyzi, rosszabbra
számított, meglepte, hogy csak kis szavazatkülönbséggel nyertek az elítélését támogatók. (Szókratész
korában az athéni bíróságok népbíróságok voltak, melyek tagjait naponta sorsolták az athéni teljesjogú
polgárok közül, s munkájukért napidíjat kaptak az államtól. Jellemz?en 501 tagból álltak ezek a
bíróságok. Azaz a 30-as szavazattöbbség azt jelenti, hogy szinte fele-fele arányban megoszlott a bíróság
Szókratész ügyében.)

A kor jogrendje szerint a b?nösség kimondása után maga az elítélt javasolhatott büntetést, melyet a
bíróság vagy elfogadott vagy nem, ilyen javaslattal a vádlók is élhettek.Szókratész elmondja: mindig
a meggy?z?dése szerint élt egész életében, soha tör?dött azzal, amivel a legtöbb ember:
vagyonszerzéssel, gazdálkodással, közéleti pozíciókkal, célja csak az volt, hogy meggy?zze az athéniakat:
ne tör?djenek semmivel, míg saját magukkal nem tör?dnek hogyan lehetnek a lehet? legderekabbak és
legbölcsebbek. Így szerinte az ill? büntetése az lenne, ha a kormányzat székhelyén életfogytiglan ingyen
étkezésre lenne “büntetve”, ami az olimpiai bajnokokat illette meg, valamint a vezet? állami
tisztvisel?ket mandátumok alatt.

Ha ez nem elfogadható, mondja Szókratész, pénzbüntetés fizetését javasolja, olyan összeget, melyet
szegényként is képes kifizetni: 1 ezüstminát javasol, majd ezt megváltoztja 30-ra, miután hívei – köztük
maga Platón – vállalták ennek az összegnek a megfizetését.

Milyen összeget is jelent ez? Szókratész idejében 1 mina nagyjából egy szakképzett munkás napi bére
100-szorosának felelt meg. Azaz a 30 mina jelent?s összeget, kb. 8 évnyi átlagbért jelentett!

A bíróság viszont a vádlók indítványát fogadta el, s halálbüntetést szabott ki. Szókratész kijelenti: így is
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örül, hogy méltó módon védekezett, mert ennél rosszabb lett volna méltatlan módon elkerülni a halált.
Ahogy háborúban is ki lehet kerülni a halált, ha az ember eldobva fegyvereit az ellenséghez menekül. De
az igazi nehézség nem a haláltól megmenekülni, hanem a b?nt?l. Szókratészt csak egy igazságtalan
halálos ítélet érte, míg vádlóit az igazság gy?zte le gonoszságuk és igazságtalanságuk miatt. Ezért ?ket el
fogja érni a megtorlás, mely sokkal súlyosabb lesz, mint a halálbüntetés. Szókratész megjegyzi, hogy a
halál mindenképpen jó. Hiszen vagy azt jelenti, hogy a meghalt semmivé lesz, vagy azt, hogy a lelke a
földi helyét túlvilági helyre váltja. Jó emberrel nem történhet semmi rossz, se életében, se halálában, s az
ilyen emberr?l nem feledkeznek meg az istenek.

Egy kérése van Szókratésznek azok felé, aki felmentésére szavaztak: álljanak bosszút fiain, ha azok,
amint feln?nek, pénzzel vagy bármi mással inkább tör?dnek majd, mint az erénnyel.

_______________________________________________
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Vége is az LMP-nek
by maxval bircaman - hétf?, május 08, 2017
http://bircahang.org/vege-is-az-lmp-nek/

Az LMP-re szavaztam kétszer is, 2010-ben és 2014-ben. Nem mert zöld lennék, hanem mert úgy
gondoltam, szükség van egy baloldali, antiliberális er?re.

Eközben számtalan programpontjukkal nem értettem egyet, csak említenék kett?t:
- én az atomenergetika híve vagyok, mert ez a legolcsóbb, legtisztább energia,
- keresztényként természetesen ellenzem az azonos nem?ek "házasságát",

De mindezt elnéztem a nagyobb cél érdekében.

Amióta azonban Schiffer otthagyta a pártot, ez kezd egyre jobban elfajulni. Hülyeséget hülyeségre
halmoznak. Lassan mennek be az öngyilkosságba, a ballib összefogásba.

De a legújabb eset már egyenesen a humor kategóriája: diszkrimináni szeretnék az orosz kapcsolatokkal
rendelkez? magyar politikusokat és köztisztvisel?ket!

Az LMP tehát igyekszik a liberálisok oroszellenes dühödt hisztériájában is pontokat szerezni.

Na, takarodjatok nagyon gyorsan a szemétdombra, ostoba LMP-szarok!

_______________________________________________
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Áder újraválasztva
by maxval bircaman - hétf?, március 20, 2017
http://bircahang.org/ader-ujravalasztva/

Azzal kezdeném, hogy már sokszor elmondtam: szerintem a köztársasági elnöki poszt felesleges.

Ez az intézmény felesleges minden országban, ahol a magyarhoz hasonló alkotmányos rend van: azaz
parlamentáris köztársaság van, parlament által választott elnökkel, s az elnöknek a hatalma nagyjából
nulla. Az ilyen rendszerben az államelnöki intézmény csupán egy felesleges hagyomány.

Javaslom tehát: legyen a mindenkori miniszterelnök mandátuma végéig államelnök is, természetesen
külön elnöki adminisztráció nélkül. De ha valaki azt mondja, ne keverjük a kett?t így össze, lehet akár a
mindenkori parlamenti elnök is államf?. Sokkal egyszer?bb lenne, olcsóbb is, s semmi se változna a
jelenlegi állapothoz képest.

Ha viszont akarunk igazi államf?t, annak legyen a jelenlegi hatalmához képes több jogosultsága, s
válassza meg ?t a nép közvetlenül!

Nem azt mondom, legyen elnöki köztársaság, még azt se, legyen félelnöki, elegend? a parlamentáris
köztársaság is, benne egy hatalmilag súlyosabb államf?vel.

De most hagyjuk ez. Nézzük Áder megválasztását. Áder kiválóan alkalmas erre a szerepre, tud
viselkedni, reprezentálni, képes normálisan beszélni, más meg nem kell. Az kifejezetten tetszik Áderben,
hogy ritkán mosolyog, így legalább nem lehet ?t valamelyik celebbel összekeverni.
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Ami konkrétan a választási csatát illeti, Áder f? pozitívuma az, hogy nem Majtényi. Majtényi annak a
levitézlett, soha semmi felejt? és soha semmi újat nem tanuló liberális értelmiségnek a mintapéldánya,
mely szerint minden probléma megoldása az ország megsz?ntetése, átadása nyugati koncesszióba, majd a
nyugati, liberális modell leutánzása a legapróbb részletekig.

Ebben a megvilágitásban immár csak egy dolog van: örülni, hogy ismét Áder az elnök.

_______________________________________________
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Álcivil m?botrány
by maxval bircaman - kedd, január 17, 2017
http://bircahang.org/alcivil-mubotrany/

A magyar kormányzat, nagyon helyesen, rendet próbál tenni a civil szférában. A minta a vonatkozó
izraeli és orosz szabályozás.

Az izraelit nem ismerem, az oroszt igen. A lényege: minden szervezet szabadon m?ködhet – kivéve a
kifejezetten betiltottakat -, de amennyiben az külföldi finanszírozást kap, az illet? szervezet külföldi
lobbista szervezetnek min?sül, s ezt a tényt köteles magáról közzétenni.

Teljesen logikus, hiszen milyen alapon hazudhatná magát egy lobbista szervezet civil szervezetnek. A
lobbista valakinek az érdekét képviseli, azét, akit?l pénzt kap – ezzel semmi gond, de ezt miért kellene
titkolni.

A ballibek persze már tiltásról beszélnek, pedig err?l szó sincs,

_______________________________________________
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Államférfi
by maxval bircaman - szerda, november 01, 2017
http://bircahang.org/allamferfi/
Mi az államférfi, a politikus? - ez a vita témája.
Egy kicsit lerövidítettem azokat a részeket, melyek szerintem túl részletesek a téma szempontjából.
Az els? meghatározás szerint az államférfi az az ember, aki uralkodói hatalommal rendelkezik az emberi
közösség nevelésében, szó szerint szaporításában. Erre úgy jutnak el a vitázók, hogy el?ször felosztják a
tudást gyakorlati és elméleti tudásra, majd ez utóbbiból kiválasztják az ítélkezés és a parancsolás
tudományát. Az államférfi nem parancsokat követ, hanem parancsokat ad. Az államférfi egyfajta pásztor,
aki azonban „emberek csordáját” vezeti.

Az egyik vitázó elmondja: az emberiség aranykorában az emberek még az istenek közvetlen irányítása
alatt éltek, így nem nélkülöztek semmiben. Az aranykor természeti katasztrófákkal ért véget, azóta az
emberek kénytelenek saját magukat irányítani, de megmaradt bennük az aranykor ideális isteni
uralkodóinak eszményképe. Viszont a mai uralkodók nem isteniek, hanem sokkal jobban hasonlítanak
azokhoz, akik felett uralkodnak. Azaz különbséget kell tennünk a mai kor és az aranykor között.
Különbséget kell tenni a diktátor és a király között, az el?bbi er?szakkal uralkodik, míg az utóbbi
uralmának alapja alattvalóinak önkéntessége. Igazi államférfi csak az, aki ért az utóbbihoz: azaz képes
az emberek önkéntes akarata alapján vezetni a közösséget. Ez tehát a második meghatározás, mely
korrigálja az els?t.
Viszont nem a király az egyetlen, akire illik ez a meghatározás. El kell tehát választani ezeket egymástól.
El?ször elválasztásra kerülnek a közvetett foglalatosságok a közvetlenekt?l, melyek magával az állam
m?ködtetésével foglalkoznak. Majd elválasztjuk azokat a funkciókat, melyek eszközök, azoktól, melyek a
dolgok meg?rzésére szolgálnak. A párhuzam: a takács munkája, amihez azonban szükségesek más
kisegít? tevékenységek is. A végkövetkeztetés: a király az, aki az állam legfontosabb szerepeit látja el.
Következik az államformák elemzése.
A monarchia, az egyetlen ember uralma lehet két fajta: a közösség önkéntessége, törvényesség alapján és
er?szak, törvénytelenség alapján, az el?bbi a királyság, utóbbi a diktatúra (türannisz).
A kevesek uralma szintén két féle lehet. Ha er?szak, törvénytelenség az alapja, akkor ez az oligarchia.
Ha pedig törvényességen és önkéntességen alapszik, az az arisztokrácia.
A demokrácia, azaz a többség uralma esetében is így van, de ott nem rendelkezünk külön névvel ennek
jó és rossz formájára. Az egyikben a többség az egész közösség érdekében, önkéntes és törvényes alapon
uralkodik, míg a másik ennek ellentéte.
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Ez azonban félrevezet? a modern értelmezés számára. A modern liberális demokrácia ugyanis
platóni értelemben nem demokrácia, hanem rossz esetben oligarchia, jobb esetben arisztokrácia.
Miért? Mert a demokrácia Platónnál a ma közvetlen demokráciának nevezett rendszert jelentette
csak, továbbá a hatalom teljes volt, azaz a gazdasági élet felett is érvényesült. Nagyon meglep?dne
Platón a liberalizmuson, mely büszkén hirdeti, hogy az államnak ki kell vonulnia a gazdaságból.

Azaz 6 államforma van, aszerint oszlanak meg, hogy a hatalmat hányan gyakorolják és a
hatalomgyakorlás módja törvényes, önkéntes alapú vagy törvénytelen, er?szakos alapú-e. Meg lehet-e
mondani melyik az ideális? Erre nem szolgálhat támpontnak az, hogy kik gyakorolják a hatalmat és
hogyan, hanem vissza kel térni az államférfiség eredeti meghatározásához.
Mi tehát a bölcs uralkodó eltérése a többi embert?l? Lehet-e egy egész társadalom, egy közösség
többsége bölcs? Nyilvánvalóan nem, jellemz?en nagyon kevés ember képes a bölcs uralkodásra. Olyan
ez, mint egy jó orvos: mindegy, hogy akaratunkkal vagy akaratunk ellenére, hogy valamiféle írott
szabályok alapján vagy nélkülük gyógyít, mindaddig jó orvos, míg képes betegeit megfelel?en ellátni,
azok egészségét meg?rizve, visszaállítva. Azaz az ideális uralkodónak se ismérve, hogy alattvalói felett
azok egyetértésével, törvényesen uralkodik vagy sem.
Felmerül az ellenvetés: hogyan lehet jó egy törvénytelen uralom? A válasz: a törvényesség célja az
ideális uralom biztosítása, de egy ideális uralkódónak nincs szüksége törvényekre. Olyan ez, mint a jó
orvos, aki egyedi esetben nem tartja be az orvosi szabályokat, ha úgy látja, hogy az illet? konkrét esetben
a megszokott gyógymód nem helyes. Ugyanígy abszurdum lenne az ideális uralkodót megkötni
törvényekkel, mikor esetleg ? egy adott helyzetben a vonatkozó törvényt nem látja helyesnek. A
törvények ugyanis csak általános megoldások az esetek többségére, de nem mindenre.
Ez tehát az ideális államforma, mely a gyakorlatban nem létezik, hiszen nincsenek ilyen ideális és bölcs
uralkodók. Minden más államforma tökéletlen, ezek célja az ideális államforma maximális utánzása. Ezek
után csak arról beszélhetünk, hogy a korában felsorolt 6 tökéletlen államforma közül melyik a kisebb
rossz, mert egyik se nevezhet? igazán jónak. A törvények létezése tehát szükséges rossz ebben a
helyzetben.
Mivel kevesen rendelkeznek az államférfiséghez szükséges tulajdonságokkal, képtelenség, hogy a
többség által irányított társadalom jó legyen. Azaz a demokrácia biztosan nem jó. Az abszolút uralkodó is
hiba, hiszen valószín?, hogy rossz törvényeket hozna. Ha azonban minden csak a törvények szerint
történik, az se jó, hiszen - mint láttuk az ideális államforma esetében - a törvény nem képes mindenre
választ adni. De ennél még rosszabb, ha a közösség vezet?je a törvények ellenében lép fel.
Tehát a törvényes államformák közül a legjobb a királyság, mert ez áll a legközelebb az ideális
államhoz, nála rosszabb az arisztokrácia, s legrosszabb a demokrácia. A magyarázat: ha vannak
törvények, a kevesebb uralkodó jobb, mert - mint láttuk - az uralkodás tudománya kevesek adománya, így
ha növeljük a hatalommal rendelkez?k számát, csak lerontjuk a kevés bölcs jó hatását. A törvénytelen
államformák közül viszont a legjobb a demokrácia, annál rosszabb az oligarchia, s legrosszabba a
diktatúra. A magyarázat: több uralkodó kevesebb rosszra képes, mint kevesebb, a több ember általi rossz
lerontja egymást, míg egy törvénytelen egyeduralkodó a legtöbb embernek képes rosszat okozni.
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Az államférfi végleges meghatározása: az az ember aki kormányozza az embereket, a törvényesség
alapján, figyelembe véve az államügyeket, hogy ezek egymással tökéletes harmóniában legyenek. Mik
ezen harmóniának a f? elemei? A bátorság és a békesség, melyek azonban egymás ellentétei. Hiszen a
békés ember f? jellemz?je, hogy megelégedik saját ügyeivel, ami azonban oda vezethet, hogy ezek az
emberek passzívak, amivel azonban kiprovokálják, hogy az er?sek ?ket leigázzák. Viszont a bátorságnak
is van negatív oldala: a bátrak túl harciasak, hajlamosak másokat leigázni, aminek eredménye az is lehet,
hogy náluk er?sebb ellenséggel szemben vesztenek, így ?ket is leigázzák. Mindkét eset az állam
pusztulásához vezet.
Az államférfi képes az általa vezetett társadalomból, melyben az emberek egy részének f? erénye
a bátorság, míg másik részének a békesség, jó államot faragni. (Az eredetiben sz?ni, Platón végig
takácshoz hasonlítja az államférfit.)
Az államférfi eltávolítja a közösségb?l azokat, akik gonosz természetük folytán képtelenek
önmegtartóztatásra, ennek eszköze a megfosztás a polgárjogoktól, a szám?zés és a halálbüntetés. A
gyávákat és a tanulásra képteleneket pedig rabszolgasorba taszítja. Mindenki más, aki képes természete
folytán a jóra, tanítás útján tehet? hasznos emberré.
Akinek f? erénye a bátorság azokat egyesíteni kell azokkal, akik f? erénye a békesség. A nevelés által
mindenki ráébred a jó erényekre, mint tisztesség, jóság, igazságosság.
A házasságokat is úgy helyes elrendezni, hogy az egyik fél békés legyen, míg a másik bátor, így a
gyerekek is harmonikusabbak lesznek. Ha nem így teszünk, akkor a bátrak egyre bátrabbak lesznek,
aminek végeredménye az ?rült vakmer?ség, míg a békések egyre békésebbek lesznek, aminek
végeredménye a tunyaság.
A közös erények összekötik a kétféle típusú embereket.
Ugyanez követend? az állami vezet?k, tisztségvisel?k kiválasztásánál. Mindkét típusú embernek egyenl?
arányban kell részt vennie az állam vezetésében: a bátrak nem eléggé el?vigyázatosak, de merészek, míg
a békések nem eléggé merészek, de körültekint?ek, de együtt képesek helyes irányba vinni az államot.
A jó uralkodó képes a közösség minden tagjának megadni azt, ami kell, így kialakítva a lehet? legjobb
társadalmat, mely megfelel? mind a szabad polgároknak, mind a rabszolgáknak, mind a bátraknak, mind
a békéseknek.
A téma az Államban lesz részletesebben kidolgozva, de err?l majd ott.
_______________________________________________
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Életszínvonal - 2016
by maxval bircaman - péntek, július 28, 2017
http://bircahang.org/eletszinvonal-2016/

A 2016-os adatok. Ez az a statisztika, ami sokat mond, ezért sehol sem lehet megtalálni ebben az alakban,

A havi súlyozott nettó bérek Európában. Havi alatt azt értem: az éves bér 12 részre osztva, ez azért
szükséges, mert egyes országokban van 13., 14., stb. fizetés is.

Kizárólag a bérek lettek figyelembe véve, azaz nem munkából származó jövedelmek nem, azaz se a
t?kejövedelmek, se a segélyek nem számítanak bele.

Nettó alatt az értend?: amit a dolgozó kézhez kap minden kötelez? levonás után.

Mivel az árszint nem azonos az egyes országokban, súlyozni kell az adatokat, azaz a nettó bérek
vásárlóértéke szerepel a térképen.

Az egyszer?bb összehasonlítás céljából nem magukat az adatokat adom meg, hanem az EU-átlaghoz
viszonyított százalékot.

Mivel a cél els?sorban nem a gazdagok, hanem a szegények bemutatása, a szegényeket bontottam
fel több csoportra.

Egyes adatokon meglep?dtem, pl. azon, hogy Szlovákia Magyarország mögött végzett. Az eltérés
valójában minimális, Mo. szintje 70 %. míg Szlovákiáé 69 %, de éppen itt volt egy csoporthatár.
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Érdekesség: 2 nyugati EU-tagállam van, mely az EU-átlag alatt van: Görögország és Portugália, s
egyetlen keleti EU-tagállam sincs az átlag felett, ezt egyébként legjobban Szlovénia közelíti meg 89 %-os
eredményével.

Az EU két széls?sége egyébként: Luxemburg (159 %) és Bulgária (57 %).

Magyarország a 28 EU-tagállam között a 21. helyen van, a 11 keleti EU-tagállam között pedig a 6.
helyen.

EU-átlag feletti szint: sárga - 90-99 % közti szint: nincs - 80-89 % közti szint: középkék - 70-79 % közti
szint: világoszöld (Magyarország e szint legalján van) - 60-69 % közti szint: rózsaszín? - 50-59 % közti
szint: sötétzöld - 30-49 % közti szint: sötétkék - 30 % alatti szint: piros - fehér szín: nem európai ország
vagy nincs adat
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Észak-Korea
by maxval bircaman - péntek, szeptember 08, 2017
http://bircahang.org/eszak-korea/

Ismétl?dik Németország esete az 50-es évekb?l.

Nyilvánvaló, hogy semmi szükség két darab koreai államra, ahogy 2 Németországra se volt.

Annak idején mind Sztálin, mind a Sztálin utáni szovjet vezetés egészen 1955 közepéig er?sen akarta a
német újraegyesítést. Erre egyetlen feltételt jelöltek meg: a szovjet katonai er?kkel együtt a nyugatiak is
vonuljanak ki, Németország pedig legyen semleges állam.

Amerika számára ez elfogadhatatlan volt: fontosabb érdek volt az amerikai támaszpontok megmaradása
német földön, mint az újraegyesítés. Így lett végül 1955-ben Németország NATO-tag. Ugyanakkor a
kisebb jelent?ség? Ausztria esetében az USA elfogadta a szovjet ajánlatot, így lett 1955 ?szén Ausztria
semleges, független állam.

Most ugyanez zajlik. Mind Kína, mind Oroszország kiváló kapcsolatban állnak Dél-Koreával, s nem
érdeke egyiküknek se az észak-koreai rendszer fennmaradása. Mindkét ország ellenzi pl. az észak-koreai
atomprogramot. De szintén teljesen elfogadhatatlan számukra amerikai támaszpontok létesítése egy
egyesült Koreában, a kínai és az orosz hatán mentén. Ha ez Amerika célja, Kína és Oroszország
kénytelenek lesznek megvédeni az észak-koreai rendszert.

Ha Amerika valóban békét akarna, kijelentené, hogy hajlandó visszavonni csapatait a Koreai-félszigetr?l
a 2 ország egyesülése után. Ezen az alapon mind Kína, mind Oroszország támogatná az észak-koreai
rendszer megdöntését, de facto Észak-Korea csatolását a mai Dél-Koreához.
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Évvégi ballib hagyomány
by maxval bircaman - csütörtök, január 12, 2017
http://bircahang.org/evvegi-ballib-hagyomany/

Minden év végén immár ballib hagyománnyá vált a valóságban nem létez? magyarországi "éhezés" feletti
álszent szörnyülködés.

Ezen eseménysorozat fontos eleme az állami költségvetésb?l dúsan finanszírozott, emellett
rabszolgamunkából él? krisnás szekta hagyományos PR-akciója.

Most is megrendezésre került a vidám krisnás sorállás nev? hagyománytisztel? valami.

Pedig a szegénység évr?l évre pont ugyanolyan mérték?, mint most. S a krisnások PR-akciója szánalmas,
gyomorforgató. Az igazi segíteni akaró ember nem úgy segít, hogy közben a mellét veri
agyonreklámozva saját magát.

Manapság kevés jó vallása maradt a fanatikus ballibeknek. Ott van még Iványi metodista felekezete és a
krisnások, mára mindenki más "rosszá" vált. Azaz bocsánatot, a katolikusok részben jók: magyar részük
"rossz", míg az eretnek vatikáni celeb Francisco Wurst "jó".
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Ökörködés
by maxval bircaman - péntek, január 13, 2017
http://bircahang.org/okorkodes/

Nagyjából 3 hete magam is ellátogattam a tavalyi év egyik nagy ballib hisztériájának a helyszínére. A
Városligetbe.

A környéket kiválóan ismerem. Gyerekként nem messze laktam innen, s az iskolám - bár az V. kerületben
volt - is gyakran errefelé vitt ki minket délutáni sétára. Kés?bb a kutyáimat is szinte minden nap errefelé
sétáltattam. Azaz a környék nagyon is ismer?s számomra.

Aki ismeri a körülményeket, tudja, a Városliget felújításának terve abszolút helyes és értelmes. A liget
romos részei régóta szégyenfoltok, melyek helyére olyasmi kell, ami méltó egy közparkhoz. Számtalan
egyébként liberális személy is elismerte ezt. S?t, s?t ballib megmondóember a bölcs hallgatást választotta
ezúttal. Mégis, a keménymag, a sorosista hunvejbinek kimentek, tüntetni 50 f?vel, a racionalitás ellen.

Jelenleg a keménymag legbels? magja, mint a kapituláció után a dzsungelben tovább küzd? japán
katona még mindig kint van. Én kett? darab sátrat fedeztem fel, ahol 5 azaz öt darab drogos kinézet?
lumpen botladozott.

Nem mertem ?ket közelr?l fényképezni, ki tudja, ezek a vademberek mikor támadnak a járókel?kre. Bár
volt a környéken 5 azaz öt darab rend?rautó, jobb vigyázni. Ez is röhej persze: minek 5 rend?rautóval
vigyázni két darab sátorra, benne öt drogossal?
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Új kezdet
by maxval bircaman - kedd, március 28, 2017
http://bircahang.org/uj-kezdet/

Az ember elfeledte Istent, a valódi létezést. Ez egy hosszú folyamat, melynek napjainkban van vége. A
modernitás legújabb torz szakasza a gy?ztes liberalizmus perverzkedése, elnyomása, embergyalázása.

A mai nyugati válság f? oka is ebb?l ered: már nincs hová kiexportálni a felgyülemlett ellentmondásokat.
Az alapgond a kapitalizmus alapvet? logikája, hogy végtelenül növeked? profit kell. Mivel ez képtelenség
egy véges világban, a rendszer önellentmondásba került.

Csodálkozom, hogy a fideszes szavazótábor nagy része továbbra is hisz abban, hogy van valamilyen "jó"
kapitalizmus, mely szemben áll a ballibek "elfajzott" kapitalizmusával. Ilyen természetesen nincs. Mint
ahogy olyan sincs, amir?l sok magát jobboldalinak mondó összeesküvéselmélet-hív? meg van gy?z?dve:
hogy volt egy eredetileg jó liberalizmus, melyet kés?bb a baloldal "elrontott". Ez alapvet?en az amerikai
újjobb egyik teljesen, hamis, alaptalan mítosza, mely szerint van egy tiszta, jó kapitalizmus, s ezt
elrontotta a szocialista ihletés? amerikai liberalizmus. Figyelem, az amerikai politikában "liberálisnak"
csak a liberálisok balszárnyát szokás nevezni, azaz ez nem ültethet? át európai színre szó szerint. Az
amerikai újjobb f? h?se h?se Ayn Rand oroszországi zsidó, majd amerikai filozófus, aki utópiát dolgozott
ki a baloldalmentes, igazi és tiszta kapitalizmusról. Ayn Rand egyébként kiváló gondolkodó, érdemes
m?veit olvasni, egyetlen gond van velük: nem emberekre lett kitalálva az általa leírt ideális társadalom.
Bevallom, én is hittem benne 10 éve... amikor amolyan jobboldali liberális voltam.

A magállami lakosok illúziója az jelenleg, hogy a rendszer fenntartható, mivel ott, náluk az emberek jól
élnek. Pedig nem, nem azért élnek jól, mert ilyen a rendszer, hanem mert ?k megkapják azokat a
morzsákat, melyeket a periférián csak a VIP-réteg kap meg. Ez pedig csakis politikai kérdés.

A periférián viszont közben a magállamok ügynökei azt fújják, hogy azért alacsony náluk az
életszinvonal, mert nem elég hatékonyak, korrupció van, sok a széls?séges alak, nem elég nyitott a
társadalom, a gazdaság nem elég liberális, stb. Ebb?l azonban semmi se igaz.

Természetesen senki nem állítja, hogy nincs semmi haszna a nyugati t?kekivitelnek a perifériára. A
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jelenlegi keretek között ROSSZABB lenne, ha kivonulna a nyugati t?ke. De nem err?l van szó. A kérdés
más: az, hogy ezek a keretek olyanok, hogy sosem lesz meg a perifériában megközelítve se a nyugati
szint.

A megoldás csakis politikai lehet. Nekünk várnunk kell, mert nincs meg a kell? er?nk a változások
kikényszerítéséhez. Nem vagyunk se Kína, se Oroszország. Kína atomhatalom, mások a lehet?ségei: Kína
er?s állam, mely csírjában elfojt minden idegen ügynökhálózatot az országban, mely a nyugatot szolgálná
ki, lásd Tienmen téri "diákok" tüntetése, hongkongi "forradalom", stb. Kelet-Európában pedig csak
Oroszországbnak van meg az ehhez szükséges ereje.

A kisebb országokban a nyugati hatalom dolga könny? volt: a nyugat megvette az elit kulcsrészét, s azok
magukkal ragadták a többieket. A f? felel?sök: az ex-kommunista nomenklatúra és a médiáik. Ezek
elterjesztetták alapdogmákként a nyugatot szolgáló értékrendet. S ez az eddigi konszenzus az volt, hogy a
piac láthatatlan keze és a nyílt társadalom szelleme el?bb-utóbb az országot a világ leggazdagabb helyévé
varázsolják, csak várni kell, s közben mindenben szót fogadni a t?kének, a nyugatnak, a liberális
agytrösztnek, s nem szabad se sztrájkolni, se adóztatni, s?t megszólalni se nagyon. Ezen változtatott
Orbán. Nem nagyon, hanem kicsit, mégis égigér? felháborodást keltett. A bankok meg lettek picit
szorítva, a közm?cégek szarva meg lett picit nyomva, a magánnyugdíjcápák pedig ki lette fogva és fel
lettek dolgozva. Nem tett sokat Orbán, de valamit mégis meglépett: felmondott pár isteni igazságnak
számító alapdogmát. S ez szellemileg fontos eredmény.

Mi bizonyítja, hogy az 1989-es konszenzus hibás? Az, hogy ez az egész fejl?dési modell sehová se vezet,
amit mutat az, hogy az egész kelet-európai régió lemaradása a nyugattól az eltelt 28 év alatt minimális
mértékben csökkent.

Természetesen mindenhol kialakult egy sz?k helyi elit, mely valóban felzárkózott: a nyugati elit szintjén
él. Plusz lett egy sz?k középosztály, mely el?bbinek a segédcsapata, s ez szintén eléri a nyugati
középosztály szintjét. De ezek együtt minimális arányt képeznek minden kelet-európai országban. A nagy
többség mindenhol szegény, s az ? szintjük nem éri el a nyugati szegények szintjét.

Az ember azonban mindig magára talál. Lehet, ehhez egy, a világot a piszoktól megtisztító atomcsapás
kell, de az is lehet, hogy sikerül kiverni a globálkulákok kezéb?l a fegyvereket, s simán likvidáljuk ?ket,
így a nagy visszatérés, az új hajnal békésen indul meg.
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Üzleti tervem
by maxval bircaman - szerda, március 08, 2017
http://bircahang.org/uzleti-tervem/

Ha vállakozó lennék, már megépítettem volna agyatlan turistáknak az IDEÁLIS ÜDÜL?HELYET. A
neve: FIVE PLUS ONE STARS LAST MINUTE BEACH RESORT lenne.

Mindegy hol lenne, lehet mondjuk valahol a magyar pusztán is akár.

Egy nagy víztározó az alap, az egyik oldalon egymást érnék a szállók, a másik oldalon tükör lenne, hogy
az üdül?vendégek lássák, ez a végtelen tenger. Minden szállóban lennének éjjel-nappal mosolygó
alkalmazottak (drogosokat alkalmaznék). Lenne svédasztal a legszarabb alapanyagokból, de látványosan
elkészített és felszolgált ételekkel.

Lennének mechanikus cápák, dinoszauroszok, ballibák, stb.

A szállodák el?tt ott lenne a szfinx másolata kemény m?anyagból, mellette a Húsvéti Nyúl, valamint
Stonehenge, s még pár ismert látványosság másolata.

A közeli repül?térre érkez? járatok órákig köröznének a leveg?ben leszállás el?tt, így a turisták meg
lennének elégedve, hogy távoli, egzotikus helyre utaznak.

Lenne sok program: transzvesztiták, homokos szépségverseny, pedofil est, s sok egyéb. A víztározóban a
mechanikus bálnák id?nként partra vetnék magukat, hogy az ökológiailag elkötelezett üdül?k tudjanak
kinek segíteni.
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Van azonban egy baj... az ötletemet már megvalósították. Pl. a legfelkapottabb egyiptomi és
törökországi üdül?helyeken.
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?szinteség genderalapon
by maxval bircaman - kedd, január 10, 2017
http://bircahang.org/oszinteseg-genderalapon/

Az ?szinteség értelmezésében jelent?s nemi különbség tapasztalható.

A férfi a fogalmat fizikai mivoltában, nyersen fogja fel. Azaz az igazság kimondása egyenl? az
?szinteséggel.

Ezzel szemben a n?k a szellemi elemre, a finom bels?re összpontosítanak. Számukra a káros igazság
elhallgatása nem ellenkezik az ?szinteséggel.

Azt hiszem, a n?k járnak helyes úton ebben.
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