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1277
by maxval bircaman - szerda, augusztus 14, 2019
http://bircahang.org/1277-2/

Étienne Tempier (1210-1279) m?ve. Az averroizmus tanainak elítélése. Címe: Az 1277-es párizsi elítél?
határozatok.

Az averroizmus Ibn Rusd (latinul: Averroës) arab arisztotelánus filozófus tanítása.

Lényege:

kétféle igazság létezik, hitbéli és filozófiai,
a világ örökkévaló,
az emberi lélek 2 részb?l áll: múlandó egyedi részb?l és közös, örök isteni részb?l,
nincs feltámadás.

Két f? képvisel?jének elemeztem egyes írásait: Sigerus de Brabantia és Boethius de Dacia.

*

Az 1277-es elítél? határozat 219 pontból áll. Ezeket felsorolni értelmetlen lenne, de a lényeget leírom, bár
nyilvánvaló: az averroizmussal ellentétes nézeteket tartalmaz.

A filozófia vezet? szerepének tagadása, nem igaz, hogy a filozófia minden kérdést képes megoldani.
Téves, mert a filozófus is alá van rendelve a krisztusi igazságnak.
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Nem igaz, hogy csak racionálian igazolható tanításoknak van helye, s hogy nem szabad bízni e téren a
tekintélyben.

Nem igaz, hogy Isten mindentudása korlátozott, hogy nem tudja el?re a kontingens dolgokat, nem igaz,
hogy csak a fajtákat ismeri, az egyedeket nem.

Nem igaz Isten mindenhatóságának korlátozottsága, azaz nem igaz, hogy nem képes arra, ami
képtelenség. Nem igaz, hogy Isten kényszerülve lenne bármire is. Nem igaz, hogy nem képes a semmib?l
teremteni. Nem igaz, hogy Istennek bármihez is szüksége lenne anyagra. Nem igaz se se, hogy Isten
képtelen egyedeket közvetlenül teremteni.

Nem igaz a dolgok örökkévalósága, a szubsztanciák se azok, az alapelemek se. Nem igaz a világ
örökkévalósága se.

Nem igaz, hogy az egyes emberek közti eltérés kizárólag anyagi alapú.

Nem igaz, hogy minden lélek részben egy. Nem igaz, hogy az egyén lelke nem képes elválni testét?l.

Nem igaz, hogy az ember örök lény, nem igaz, hogy nem volt Ádám.

Nem igaz a dolgok el?re meghatározottsága. Nem igaz, hogy az ember szabad akarata korlátozott. nem
igaz, hogy az ember képtelen lélekben fejl?dni, képtelen a veleszületett erényeken túl újakat elsajátítani.

_______________________________________________
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3 f? tulajdonság
by maxval bircaman - vasárnap, január 06, 2019
http://bircahang.org/3-fo-tulajdonsag/

Mint kívül és belül is lév? ember, hiszen egyrészt magyar vagyok, egyrészt nem, talán mindezt jobban
látom az átlag magyarnál.

A magyar ember 3 f? tulajdonsága: baloldaliság, idegenellenesség, tekintélyellenesség.

A magyar ember mélyen baloldali. A magyar kisember utálja a szupergazdagokat, nem hisz abban, hogy
tisztességesen el lehet érni nagy vagyont. Ezért a gazdagságot látva mindig b?ncselekményeket, piszkos
trükköket feltételez. A magyar lelkiségt?l idegen a liberális, angolszász szemléletmód, mely a
gazdagságot a tehetség jelének tekinti.

A magyar ember idegenellenes. Ennek jó oldala: az országot képtelenség meghódítani, az er?s agresszor
se képes szellemileg magáévá tenni a magyar népet. Rossz oldala: az esetleg hasznos idegen tapasztalatot
is nehezen fogadja be az ország.

A magyar ember nem tiszteli a hatalmat. Elfogadja, hisz kell, de sose veszi komolyan. A törvényeket is
mindig csak ajánlásoknak tekinti. Viszont a közösséget fontosnak tartja. A szomszéd véleménye fontos, a
f?emberé nem számít. A magyar ember tehát szabadlelk?, de egyben közösségpárti.

Összesítve: a magyar faj átlag feletti értékítéletében, erkölcsileg pozitív.

De vessük össze a magyart a bolgárral, ami másik identitásom.

A baloldaliságban a bolgár olyan, mint a magyar, nem igazán van eltérés.

10 / 527

BircaHang - 2019
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Az idegenellenesség helyett a bolgárokra az ellenkez? jellemz?, az abszolút nyitottság. Ami persze
pozitív abban, hogy gyorsabban jönnek be az új ötletek. De sokkal több területen negatív: a bolgár ember
sokszor lenézi saját magát, az idegent alapból jobbnak tekinti. A bolgár ember csak súlyos negatív
tapasztalatok hatására lesz idegenellenes, mindig szelektív módon: innen a bolgárok török- és
muszlimellenessége.

A bolgár ember se tiszteli a hatalmat, de - a magyarral ellentétben - a hatalom elleni lázadást is elveti. A
bolgár szellem ebben inkább materialista, ezen csak az utóbbi években kezd beállni változás, egyfajta
reakcióként a nyugati materializmus masszív beözönlésére.

_______________________________________________
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A ballib konzervatívizmus tudatlansága
by maxval bircaman - vasárnap, július 14, 2019
http://bircahang.org/a-ballib-konzervativizmus-tudatlansaga/

Rendszeresen követem az egyik "Fideszb?l kiábrándult konzervatív" médiát, a Magyar Hangot, magát
az újságnak nevezett blogot is, meg a videócsatornájukat is.

A FB-oldalukról egyébként gyorsabban tiltottak ki, mint egy hagyományos ballib média szokott, de ez
mellékes. Ezzel csak azt bizonyították: tényleg liberálisok. A közhiedelem szerint a liberalizmus egyenl?
a szólásszabadsággal, pedig nem, a klasszikus liberalizmus se gondolta ezt így, s a modern meg végképp
nem gondolja így.

Mit is jelent ez a konzervatívizmus? Azt kb., hogy ugyanazt mondani, mint a ballibek, csak nem tenni
hozzá, hogy ez baloldali program. Plusz egy kis gyurcsányozás, de egyre halkabban.

A vicces számomra az az értetlenkedés, ami a legújabb m?sorukban is elhagzott: miért szavaznak pont a
legszegényebbek a Fideszre, s hogyan képes a Fidesz elérni, hogy 2 teljes kormányciklus után is a
legszegényebbek az ellenzéket hibáztatják helyzetükért, nem a kormányt. S tényleg ez valóban nagy
teljesítmény: a szavazók többsége szinte mindig minden problémáért az éppen hatalmon lév?ket szokta
hibáztatni.

Pedig a magyarázat nyilvánvaló. A kisember azért szavaz a kormányra akkor is, ha szarul él, mert
emlékszik az 1990-2010 közti liberális görénykurzusra, még túl kevés id? telt el azóta. S persze a
jelenlegi ellenzék segít is nem felejteni. Egyszer?en túlságosan hasonlítanak a görénykurzusra, Három
módon is:

személyileg: nagyon sok az átfedés a politikusok, megmondóemberek terén,
a politikai tartalom szinte 100 %-ban azonos, még jelszavak szintjén is,
s talán a legfontosabb a hozzáállás: ugyanaz a mély lenézés a kisemberek felé.
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Az utolsó ballib politikus, aki értette, hogy nem lehet megszerezni a kisemberek szavazatát úgy, hogy
közben ellenük politizálunk mindenben, s?t még pocskondiázzuk ?ket - Horn Gyula volt.

_______________________________________________
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A Birnbaum leleplezés
by maxval bircaman - hétf?, január 28, 2019
http://bircahang.org/a-birnbaum-leleplezes/

A ballibek nem értik miért nem lett Finkelstein üzlettársának interjújából botrány.

Pedig minden teljesen világos- Soros kártékony tevékenysége tény. ? régiónk f? háttérhatalmista
bábmestere. Mindez tény.

Azaz a kampány alapja igaz.

Az kétségtelenül túlzás és NEM igaz,hogy MINDEN mögött ? áll.

Azaz ez csúsztatás, nem hazugság.

A kampányhoz egyértelm? üzenet kell. Az nyilván nem lenne sikeres üzenet, hogy "Soros a felel?s
problémáink 39 %-áért", s jobb az, hogy "Állítsuk meg Sorost!".

Ilyen egyszer? ez.

_______________________________________________
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A civilizációk találkozása
by maxval bircaman - kedd, szeptember 03, 2019
http://bircahang.org/a-civilizaciok-talalkozasa/

A minap mókust láttam a zebrán, városon belül.

A kóbor háziállatokkal ellentétben a vadállatok esélytelenek a humanizált környezetben. Egy kóbor
háziállat, ha képes életben maradni els? születásnapjaig, akkor nagy eséllyel nem lesz már az emberi
tevékenység áldozata. Egyszer?en megszok sok mindent az emberi tevékenységb?l, pl. nem szabad
bekapcsolt motorú kocsi alá menni, érdemes csak ott átkelni az úton, ahol az emberek is haladnak, s?t
érdemes várni, míg az emberek mennek, stb.

A vadállat minderre képtelen, alapszinten se érti az embert és annak tevékenységét, így ha véletlenül
betéved az ember életterébe, nagyon gyorsan halálát leli. A kutya tudja, hogy a küzeled? autó veszélyes, a
róka nem tudja. A róka csak szalad, logika nélkül, míg a kutya próbálja felmérmi mikor szaladhat.

Ugyanez igaz a civilizációk kapcsolatára.

Ami az emberi történelmet illeti, nagyjából 5 szint? emberi társadalom létezett mindeddig:

?sközösségi,
nomád,
mez?gazdasági közösségi,
mez?gazdasági állami,
ipari.

Az egymáshoz képest egy szinttel különböz? szintek közti kapcsolatban a harc kétesélyes, még simán
nyerhet az alacsony szint. Ha legalább két szint az eltérés, szinte kivételes az alacsonyabb szint gy?zelme.
Még nagyobb eltérésnél meg teljesen kizárt.
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De - nem az embernél - lehet nagyobb eltérés is. Ez már a mókusok és az emberek viszonya. A mókus
eleve meg se érti mit akar az ember, az ember számára pedig a mókusok érdekei nemlétez?k, s ha
figyelembe is veszi azokat (mert pl. szeretne mókusokat nézegetni a városhoz közeli erd?ben), akkor se a
mókusok érdekei mentén történik a figyelembe vétel.

_______________________________________________
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A diktatúra kiszolgálása
by maxval bircaman - szerda, december 04, 2019
http://bircahang.org/a-diktatura-kiszolgalasa/

A legnagyobb mítosz: éles vonalat húzni a rendszerváltozás el?tti és utáni helyzet közé.

Mintha akkor a teljhatalmú állam rabjai lett volna mindenki, azóta meg az állam a polgárok szolgája.
Nem, nincs így. Az persze kétségtelen, hogy most több függ az emberek akaratától, mint akkor, s jóval
szélesebbek az egyén jogai, de ez sokkal inkább fokozati különbség.

Mit jelent egy rendszert kiszolgálni? Valójában minden polgár kiszolgálja a hatalmat, bármilyen is az,
hiszen - ha másképp nem - passzív magatartásával legitimálja az adott hatalmat. Márpedig a legtöbb
hatalomnak b?ven elég a passzív legitimitás. Jellemz?en csak buta vagy kezd?d? új hatalmi rendszerek
akarnak többet az alája tartozók által való passzív egyetértésnél.

A magyar kommunista diktatúra is ilyen volt. Csak kezdeti éveiben kívánta az alattvalók ?szinte
lelkesedését. S minden más kommunista rendszer ezt tette id?vel, csak esetleg más-más módon.

A kérdés ezentúl az: ha nem vagyok egy adott rendszer híve, erkölcsös-e azt támogatni jobban, mint
passzívan elt?rni. Ha pedig híve vagyok, mi az ami már erkölcstelen a rendszer támogatásában.

Én azt hiszem, egyáltalán nem geinctekenség a megalkuvás, hanem sokkal inkább az egészséges
életösztön kifejez?dése. Ha van egy rendszer, melyen nem tud az ember változtatni, alkalmazkodni kell
hozzá. Most is alkalmazkodunk a liberális demokráciához, pedig utáljuk. Gerinctelenek vagyunk, hogy
nem költözünk az erd?be, ott önellátó közösséget létrehozva? (De ha ezt megtennénk, akkor is csak a
rendszer keretein belül tehetnénk meg.)

A probléma feloldása szerintem az örök erkölcsi értékrend. Mert az erkölcsös ember tudja hol a határ. Pl.
besúgó nem lesz Kádár alatt, de egy tartalmatlan és teljesen formális párttagságot már simán vállal. Az
el?bbivel ugyanis ártunk másnak ok nélkül, míg az utóbbival senkinek.
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Mondom ezt úgy, hogy a rendszerváltozáskor 23 éves voltam, s se párttag, de még KISZ-tag se voltam
soha Kádár alatt. Azaz érintettségem az átlag alatti.

Egy rakás munkahelyen nem volt lehet?ség meglenni párttagság nélkül, miért ne léptek volna be az
emberek? Mi volt a hatalmas különbség egy párttag és egy nem-párttag között? A nem párttag
ugyanúgy kiszolgálta a rendszert.

Vagy vegyük a jelentésírást. Minden vezet? köteles volt jelentést írni beosztottjairól. Évente legalábbis.
Ma is így van ez, csak ma ezek a jelentések nem jutnak el a Belügyminisztériumba, ahogy ez Kádár alatt
volt. Kádár alatt minden munkahely minden jelentéséb?l automatikusan ment egy példány a munkahelyi
belügyeshez, ami volt minden munkahelyen. A kérdés nem az volt, hogy a f?nök ír-e jelentést a
beosztottjairól a belügynek, mert minden f?nök írt, hanem az, mit írt bele: a munkahelyi magatartásról,
plusz általános semmitmondó dolgokat, vagy kihallgatott, bizalmas, terhel? dolgokat.

Lássunk azonban a párttagságnál súlyosabb esetet, a besúgóságot. Elnézve a hivatásos besúgókat, azaz az
informátorokat, meg kell mondani, százezrek írtak alá megállapodást, hogy informátorok lesznek. Majd
vagy sose jelentettek semmit, vagy banalitásokat jelentettek. S ártani másnak úgy is tudott bárki, hogy
hivatalos, aláírt informátori megállapodás nélkül spicliskedett. Pontosan ezért teljesen értelmetlen annak
nyilvánosságra hozatala, ki írt alá ilyen megállapodást.

A gerinces ember nem öngyilkos típus, azaz figyelembe veszi a társadalmi körülményeket. De tudja, mit
nem szabad megtenni.

Arról jutott eszembe, hogy Gyurcsányné és az igazságügyminiszter vitába keveredtek.

_______________________________________________
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A Fidesz és a kapitalizmus
by maxval bircaman - csütörtök, augusztus 01, 2019
http://bircahang.org/a-fidesz-es-a-kapitalizmus/

Megnézvén a múlt heti Háttérkép m?sort, mely a Hír TV kevés jó m?sorainak egyike, örömmel vettem
észre a változást.

Jó hír, hogy lassan a fideszes értelmiség, legalábbis annak egy része rádöbben: a kapitalizmus egy rossz
rendszer, s nem javítani kell, hanem szétzúzni.

Eddig a fideszes beszéd az volt, hogy van egy csúnya, rossz ballib kapitalizmus, meg egy szép,
konzervatív kapitalizmus. A rossz, gonosz Clinton, meg a jóságos, rendes Reagan, de lehetne
európaiakat is említeni. Az egyikben a milliárdosok szorgalmasan dolgozó, ötletteli emberek, akik a nap
25 órájában dolgoztak, elérve álmaikat, míg a másikban mihaszna spekulánsok, akik ügyesen raboltak. S
ugyanez nemzetközileg is: a szorgos hollandok századokat dolgoztak, ezért gazdagok, míg a lusta négerek
henyéltek, s ezért nyomorognak. Hozzáteszem: ez utóbbi kérdésben még dolgozni kell, a fideszesek nagy
többsége ma is komolyan hiszi a "dolgos holland - lusta néger" liberális narratívát.

Bogár - akit a messze legtisztább agyú embernek tartok a fideszes holdudvarból - nyíltan ki is mondja:
nem lett volna soha kapitalizmus a gyarmatok kirablása nélkül.

_______________________________________________
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A fényr?l
by maxval bircaman - szerda, március 20, 2019
http://bircahang.org/a-fenyrol/

Robert Grosseteste (1175-1253) angol teológus és filozófus írása: A fényr?l (De Luce).

Próbálkozás arra, hogy tudományosan írja le a teremtést.

Az els? testi forma a fény. A fény képes magát korlátlanul tejeszteni. Az anyag terjedésének
következménye a testiség. Azonban sem a testiség, sem az anyag nem rendelkezik önmagától
kiterjedéssel. A forma önmagában nem képes terjedni, se az anyag, kivéve ha önmaga nem növekszik.
Ezért a fény lehet az, de legalábbis annak valamilyen sajátossága, mely magát a terjedést jelzi. Viszont
egy forma önmagában nem tud terjedni, így a fény nem forma, hanem maga a testi forma, a testiség.

A fény tehát az a testi forma, mely végtelenül kiterjesztette magát, így magával húzva az anyagot. Ez a
folyamat egy kiterjedés nélküli véges dolog végtelen terjedése kell, hogy legyen. A véges dolog
végtelenszeri sokszorítása azonban véges dolgot eredményez. Egy véges dolog azonban nem lehet
végtelenszer nagyobb egy másik véges dolognál. Csak egy véges mennyiség lehet végtelenszer nagyobb
egy véges egyszer? dolognál.

Tehát a fény, mely egyszer? dolog, végtelenszer sokszorosodik, a szintén egyszer? anyagot végesen
terjeszti el.

Azt hiszem, itt hozzá kell tenni, ez a 900 évvel kés?bb megfogalmazott ?srobbanás elmélete, ami
igencsak érdekes dolog. S aki azt mondaná, a modern fizika szerint a fény nem végtelen, hanem
véges sebesség?, annak megjegyezném, ez a modern fizika szerint se érvényes a fénysebesség
mint korlát az univerzum terjedési sebességére, s?t az ?srobbanás utáni id?szakban a terjedés
sebessége a több százezerszerese volt a fény sebességének, s?t az els? másodpercben a
fénysebesség 30 milliószoroasa!
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Két végtelen mennyiség között lehet nagyságbeli eltérés, lásd a páros számok összege nagyobb a páratlan
számok összegénél. S lehetséges arányosság a véges és a végtelen között.

A fény tehát végtelen kiterjedt minden irányban, a legküls? részek egyeznek az eredetivel, ezek a
legkevésbé s?r?ek, míg egyre beljebb s?r?södik, a határt elérve a fény visszafelé terhedt már. A
legküls?bb határ a 9. szféra, egyre beljebb további szférák vannak. A legalsó szféra alatt jött létre a négy
alapelem: t?z, leveg?, víz, föld. Minden azonban végs?soron a fényb?l van, különböz? módon.

A 9 szféra tökéletes és változatlan, mert teljesen megvalósult minden bennük lév? lehet?ségszer?ség.
Ezek kizárólag körkörös mozgást produkálnak. Míg a négy alapelem változó, múlandó.

A legtökéletesebb test: forma, anyag, összetétel, tartalom:

forma: az egységet adja.
anyag: befogadóképesség, s?r?ség (kett?sség),
összetétel: az el?bbi kett? és a tartalom (hármasság),
tartalom: az el?z? három, s saját maga (négyesség).

A lehetséges kombinációk száma, leszámítva a legtökéletesebbet, 10. Ahogy a szférák száma is annyi, ha
4 alapelem egységet tekintjük a legalsó, 10. szférának.

Isten tehát egyetlen pontnyi fényt teremtett, s minden ebb?l lett természetes módon.

_______________________________________________
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A független szakért?
by maxval bircaman - kedd, december 03, 2019
http://bircahang.org/a-fuggetlen-szakerto/

A független szakért?, független értelmiségi belép egy pártba, bizonyára ez a párt egy független párt,
majd folytatja függetlenkedését. Logikus.

Kálmán Olga független, hiszen liberóul a "független" szó jelentése "ballib".

Ami vicces, azok a ballib kommentek egymilliós bére kapcsán, melyet tanácsadóként kap:

ó, ez csak bruttó!,
megérdemli,
Mészáros többet kap,
miért tolja a 168 óra/HVG/Magyar Narancs/stb, a Fidesz szekerét? (mármint azzal, hogy megírja a
hírt),
Zorbánnak 200 államtitkára van, akkor pont az Olgának nem jár?,
ez más.

Egyébként én semmi gondot nem látok abban, hogy bárki ballib irányultságú, s abban sem, hogy pénzt
kap azért, mert segítette kedvenc pártját (ugyanis a tanácsadói állás err?l szól, nem jelent valós munkát).
Mindez az egész világon így megy. Egyetlen dologgal van problémám: azzal, hogy mindezt
függetlenségnek hazudják.

_______________________________________________
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A f?nök
by maxval bircaman - vasárnap, február 10, 2019
http://bircahang.org/a-fonok/

A f?nököt sose szabad komolyan venni. Se rettegni nem kell t?le, se tapsolni neki.

S alapvet?en 2 típusú f?nök van:

aki a magasabb vezet?ség oldalán állva harcol a beosztottjai ellen,
aki a beosztottjai oldalán állva harcol a magasabb vezet?ség ellen.

Ha a kettes típus, akkor érdemes ?t támogatni. Ha meg az egyes típus, akkor ignorálni kell, szükség
esetén szabotálni ?t.

_______________________________________________
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A gyalázkodás joga
by maxval bircaman - szombat, augusztus 24, 2019
http://bircahang.org/a-gyalazkodas-joga/

Van egy túlmozgásos gyurcsányista a FB-on, másodállásban homoklobbi aktivista, akinek van egy
álmacskás oldala (Erzsi macska).

Én természetesen eleve ki vagyok tiltva, de egy jó ismer?söm, akit nem tiltottak (talán mert ritkán
kommentel) beszólt az oldal urának, majd elküldte nekem mi lett az eredmény.

Szóval a gyurcsányista gy?lölköd? nem bírt magával, s a legnagyobb magyar ünnepen igyekezett
gúnyt ?zni egy ,magyat nemzeti jelképb?l. Íme:

Most tessék elképzelni, ha ezt mondjuk a Homokbüszkeség jelkéoével, vagy mondjuk az amerikai néger
rasszista Afroamerikai Történelmi Hónap kapcsán tette volna meg, esetleg az egyébként nem létez?
Roma Holokauszt kapcsán. Nem, nem ellenséges hozzászólást, csak egy hasonló humort, vicceskedést
engedett volna meg magának. (Direkt nem írtam zsidó példát,. a zsidókat ugyanis éppen szabadon lehet
gyalázni a Facebook-on, így döntött a Facebook öngy?lül? zsidó tulaja.)

Na mi lett volna? De így szabad, s?t az a hibás, aki ezen felháborodik.

Ismer?söm alig 1 órával kés?bb tiltást kapott, íme:

Van egy rossz hírem: az ilyen gyalázkodó emberek ellen az egyetlen gyógymód az er?szak. A rendes
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ember ugyanis nem gyalázkodik, mert tudja, nem rendes cselekedet A nem-rendes embert pedig csak
veréssel lehet megtanítani ugyanerre: lassan rájön, nem érdemes gyalázkodni, mert súlyos, fájdalmas
sérülések érhetik. S ez segít.

_______________________________________________
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A gágogás perceiben
by maxval bircaman - csütörtök, szeptember 12, 2019
http://bircahang.org/a-gagogas-percei/

Megnéztem a német liberális televízió új propagandaremekét, miután lett egy magyar feliratos verzió is
hozzá.

A téma: a 2015-ös migránsválság Magyarországon.

A fantasztikus film története kb. az, hogy vannak egy részr?l a jók, Németország, Ausztria, s a
"menekültek" személyében, más részr?l pedig a gonosz Zorbán. A békeszeret? menekültek benyomulnak
Magyarországra, ahol a fasiszta hatóságok regisztrálni akarják ?ket, de ezt a menekültek nem engedik,
mert ? Németországban akarnak letelepedni. Zorbán ezután összezsúfolja a menekülteket a Keleti
pályaudvaron, ahol fekete vonatokkal akarja ?ket lágerekbe deportálni. De két intelligens arab fiatal túljár
a fasiszta magyar kormány eszén, s gyalogmenetet szerveznek az osztrák határ felé. Közben Mertkell
kancellár hallgat a lelkiismeretére, s éppen az utolsó pillanatban megel?zi, hogy Zorbán rettegett
hadserege sortüzet nyisson a menekültoszlopra. Az izgalom végig fennmarad: az utolsó pillanatig nem
világos, nem fogja-e Zorbán kormányzata a rettegett bicskei haláltáborba buszoztatni a kifáradt
menekülteket. Németország végülis ideiglenesen befogad 2000 menekültet, aztán még 2 milliót, már nemideiglenesen. Zorbán röhög közben a markába, hiszen ? direkt nem regisztrálta a menekülteket.

Érdemes megnézni, a propagandam?vészet remekm?ve. Utoljára ilyen remekm?veket a német
filmpropagandában Leni Riefenstahl készített.

Az utolsó 5 perc alatt sajnos becsúszott egy fasiszta mondat még ebbe a demokrata filmbe is, az egyik
szerepl? ugyanis kijelenti, végülis az egyes balkáni államok és Magyarország oldották meg a
menekültválságot, miközben Németország csak gondolkozott éjjel-nappal.

_______________________________________________
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A halál az más
by maxval bircaman - vasárnap, június 02, 2019
http://bircahang.org/a-halal-az-mas/

A dunai baleset kapcsán ismét beigazolódott, az ember a halál esetében másképp reagál, mint más
balszerencsés esetnél.

Amikor azt halljuk, valaki halálos betegséget kap vagy szörny? módon hal meg, az érzés egyszerre rossz
és jó bennünk. Miért jó? Mert reménykedünk, minket nem fog ugyanez elérni. Mindig megvan
mindenkiben egy kicsi öröm, hogy "nem velem történt", bármennyire is rejtjük illend?ségb?l. S jó
eséllyel igazunk is lehet, hiszen lehet, hogy nem kapunk halálos betegséget, vagy nem a legrosszabb
típusú halálos betegségben fogunk szenvedni, s az is lehet, hogy hirtelen halunk meg, vagy csendesen,
különösebb szörny?ség nélkül.

De egy valamit?l nem lehet elmenekülni, az maga a halál. Ha a legszebb, legkényelmesebb módon is, ha
a lehet? legtávolabbi id?ben is, ez mindenkinek a sorsa. Itt nincs kibúvó, nÍncs hely örömre.

Mikor érzünk hasonlót? Minden olyan esetben, amikor valamit személyesen, egyedül kell átélnünk, s
nincs segítség kívülr?l. Pl. egy kellemetlen orvosi manipulációra várva. De ilyen egy tapasztalatlan fiú
els? valódi szexuális tevékenysége, vagy akár egy szigorú vizsgára való várakozás is.

_______________________________________________
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A hiteltelen politikus szart se ér
by maxval bircaman - kedd, október 08, 2019
http://bircahang.org/a-hiteltelen-politikus-szart-se-er/

Mindenkit az alapján kell megítélni, amit ? maga állít. Nyilván nem csak ez alapján, mert vannak
általános értékek is a világon, dehát kevés politikus tagadja ezeket, legalábbis nyíltan.

Szóval ha mondjuk egy liberális drogozik meg felevonul a homokmeneten, akkor az hiteles magatartás.
Persze nem fogunk rá szaazni, dehát akkor se szavaznánk rá, ha nem drogozna és nem vonulna fel a
homokmeneten. De azzal nem lehet az ilyen embert vádolni, hogy inkoherens, szemforgató, hazug alak.

Hibázni persze mindenki hibázhat, nem lehet tökéletességet megkövetelni senkit?l. De ha az ember
lebukik, akkor a hiteles magatartás a nyilvános bocsánatkérés. Nem, nem kell feltétlenül lemondani,
visszavonulni, de bocsánatot kérni igen.

Ilyen egyszer? ez.

_______________________________________________
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A hivatalos vélemény
by maxval bircaman - péntek, augusztus 23, 2019
http://bircahang.org/a-hivatalos-velemeny/

A hivatalos vélemény akkor a legrosszabb, ha hivatalosan nem létezik.

A nyílt diktatúra, pl. a kommunista állam azért volt jobb: tisztán ismert mi a "helyes" és mi nem az. A
helyes vélemény dogma, mintha egyházi dogma lenne, s mindenki tudja, nem szabad neki ellentmondani,
de még megvitatni se, még úgy se, hogy a végén egyetértünk esetleg vele. Ott a hivatalos vélemény
axióma volt. Egymás közt persze mindenki kimondta, hogy ez és az marhaság, s?t a kései
kommunizmusban egyenesen kötelez? volt magánkörben minden hivatalos dogmát marhaságnak
mondani (még azt is, ami történetesen igaz volt).

A kései liberális demokrácia rosszabb rend. Hivatalosan nincs hivatalos vélemény. De aki leül
szalonképtelennel egy asztalhoz, vitázik kirekesztett emberrel, esetleg felveti, a másik oldalnak is igaza
van valamiben, vagy csupán igyekszik a hivataloshoz képest árnyaltabban nézni bármit is, az megnézheti
magát. Mi a hivatalosan nem létez? hivatalos? Az, ami éppen hasznos a háttérhatalomnak, ami megfelel
céljaiknak.

Magyarországon mára ez a nem nyilvános véleménydiktatúra er?sen háttérbe szorult. A 90-es években az
egész országot uralták még. Ma már csak saját köreiket, de ott ma is teljhatalmúak. S a legnagyobb
hírnév se segít. Amikor tavalyel?tt, a metoo hiszti kell?s közepén Hontalan Andris HVG-s
megmondóember egy bátortalan cikkben megpedzegette, esetleg talán mégse kellene embereket 30 évvel
ezel?tti bizonyítatlan állítások miatt meghurcolni, gyorsan ráugrott az egész agytröszt, még az is
elhangzott: lehet, hogy Andrisunkat maga a csúnya Zorbán fizette le - ez a vád pedig csak a
legátkozottabb eretnekeknek jár ki...

Mindez most Liu Yifei amerikai-kínai színészn? kapcsán jutott eszembe, aki kiállt a hongkongi liberális
rendbontók ellen.

Kelet-Európa persze mindig jobban állt e tekintetben, nálunk, a mi régiónkban, vagy soha vagy csak
ideiglenes volt ez a liberális agyzsibbasztás. A jó viszont az, hogy ma már nemzetkozileg is csökken a
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világcenzorok hatalma. Ennek oka, egyrészt, a liberális tábor nemzetközi hatalmi arányának folyamatos
csökkenése (az USA, a NATO, s az EU súlya lassan, de biztosan csökken), másrészt az a fontos tény,
hogy fontos liberális hatalmakban a vezetésbe olyan emberek tudtak bekerülni (Trump, Johnson, Salvini
egyel?re), akiket a globális agytröszt er?sen nem kedvel, harmadrészt pedig az internet ereje.

_______________________________________________
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A háromságról, a rendr?l
by maxval bircaman - szerda, június 05, 2019
http://bircahang.org/a-haromsagrol-a-rendrol/

Aurelius Augustinus (354-430) két m?véb?l szeretnék megosztani fontos gondolatokat.

A tudás 2 forrása:

tekintély - biizonyos szempontból els?nek t?nik, de a gyakorlatban nem az,
értelem - nélküle nem tudunk eljutni a tekintélyhez se, ezért els?.

Az isteni tekintély az igazi mérce, az emberi csak akkor, ha hiteles..

*

A Szentháromság nem nagyobb részeinél, a három egy.

Isten nem ismerhet? meg érzéki úton. Még az érzeki tapasztalatok végtelen megnövelése se Isten. Isten
nem úgy világosság, ahogy ez a szemmel látható világosság.

Isten a legfels?bb jó, az egyetlen jó, mely csak önmaga miatt jó. Isten mint jó örök, változatlan és
végtelen jó.

Ahogy az emberben van emlékezés, felfogás, akarat, úgy Isten egyszerre a három. Ez a három ugyanaz,
egymástól elválaszthatatlan.
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A kamuzsidó troll
by maxval bircaman - szombat, november 16, 2019
http://bircahang.org/a-kamuzsido-troll/

Van ez a, sokáig a ballib médiák által éljenzett kis blog, az Örülünk Vincent. Sajátos ismertet?jele: még a
ballibeket is kitiltja, ha azok nem mindenben a Párt vonalát éljenzik-

A tulaj egy egész csapatnyi komplexusos anoním troll, közös nevük Rossz Tündér vagy valami ilyesmi.
Máig nem tudták kiheverni a zsidókártya elvesztését.

Így ilyeneket írnak, csak 2 példa:

Nem is kell ehhez kommentár. Csak elmentettem.

_______________________________________________
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A kapitalizmus
by maxval bircaman - kedd, december 31, 2019
http://bircahang.org/a-kapitalizmus/

Rendkívül demagóg cikk az ismert ultraliberális-konzervatív bloggert?l.

Minden híresztelés ellenére, nem igaz, hogy a kapitalizmus az emberi szükségleteket nagyobb
hatékonysággal elégíti ki, mint más rendszerek. A kapitalizmus egy dologban nagyon hatékony:
pénztermelésben, mégpedig a valóságtól elszakadt pénz termelésében. Nyilván ez jó annak a törpe
kisebbségnek, aki e pénz tulajdonosa lesz, s?t még talán annak a szélesebb kiszolgáló rétegnek is, mely az
el?bbieket segíti a pénztermelésben. De - legyünk nagyvonalúak, s mondjuk azt, hogy az el?bbiek
összesen az emberiség 1 %-a, bár nincsenek annyian - rajtuk kívül ez kinek jó?

A másik érv a verseny. Egyrészt verseny nincs, a t?ke monopolohelyzetet elérve abbahagyja a versenyt.
Valós verseny csak a legalsó szinten létezik, mondjuk két közeli cukrászda között, de már középszinten
sincs semmilyen verseny. Továbbá, a kisembernek nem célja a versenyezés, hanem meg szeretne élni.

Az emberiség évezredekig megvolt kapitalizmus nélkül. Nem furcsa? Hogyan lehetséges ez, ha állítólag
antropológiai megalapozottsága van a kapitalizmusnak?

_______________________________________________
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A kelták bosszúja
by maxval bircaman - kedd, október 29, 2019
http://bircahang.org/a-keltak-bosszuja/

Amikor a IV. sz. végén, az V. sz. elején véget ért a római uralom Angliában, ez sokkszer? volt a lakosság
számára. Anglia lakossága akkor keltákból állt a legnagyobb részben, egy részük romanizált volt, más
részük kevésbé, de a latin-kelta kultúra mindenre kiterjedt. A római uralom végére a lakosság legnagyobb
része már keresztény volt.

100 évvel kés?bb megtörtént a germánok betelepülése: megjöttek az angolok, az anglik (a szó eredeti
értelmében Anglia a mai Schleswig-Holstein tartomány déli részén volt), a jütök (Jütlandia - a mai
Dánia), s a szászok a mai Alsó-Szászország tartományból.

A germán betelepül?k lassan kiszorították a keltákat az ország nyugati részeibe, az asszimiláció, amikor
megesett, nagyon egyenl?tlen volt, a kelták beolvadhattak a germánokba, ha akarták. A viszony
ellenséges volt, annyira, hogy a keresztény kelták alig próbáltak téríteni a pogány germánok közt.

Amikor 500 évvel kés?bb jött a normann hódítás, sok kelta a normannok oldalára állt, úgy érezve, ez
egyfajta bosszú. Persze tévedtek, a normannok és a germánok 100-150 év alatt egybeforrtak, majd
ugyanúgy folytatódott a kelták elleni akció, mint korábban. De ennek ellenére kezdetben bizony jelent
volt a bosszú érzése.

s

_______________________________________________
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A kereszténység védelme
by maxval bircaman - szerda, január 30, 2019
http://bircahang.org/a-keresztenyseg-vedelme/

II. sz. végi írás a kereszténység védelmében, eredeti címe Apologeticus pro Christianis, szerz?: Quintus
Septimius Florens Tertullianus (155-240). Különösen érdekes, mert a kereszténység még nem volt
államvallás, s az egyik keresztényüldözés idején keletkezett a m?, amikor már a Római Birodalom
lakosságának nagy része keresztény volt.

Az írás a pogány rómaikhoz szól.

Az els? kérdés: hogyan lehet az ismeretlent utálni, ez még akkor is abszurdum, ha az az ismeretlen
esetleg tényleg utálatra érdemes. Az ilyen hozzáállás valójában az utáló gyengeségét jelzi, hiszen ha
félünk megismerni valamit, akkor attól félünk, elveszítjük utálatunkat.

A rossz hívei nem büszkélkednek, jellemz?en maguk se védelmezik. Mi lehet tehát az ok, ha egy
állítólagos rossz embereket vonz magához tömegesen. Miféle rossz az, melyb?l hiányoznak a rossz
jellemz?i, mint pl. a szégyen és a félelem?

Felmerül a kérdés: ha a keresztények b?nöz?k, miért nem úgy bánik velük a hatalom, mint a többi
b?nöz?vel? Miért van hatályban Traianus rendelete, hogy a bevalottan keresztényeket meg kell büntetni,
de nem szükséges keresni a keresztényeket egyébként? Ez abszurd hozzállás lenne minden más
b?nöz?vel szemben, miféle b?n azt, amit csak akkor kell büntetni, ha az elkövet? bevallja, s miféle b?n
az, aminek határozott tagadása a büntetés elengedésével jár?

Hogy lehet továbbá, hogy a kereszténységr?l szóló rémhírek sosem a keresztényekt?l származnak?
Hihet?-e, hogy nem akad senki, aki visszariadna az állítólagos keresztény szertartásoktól, mint ami a
kisdedek megölése, vérük felitatása kenyérrel, majd annak elfogyasztása? (A zsidó vérvádak eredete ez: a
kora leresztény kor, amikor fantasztikus vérvádakkal illeték a keresztényeket.) A szerz? megjegyzi:
vérdáldozatok voltak több kultúrában és ma is - mármint a II. sz. végén - vannak, ezeket sokan nem
tekintik üldözend?nek. A szerz? hozzáteszi: ezzel szemben a keresztény szabályok még az állati vér
fogyasztását is undorítónak tekintik, továbbá gyilkosságnak számít az abortusz.
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Ami a keresztények ateizmusát illeti (nem tisztelik a római isteneket), a szerz? megjegyzi: a nemlétez?
isteneket nincs miért tisztelni, nagy részük eleve volt ember, akib?l emberek csináltak istenséget. Ezzel
szemben a keresztények az egyetlen igaz, teremt? Istent ismnerik el, akinek létezése szükségszer?. Ha
lennének is ennek az Istennek isteni segít?i, miért a segít?ket kellene imádni, de eleve minek kellenének
segít?k egy tökéletes Istennek? Ha pedig istenségnek lenni valamiféle jutalom a kiváló emberek számára,
akkor egy sor kiváló ember miért nem nyerte el ezt a tiszteletet?

De miért nem tisztelik a keresztények a szerintük nem létez? isteneket szimplán azért, hogy ezzel
megtiszteljék azon polgártársaikat, akik szerint ezek az istenek léteznek? De hisz a pogány rómaiak se
tisztelnek minden egyes istent. S?t, egyesek kifejezetten viccel?dnek egyes istenekkel.

A szerz? megemlít több álhírt is a keresztények istenér?l: állítólag szamárfej (amit a zsidóktól vettek át,
ez persze szintén nem igaz), mások szerint napkorong vagy kereszt. Tertullianus megjegyzi: nem a
keresztet imádják a keresztények, hanem az általa jelképezett Istent, aki a semmib?l teremtette meg a
mindenséget, aki egyszerre ismert és ismeretlen. Az emberi lélek keresztény természetes módon, s ezt
megérzi.

A szerz? beszámol a kereszténység eredetér?l. A keresztény szentírások alapja a zsidó szentírás, melyet
Mózes gy?jtött össze, régebben, mint a Trójai háború. Jézus idején azonban a zsidók helytelen útra tértek.
A világ teremtése Isten szava, értelme és hatalma segítségével történt, olyan módon, mint ahogy a Nap
sugara származik a Napból, a Nap nem változik, de a sugara különáll hozzá képest, bár lényege azonos.
Mindez az id? el?tt történt, hiszen maga az id? is Isten teremtménye.

Ami a szellemi lényeket illeti, azok ismertek máshonnan is, pl. a Platón által említett démon, s
valószín?leg ilyenek lehetnek a római istenségek is. S ha ez így van, mi ok van nem tisztelni azt az er?t,
melyb?l ezek a szellemi lények származnak. Ha szükséges is lenne e szellemi lények számára, hogy
imádjuk ?ket, mi okuk lennne imádatot követelni az emberekt?l er?szakosan?

Rómának miért kellene istenei tisztelete, mikor a legtöbb római isten kés?bbi Róma alapításánál? A korai
római vallás sokkal egyszer?bb volt még. Egyesek kinevetik a keresztényeket, miért nem áldoznak
látszólag a római isteneknek, miközben magukban megtarthatják saját ellenvéleményüket. Mintha a
hazugság lenne a helyes viselkedés. Valójában a császár istenítése éppen érdeke ellen van: halandót
istennek neveznim ha nem más, legalábbis balszerencsés dolog.
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A keresztények állítólag nem tisztelik a császárokat, mivel nem istenítik ?ket. De hiszen a különböz?
császári szobrok mind a császár parancsára lettek felállítva, hogyan lenne képes az ami a császár alatt van
megvédeni a császárt. A keresztények éppenhogy tisztelik a császárt, hiszen az egyetlen Istenhez
imádkoznak a császár jólétéért, mert vallják: minden hatalom Istent?l származik. Azaz nem beszélhetünk
arról, hogy a keresztények az állam ellenségei lennének.

A keresztény közösség életér?l beszámolva a szerz? megjegyzi, mindenki adót fizet, összege annyi,
amennyit mindenki fizetni akar, az ünnepeken minden közös, egyedül a n?közösség tilos, a keresztények
nem utasítanak el semmit a hétköznapi letb?l, de mértékletesek.

A Szentírás minden bölcsesség forrása. Amit a igazságkeres? filozófusok megtaláltak, az is mind
onnan van. Azonban a filozófia önmagábabn nem megbízható, mert számtalan zavaros, ellentmondásos
megállapítást tesz. Az igaz utat csak Jézus, valamimt apostalainak szava, továbbá az újszövetségi
szentírás adja.

Hogy lehet, hogy az emberek elfogadják pl. Püthagórasz nézeteit a lélekvándorlásról, mely szerint
emberek állatokban képesek újjászületni, de kinevetuik azt, aki emberként való újjászületésr?l tanít?
Pedig az igazi újjászületés az, amikor az ember az marad, ami volt. Ha Isten képes volt az embert
megteremteni, miért ne lenne képes ugyanazt az embert újrateremteni, immár örök életre?

Hogy lehet továbbá, hogy egyes eszméket tiszteletreméltóknak tekint a közvélemény, ha azt költ?k és
filozófusok mondják, de képtelenségeknek, ha azokat a keresztények hirdetik? De ha képtelenségek is
lennének a keresztémy tanítások, nem ártanak senkinek, mire tehát az üldözés?

A keresztények sz?mára az üdlözés nem jelent semmi jót, de t?tmek Jézuséft. Azt vallják, az
igazságtalanság ártatlanságuk bizonyítéka.

_______________________________________________
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A konzervatív rémálom
by maxval bircaman - kedd, december 17, 2019
http://bircahang.org/a-konzervativ-remalom/

Béndek Pétert ?szintesége miatt szeretem. Amit a szabványos ballibek elhalandzsáznak, hiszen nem
mondhatják ki nyíltan, azt Péter bátran és nyíltan kimondja. Friss cikke jó példa erre, leírja teljesen
nyíltan mit szeretne a balos progresszívizmust és a populizmust egyaránt elutasító nyugati liberáliskonzervatív keménymag.

Péter ugyanis jobboldali, ?szintén az, persze nem a szó magyar, hanem nyugati értelmében. Azaz elveti a
balos narratívát, mind annak újmarxista, mind annak zöld verziójában.

Lássuk is mik a béndekista konzervatív ideális állam jellemz?i, íme a 3 legfontosabb:

minimalista állam, mely nem terpeszkedik az emberekre, kizárólag olyan feladatokat lát el,
melyek egyszer?en nem oldhatók meg alacsonyabb közösségi szinten, pl. külpolitika,
honvédelem, a nyomor megakadályozása,
minden szinten szabad, verseng? autonóm közösségek, melyek ugyanakkor együttm?ködnek
egymással (!), ezek létrehozzák spontánul az erkölcsi rendet,
az egyéni szabadságba az állam csak az egyéni szabadság végett avatkozik bele. lásd önhibájukon
kívül érdekérvényítésre képtelenek védelme.

Most hagyjuk, hogy ezek az elvek önmagukban is ellentmondásosak, plusz egymásnak is
ellentmondanak, csak azt nézzük, mit jelentene mindez a gyakorlatban.

Mit jelent a minimalista állam? Azt, hogy mindent a társadalom anyagilag legsikeresebb tagjai döntenek
el. S velük szemben mindenki más védtelen, hiszen az állam csak bamba küls? szemlél?. Gyakorlatilag az
ógörög oligarcha modern változata ez.

Mit jelent a versengés a közösségek között? Azt, hogy valaki nyer, más meg veszít. Ugyanis minden
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verseny eredménye ez. S a gy?ztes erkölcse kötelez? lesz mindenkire aztán. Nos, ez a klasszikus liberális
modell, mely soha, sehol nem volt m?köd?képes.

A legnyomorultabbaknak mégis segít az állam. Mit is jelent ezt? Azt a modellt, ahol az oligarchia vezet?i
a társadalom pénzén megveszik a legszegényebbeket, s fegyverként használják ?ket mindenki más ellen.
Ez már a jóléti állam modellje, mely pontosan abban bukott bele, hogy míg az elit könnyedén kivonja
magát a szigorú szabályok alól, addig a középosztály és a dolgozó szegények erre képtelenek.

De mi is az állam célja a valóságban, azaz a liberális-konzervatív rémálmok világán kívül?

Ez a program a Reagan, Thatcher, Clinton, Blair, Pinochet féle tervel elismétlése. Természetesen
senkinek se jó, pár nagyt?kést leszámítva. S?t, Magyarországon még nekik se lenne jó, mert a magyar
nagyt?kések se lennének képes érvényesíteni érdekeiket a náluk sokkal er?sebb nyugati befektet?kkel
szemben.

Magyarul: mindez egy félgyarmati irányítás modellje. Ami persze személyesen jó lenne a béndekeknek,
hiszen ?k zsíros állást kapnának mint tanácsadók nagy nyugati befektet?k budapesti képviseletein.

Péter egyébként az I. Orbán kormányzat alatt fizetett kormánytanácsadó volt. Ezt csak azoknak, akik akár fideszes, akár ellenzéki oldalról, s akát dícsér?leg, akár kritikaként - azt állítják, a 2010 el?tti Fidesz
ugyanaz volt, mint a 2010 utáni.

_______________________________________________
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A körúton belüli liberókomcsi
by maxval bircaman - csütörtök, augusztus 29, 2019
http://bircahang.org/a-koruton-beluli-komcsi/

Sok mindenben változtam eszmeileg életem során, de van három dolog, amit mindig utáltam: a demagóg
butaságot, a rosszindulatot, s a másik lenézést, ez utóbbit különösen akkor, ha leereszkedéssel párosul,
mert a nyílt gy?lölettel kevert lenézés még mindig kisebb rossz.

Annak idején, még a kommunista rendszerben ismertem meg az egyik legutálatosabb nyugati
embertípust: a kommunista értelmiségit. Ez alatt nem feltétlenül minden kommunistát értve, hanem csak
azokat akik agyatlanul dörgöl?ztek a szovjet rendszerhez, de mindig máshol élve, sose a szovjet
rendszerben, s sose úgy élve, ahogy azt kellene a szovjet rendszerben. Pedig már Augustinus Aurelius
megmondta a IV. században: azoktól kell a legjobban óvakodni, akik nem a saját maguk által hirdetett
elvek mentén élnek.

Szóval semmi bajom nem volt se a szovjetellenes nyugati kommunistákkal, se a szovjetpárti, de hiteles
nyugati kommunistákkal. Nem rájuk gondoltam.

S lám, Magyarországon is megjelent ez a viszket? marhaság. A múlt hétvégi címlapos cikk az Indexen a
példa. A méregzöld hisztizést?l beindult szerz? Kubáról ír, pedig csak távolról ismeri.

Komolyan képes zöld fordulatnak nevezni az olaj hiányát! Ezen az alapon nevezzük akkor a gulágot
fogyókúrás túrának. Auschwitzban meg biztos egészségesebbek voltak a rabok, hiszen sokat dolgoztak és
nem terhelték meg gyomrukat felesleges étellel, hanem csak annyit fogyasztottak, hogy karcsúak
maradjanak.

Abból pedig, hogy a kubai átlagember alapvet?en életvidám, optimista típus, aki képes a legnagyobb
rosszban is meglátni a rosszat, s pl. 1 nm földön is képes krumplit ültetni meg valamiféle organikus
gazdálkodás tervet hallucinál.
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A cikk egyik propaganda gyöngyszeme: "2008-as adatok szerint Kubában 176 lakosra jutott egy orvos,
miközben ugyanebben az évben Magyarországon tízezer lakosra 36 dolgozó orvos jutott." - a cél, hogy a
felületes olvasó összehasonlítsa a 176-ot és a 36-ot, lám Zorbán országa még Kuba mögött is lemaradt
sokszorosan! Csak hát 10 ezer lakosra 36 orvos az azt jelenti: 278 lakosra jut egy orvos, azaz az
összehasonlítás 176 és 278 a valóságban, így is Kuba vezet, de a szerz?nek ez az eltérés nem t?nt elég
drasztikusnak.

Egyébként tagadhatatlan tény: vannak eredményei a kubai rendszernek, pl. éppen az egészségügy terén.
A kubai egészségügy teljesen ingyenes minden kubai számára. S amikor valakinek valamilyen nagy baja
van, azt a rendszer meg is oldja. A dolog másik oldala viszont az, hogy a rutin vizsgálatokra az ember
napokig vár, ugyanis hiába nincs orvoshiány, ha gyógyszerhiány van, s hiába feküdhet be bármely beteg a
kórházba, ha ott nincsenek meg a megfelel? gyógyeszközök. Hiába magas szint? az orvosképzés
Kubában, ha a végzett orvosnak aztán nincsenek eszközei a gyógyításhoz. Az orvostudomány nem olyan,
mint mondjuk a média-kommunikáció szak - gondolom, valami ilyesmin végzett a szerz? -, hogy elég pár
könyv, s aztán lehet halandzsázni életünk végéig, kombinálva ugyanazokat a mondatokat a végtelenségig.

A cikk történelmi vonala kb. az, hogy a csúnya oroszok olajjal tömték a jó kubaiakat, de szerencsére
összeomlott a Szovjetúnió, így jött a zöld fordulat, majd a csúnya Venezuela ismét megpróbálta olajjal
megrontani Kubát, de szerencsére nem sikerült megtörni a zöldséget.

Amit még nem értek az a diktatúra kérdése. Az a média, mely szerint már az is diktatúra, ha nem mindig a
ballibek nyerik a választásokat, elegánsan elsíklik a felett, hogy Kubában bizony semmilyen liberális
demokrata szabványok szerinti választások nincsenek.

Tessék megnyugtatni, ugye a szerz? csak egy drogos Soros-katona, s nem gondolta mindezt komolyan?

S mivel Kuba és a kubai nép barátja vagyok (ott n?ttem fel életem legfontosabb id?szakában, a
kamaszkorban, 6 évet leélve), elnézést kérve az olvasókt?l, de kénytelen vagyok ezzel fejezve be: a
büdös kurva anyádat, Domschitz Mátyás!

_______________________________________________
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A következ? 100 év
by maxval bircaman - hétf?, január 07, 2019
http://bircahang.org/a-kovetkezo-100-ev/

Most, hogy eltelt 10 év a múlt évtized egyik liberális slágerkönyvének megjelenése óta, érdemes
el?venni újra.

Friedman György (született Budapesten, 1949-ben) magyar-amerikai futurulógus A következ? 100 év
cím? könyvére utalok.

Kicsit olyan ez a könyv, mint a Cion bölcseinek jegyz?könyve. Az ilyesmik ritkán jósolják meg a jöv?t,
s?t leginkább tévednek, s ha valamiben igazat is írnak, az se úgy lesz, ahogy azt leírták. Aki nem hiszi,
próbálja komolyan venni Jókai Jöv? század regénye m?vét, pedig azt a szerz? se gondolta komolyan.
Szóval az ilyen irodalom másra jó: arra, hogy a szerz?, ill. azok a körök, melyeknek tagja a szerz? is
milyen vágyakat táplálnak a jöv?t illet?en.

Friedman az egész XXI. századot igyekszik megjósolni, de alig telt el 10 év a könyv megírása óta, már
látszik, nagyon nem jönnek be a megjósolt trendek.

Lássuk a könyv f?bb jóslatait!

Európa súlypontja keletebbre kerül, az USA f? támasza Lengyelország lesz, s - rettegve Oroszország
agrssziójától - a V4-ek másik 3 tagja és Románia lesznek Lengyelország f? szövetségesei. Az USA és
Lengyelország össze fogja roppantani Oroszországot egy második hidegháborúban, Oroszország nemcsak
elveszti befolyását határain túl, de maga is részekre fog esni. Törökország ki fogja használni az ?rt, s
megszerzi a mai Kaukázust, annak orosz részével együtt, de egyéb orosz vidékek is független államok
lesznek (a muszlim többség? régiók), de pl. Karélia is el fog szakadni. (A könyv magyar kapcsolódású
vicces jóslata, hogy a magyar hadsereg megszállja Kijevet.)

Így Törökország nagyhatalommá válik, mint az oszmán id?kben, csak immár nem Európa, hanem Közép-
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Ázsia és a Kaukázus felé.

Közben Kína a világ leger?sebb gazdaságává válik, de ennek mellékhatása az országon belüli bels?
ellentétek kiélez?dése lesz, aminek következtében Kína szétesik. A szétes? Kína és az ezzel
párhuzamosan szétes? Oroszország ázsai részeiben Japán lesz képes nagyhatalmi szerepre szert tenni.

Amerika támogatni fogja Japánt és Törökországot, hiszen ezek legy?zik az addigi 2 f? ellenséget,
Oroszországot és Kínát. Azonban 2050-re Japán és Törökország olyan er?sek lesznek, hogy szakítanak az
USA-val. A helyzet III. világháborúig fajul. Az egyik oldalon az USA és Lengyelország, a másikon Japán
és Törökország. Egyes kisebb hatalmak is csatlakoznak, többek között India, Anglia, a már sokkal
gyengébb Kína az amerikai-lengyel oldalhoz állnak, Németország viszont a japán-török oldalhoz
csatlakozik. A török-japán szövetség 2050. november 24-én megtámadja az USA egyik Holdon lév?
katonai támaszpontját, ez lesz a világháború kezd? pillanata.

Kezdetben a japán-török-német er?k komoly gy?zelmeket érnek el, többek között egész
Magyarország török uralom alá kerül, de végül a lengyelek visszaverik a támadást, s - amerikai
segítséggel - nyernek az európai fronton. Japán totális vereséget szenved Ázsiában, kiszorul a
kontinensr?l, csak volt-orosz részeit tartja meg. Törökország visszavonul, de Amerika nem rombolja le
Törökország erejét, félve immár a túl er?s Lengyelországtól. A világ?r az USA kizárólagos tulajdonává
válik.

A háború nem fog sok áldozattal járni, a felek egyike se fog ugyanis totális atomháborút folytatni. Be
lesznek vetve atomfegyverek is, de kizárólag kis erej?ek, így nem lesznek jelent?s következményei a
sugárzásnak.

A világ 3 f? hatalma tehát az USA, valamint Lengyelország és Törökország, az el?bbi hivatalosan az
USA szövetségese, az utóbbi pedig mint volt legy?zött állam, mely kénytelen elismerni az USA hatalmát.

Ezután az USA számára az egyetlen komoly veszély Latin-Amerika lesz. Mexikó a világ egyik
leger?sebb gazdasága lesz, ráadásul az USA területén sok rágióban a lakosság immár többségében
mexikói szármázasú lesz, akik szimpatizálni fognak Mexikóval.
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A XXI. sz. végén Amerika és Mexikó lesz a két szuperhatalom, háború nem lesz köztük egyel?re. A világ
két kisebb hatalma - Lengyelország és Törökország - titokban Mexikót fogja támogatni.

a III. vh. után

lila: USA és szövetségesei, piros: Németország és szövetségesei, zöld: Törökország és szövetségesei,
sárga: Lengyelország és szövetségesei, kék: Japán

_______________________________________________
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A legfels?bb jó
by maxval bircaman - szerda, július 10, 2019
http://bircahang.org/a-legfelsobb-jo/

Boetius de Dacia (1240-1284) dán filozófus m?ve.

A legnagyobb jó a szemlél?d? gondolkodás,ez ugyanis az egyetlen, mely csakis emberi, azaz nincs meg
se a növényeknél, se az állatoknál.

A szemlél?d? gondolkodásban pedig a lehet? legjobb az igazság megismerése.

A gyakorlati gondolkodásban pedig ennek következménye, azaz az abban lév? legnagyobb jó a
megismert igazság alapján való cselekvés. Ez elvezet az evilági életben a lehet? legközelebb ahhoz, amire
hittel vágyunk a túlvilági életben.

Minden ami nem erre irányul, akár mint ellentétes, akár mint semleges cselekedet, természetellenes vágy
eredménye, mely az ember számára lehetetlenné teszi, hogy természetét kiteljesítse.

A filoófusok számára a legkönnyebb ezt elérni, mert egyrészt tudják miért rossz a rossz és miért jó a jó,
másrészt miután már ismerik a nagyobb örömöt, a kisebbhez nem alacsonyodnak le, harmadrészt,, mert
képtelenség b?nt elkövetni a megértésben és a szemlél?désben,

A filozófus a dolgokat szemlélve eljut azok okához, s köztük a legfels?bb okhoz, mely önmaga örök és
változatlan oka. Ezen legfels? oknak a szemlélése a lehet? legnagyobb jó.

_______________________________________________
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A legjobb jelölt
by maxval bircaman - szombat, június 22, 2019
http://bircahang.org/a-legjobb-jelolt/

Ki a legjobb ellenzéki jelölt Budapesten?

Mármint a f?polgármesteri választásokra, s természetesen abból a szempontból, hogy ez ne segítse a
ballibeket.

Az eddig felsorakozott 3 el?választási jelölt közül a legjobb esélyt Kálmán Olga adja. Gyurcsány
embere, s a ballib agytröszt oszlopos tagja, így ? kínálja a legkönnyebb gy?zelmet Tarlósnak. A nem
elkötelezett ellenzéki szavazók nagy része se szavazna rá. Kicsit elmarad mögötte Karácsony, de csak
nagyon kicsit: Karácsonyt segíti, hogy Gyurcsány átverte, ez növeli népszer?ségét, de viszont
gerinctelensége, hiteltelensége ezt kompenzálja.

A legveszélyesebb jelölt a Momentum embere. Egyrészt kinézetre komoly ember (ellentétben pl.
Karácsonnyal), másrészt új ember, harmadrészt a legkevésbé utált ballib párt indítja ?t. Mindez képes
sokak el?tt leplezni, hogy ? is csak a szabvány ballib gágogást produkálja.

Azaz Tarlós nyeresége szempontjából a legrosszabb Kerpel-Fronius el?választási gy?zelme lenne.
Szerencsére pont ? a legesélytelenebb. A ballibek mindig képesek saját magukat hatékonyan lenullázni,
erre mindig számíthatunk, hála Istennek.

Miért fontos Tarlós gy?zelme? Azon kívül, hogy jó polgármester. Az természetesen, hogy egy ballib
gy?zelem Budapesten katasztrofális következményt hozna, komoly er?t adna a brüsszelita politikai
er?knek.

Az egyetlen eset, melyben nem lenne gond, ha Tarlós veszítene, az Puzsér gy?zelme. De ennek az esélye
nulla körüli. Puzsért a ballib törzsszavazók manapság jobban gy?lölik, mint Orbánt. Nyilvánvaló, hogy ez
miért nem lenne probléma: mert ha a Fideszt Budapesten nem egy ballib gy?zné le, az nagyobb csapás
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lenne a ballibekre, mint a Fideszre.

Míg bármely ballib jelölt, bármely KKK-tag - Kálmán, Karácsony, Kerpel - gy?zelme komoly politikai
vereség lenne a Fidesz, azaz Orbán számára.

Mondtam már, hogy az el?választásra bárki regisztrálhat, s nem kell ballibnek lenni hozzá?

_______________________________________________
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A liberálisok kiútja
by maxval bircaman - hétf?, február 25, 2019
http://bircahang.org/a-liberalisok-kiutja/

Most, a liberális demokrácia alkonyakor a rendszerurak 2 lehet?ség el?tt állnak.

A liberális demokrácia alapfeltétezése az volt mindig: a szavazók nagy többségükben kapitalizmust,
polgári társadalmat akarnak.

A korai liberális demokráciában a kérdés meg volt oldva, eleve csak a t?kések szavazhattak, s még
közülük is ki voltak zárva a kist?kések, akik túl közel álltak a munkásokhoz. Így a szavazati joggal
rendelkez? kisebbség az volt, akinek személyes érdeke is volt a polgári demokratikus társadalom
fenntartása.

Aztán jöttek a liberalizmus els? nagy kritikusa, a kommunisták, s lassan kikényszerítették a
munkásmozgalmon keresztül az általános szavazati jogot. Lehet nem szeretni a kommunizmust, a
marxizmust, ez szimpla tény. Ma a liberális sok jobbos érzelm? kritikusa idegenkedik annak
elismerését?l, hogy a kommunizmus is a liberalizmus kritikájából lett, s igyekszenek valahogy
összetársítani a kommunizmust és a liberalizmust, jellemz?en késebbi történéseket visszavetítve a múltba.
Ez azonban anakronizmus. Kb. mintha az állatvédelmet antiszemitizmusnak mondanánk, csak azért, mert
a német nácik voltak az els?k, akik állatvédelmi eszméket fogalmaztak meg politikai szinten.

Szóval a liberális rend kénytelen volt elfogadni az általános választójogot. Valahogy meg kellett oldani
azt a kérdést, hogy hogyan tartható fenn egy olyan rend, melynek fennmaradása nem érdeke a szavazók
többségének. A megoldás az lett, hogy a t?kés médiák kell?képpen manipulálnak, hogy a nem-t?kés
többség is "helyesen" szavazzon.

A liberális demokrácia válsága onnan van, hogy az internet miatt megsz?nt a manipulálás monopóliuma.
Nincs immár eszköz a "helyes" vélemények kialakítására.
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Vagy be kell tiltani a neten (erre egyre er?sebbek az igyekezetek nyugaton), vagy el kell törölni a
demokratikus elemeket a liberális demokráciából, azaz legyen tiszta liberalizmus, olyan
Pinochet-mintára.

Én úgy látom, a világoligarchák mindkét irányban lépni igyekeznek.

_______________________________________________
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A lélek halhatatlanságáról, az igaz vallásról
by maxval bircaman - szerda, június 12, 2019
http://bircahang.org/a-lelek-halhatatlansagarol-az-igaz-vallasrol/

Aurelius Augustinus (354-430) két m?véb?l szeretnék megosztani fontos gondolatokat.

Az értelem mint az ember képessége halhatatlan kell, hogy legyen, bár a test nem halhatatlan.

Az értelem nem lehet a test harmóniája, nem lehet a testben sem, mert a test múlandó, míg az értelem
nem az. Olyan ez, mint a m?vész és annak alkotása, az alkotás megmarad a m?vész halála után is.

Hogyan lehet az értelem örök, ha a lélek nyilvánvalóan nem az, hiszen hatnak rá még a testi dolgok is?
Az értelem változhat persze, de örökkévaló.

Hogyan szemlélhet? az értelem:

eszközként, mellyel a lélek szemléli az igazságot - ez a helyes megoldás,
az igazság közvetlen szemleléseként - itt szükséges elem a szellem,
a szellem szemléléseként, amint az szemléli az igazságot itt szükséges elem a test.

Mi a viszony a szemlélésben alany és tárgya között? Lehet:

az alany szellem igaz,
a szemlélt tárgy igaz,
mindkett? igaz, azaz lényegi.

51 / 527

BircaHang - 2019
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

A szellemnek mint alanynak és az értelemnek mint tárgynak elválaszthatatlannak kell lennie. Semmi
sem lehet istenibb az értelemnél, de a szellem nem lehet az értelemnek alárendelt. Az értelem fenntartja a
szellemet, azaz az értelem és a szellem kölcsönösen szükségesek.

A szellem sérülhet, de nem képes megsemisülni, mert semmib?l se lehet semmi.

Minden testnek szükséges van létrehozóra, s ez a létrehozó nem lehet test. Szükséges a létrehozó, mely
eghyben fenntartó is.

Így a testnek szüksége van az értelemre.

Lehetséges lenne, hogy a halhatatlan szellem id?vel múlandóvá válik, de ez ellentétes a természetes
renddel, ahol az örök sose lesz múlandó.

Ami nem igaz, az nincs. Nem lehetséges a létezéssel ellentétes létezés.

A lélek alsóbb része a fels?bb rész által van irányítva, a test pedig az alsó rész által. A lélek a testben
mindenhol jelen van.

*

Az értelem az a sajátos emberi képesség, mellyel képesek vagyunk eljutni Isten közelébe. Az ember
természetes harmóniaérzéke ennek jele: az egyenl?séget vagy a fokozatos, arányos egyenl?tlenséget
szépnek látjuk. Teljes harmünia aoznben képtelenség az érzékeken keresztül, ez egy bennünk lév? ideális
képzet. A lgfels?bb, csak értelem által fefogható harmónia maga Isten.
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A létez? és az egy
by maxval bircaman - szerda, szeptember 04, 2019
http://bircahang.org/a-letezo-es-az-egy/

Giovanni Pico della Mirandola (1463-1494) m?ve.

A m? célja Platón és Arisztotelész ellentéteinek egyeztetése.

Arisztotelész számára az egy és a létez? ugyanaz. az újplatónikusok számára az egy a korábbi, Isten is
Egy számukra. nem Létez?. Azt mondják: a kett?nek más-más az ellentéte: az egynek a sok, a létezésnek
viszont a nemlétezés.

A szerz? szerint azonban Platón azonosnak tekintette az egy és a létezés ellentétét, így következtethetünk
arra is: az egy és a létez? ugyanaz.

A létez? egyik jelentése: ami nem semmi. Ebben az értelemben azonos az eggyel.

Másrészt, a nem létez? az semmi, aligha lehet Isten semmi. A létez? mindent magában foglal, csak a
semmit zárja ki.

A létez? tehát a lehet? legáltalánosabb. Lehet-e valamilyen értelemben olyan, ami felette áll?

A dolgok lehetnek absztraktak vagy konkrétak. Absztrakt az, ami önmagában az ami, míg konkrét az,
ami valami más jóvoltából az (lásd: fehérség és fehér). Esetünkben a létez? konkrét, míg az absztrakt a
létezés. Ahogy a fehérséget nem szokás fehérnek nevezni, úgy a létezést se létez?nek. Isten aki a létezés a
legtökéletesebb módon így nem is létez?nek van mondva, hanem létezésfelettinek. Csakis ebben az
értelemben állítható az, hogy az egy a létez? felett van.
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A tökéletesség jelenthet két dolgot. Egyszer a nemen belüli tökéletességet, az a faj a legtökéletesebb,
mely leginkább adja az adott nem lényegét. De ez ilyen faj nem tökéletes abszolút értelemben, hiszen más
nemek lényege tekintetében nem bír tökéletességgel. Az abszolút tökéletesség viszont az, ami minden
nem felett áll, így se kijelenteni, se tagadni nem lehet róla semmit.

A feltételezett alapanyag nem lehet egység, hiszen Platón azt mondja róla, határtalan, így inkább létez?.
Az újplatónikusok mégis egységnek állítják. Valójában nem hiányzik bel?le se az egység, se a létez?.
Attól a formától kapja meg a befejezett egységet, mely létezést ad neki.

A sokaság nem ugyanolyan módon ellentéte az egységnek, ahogy a nemlétezés a létezésnek. Mi
következik abból, ha igaz lenne, hogy az egység a létezés felett áll? Az megsik, hogy két nem viszonya
olyan, hogy az egyik általánosabb a másiknál, így lehet, hogy egy faj a magasabbhoz tartozik, de az
alacsonyabbhoz nem. Ugyanígy, ha az egység általánosabb lenne a létez?nél, akkor lehetséges lenne,
hogy valami nem létezik, de egység.

A létez?, az egység, az igazság és a jóság mindenre igaz. Abban az értelemben, mint a semmi, a
különböz?ség, a hamisság és gonoszság ellentéte.

Minden, ami Istenen kívül van rendelkezik ható, formális és célbeli okkal, hiszen minden Isten által,
miatta és hozzá irányultan van.

A ható ok lényege: a dolgok részesei lesznek a létezésnek. Ha egyetértésben léteznek formájukkal, akkor
igazak, mint létez?, egység, igazság, jóság, ehhez hozzátehet? még a valami és a dolog kifejezés. Mivel
pedig Istenhez irányulnak a dolgok, ezért jók is.

Abszolút értelemben minden dolog egység: azonos magával és eltér? minden mástól. Minden dolog a jó
felé törekszik, a létezése szerinti jóhoz.

Istenben mind a 4 fenti jellemz? jelen van. Isten létez?, ? maga a létezés. Egység, mert alap csak egy
lehet. Nyilván igaz, hiszen önazonos. A jóság 3 feltétele: tökéletesség, kívánatosság, önelegend?ség.
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A következtetés az emberi magatartást illet?en. Az emberi elme, mely képes az istenit is felfogni, csak
úgy tud boldogságra lelni, ha birtokolja ezt az istenit. Amíg ezt nem érjük el, nem élünk igazán, hanem
folyamatos haldoklás állapotában vagyunk.

A szerz? azt mondja, a három f?b?n - János alapján a testi vágy (ez alatt értve a biológiai, fizikai vágyakat), a szem vágya (ez alatt értve az egészségtelen
kíváncsiságot, a birtoklási vágyat), az életkevélység (ez alatt értve azt a hamis érzést, hogy Istennel
azonosak vagyunk).

Szerintem mindenképpen a legnehezebb dolog a kevélység.

_______________________________________________
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A létez?r?l és a lényegr?l
by maxval bircaman - szerda, május 22, 2019
http://bircahang.org/a-letezorol-es-a-lenyegrol/

Aquinói Szent Tamás - Thomas Aquinas - (1225-1274) olasz teológus és filozófus. Gyakorlatilag
kimondható: a katolicizmus els? számú teológusa.

Mivel az értelem legel?ször a lényeget és a létez?t fogja fel, ezért szükséges ezen 2 fogalom tisztázása.
Ez a m? felfogható úgy, mint a Metafizika lényegének értelmezése.

A létez? kétféle értelme:

az arisztotelészi tíz kategória szerint, különösen az els? kategória (lényeg, azaz szubsztancia)
szerint - ami anyag és forma együttese, ez csak a ténylegesen létez?re mondható,
a megállapítás igazsága szerint, vagyis mindaz létez?, amir?l állító vagy tagadó megállapítás
tehet?, ez elmondható a ténylegesen nem létez?re is (pl. tagadás, hiány megállapítása).

A lényeg (azaz esszencia) azt jelöli, ami közös minden természetben a fenti els? értelmezés szerint
létezésben. (Nyilván nem lehet az esszencia alapja a fenti második értelmezés, hiszen akkor a ténylegesen
nemlétez? is lényeg lenne.)

A lényeget a meghatározás segítségével ismerhetjük meg, ez mutatja mi az adott dolog, a lényeg itt a
"miség" (quiditas), az amin keresztül egy adott dolog rendelkezik adott létezéssel. nevezhet? ez formának
is (mivel a forma határoz meg minden dolgot) vagy természetnek is (ami az adott dolog sajátos
m?ködésére utal).

A szubsztancia az els?dleges létez? (mármint a kategóriák között), a járulékok csak miattuk léteznek, így
igazán csak a szubsztanciának van esszenciája, minden más kategóriának csak másodlagosan.
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Az egyszer? szubsztanciáknak az esszenciája tökéletesebb, mint az összetetteknek. A legegyszer?bb
alapszubsztancia Isten, ? az oka mindennek. Mivel azonban az egyszer? szubsztanciák rejtettebbek
el?ttünk, így el?ször az összetett szubsztanciákat kell megvizsgálni.

Az összetett szubsztanciák két dologból állnak:

anyagból (például az ember esetében ez a test),
formából (például az ember esetében ez a lélek).

Mivel a meghatározás képtelenség mindkett? nélkül, így az esszenciában jelen van mind a kett?, annak
ellenére, hogy az anyag nem rendelkezik szubsztanciával, de a forma sem elegend? önmagában mint az
összetett szubsztancia megjelenítése - ha elegend? lenne, akkor nem lenne különbség a matematikai
fogalmak és a természeti tárgyak között, továbbá ez azt jelentené, hogy az anyag járulék.

Az esszencia azonban nem is az anyag és a forma valamiféle viszonya, sem kiegészítése, ez esetben az
esszencia járulék lenne. Pedig éppen a forma az, melyen keresztül az anyag az lesz ami, meghatározottá
válik.

Tehát az összetett dolgokban az esszencia az anyag és a forma valamiféle összetettsége. A józan ész
számára is világos ez, hiszen minden természetes dolgot éppen így fogunk fel, egyszerre anyagon és
formán keresztül, annak ellenére, hogy létezésének oka a forma.

Ha ez így van, akkor viszont - mivel az anyag az egyediség alapja - az a következtetés, hogy az esszencia
csak egyedi (részleges), azaz nem lehet meghatározása a fajtának, tehát a fajta nem határozható meg,
hiszen pl. az ugyanazon fajba tartozó egyedi dolgok lényegileg nem különbözhetnek, csak járulékosan,
azaz anyagukban.

Azaz az esszencia egyszerre egyedi és univerzális. ami ellentmondás.

A megoldás a problémára Tamás által az, hogy két típusú anyag van:
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jelölt (meghatározott): amikor konkrét individuális dolgok anyagáról beszélünk - ez van az egyed
meghatározásában, de nincs a fajta meghatározásában (lásd: nem igaz az emberre, de igaz
Szókratészre, azaz pl. adott csontok melyek a testét alkotják)
jelöletlen (meghatározatlan): az anyag abszolút értelemben ez van a fajta meghatározásában, de nincs az egyed meghatározásában (lásd pl. emberi csontok
általában).

Azaz az egyed és a faj között az eltérés csak az anyag jelöltsége.

Ugyanez igaz, kissé módosítva fajtára is, azaz a faj a nemen belül faji különbsége révén jelölt, ami nincs
benne se a faj, se a nem esszenciájában - a faj esszenciája határozatlan módon van meg a nem
esszenciájában. Pl. a test:

lélek nélküli forma, mely a térben van, amihez a lélek hozzájárulhat, de ha ez megtörténik, az már
nem lesz a test része,
tartalmazza a lelket is az egész, így a test rész.

A nemmel az anyagot határozzuk meg, míg a fajbeli különbséggel a formát, de mindkett? az
egészet jelöli meg, anyagot és formát is..

A faj azonos a meghatározással, a nem és a fajbeli különbség együttese.

A nem a faj teljes esszenciáját jelöli, de mégse minden alá tartozó fajnak azonos az esszenciája, ennek
oka a jelöltség.

Tehát:

a nem az anyagból jön, de nem anyag, mert az egészet jelöli,
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a faj a formából van, de nem forma, mert az egészet jelöli,
a fajbeli különbség az együttessége az el?bbieknek, de mint valami harmadik elem.

azaz az ember pl. test és lélek, de mint valami új, mely se nem test, se nem lélek.

A nem nem állítható fajbeli különbségr?l, hanem csak az egyedr?l. Az emberség fogalmából pl. ki van
zárva az anyag, azt jelöli ami által az ember az ami, így mint rész nem állítható az egészr?l, pl.
Szókratészról. Azaz az összetett szubsztancia misége nem azonos az összetett szubsztanciával. Tehát az
ember fogalma és az emberség fogalma is esszenciát jelöl, de az el?bbi nem zárja ki az anyagot. A faj
neve így lesz ember, s így állítható Szókratészr?l, hogy ember.

Hogyan viszonyul az esszencia a fajtához és a fajbéli különbséghez:

a fajta nem vonatkozik az esszenciára mint részre,
a fajta nem lehet az egyedeken kívül (ha így lenne, nem lenne felismerhet? az egyedi dolog a
fajtán keresztül),
a fajta oly módon vonatkozik az esszenciára mint egészre:
feltétlen módon: csak az igaz róla, ami fogalma szerint mint ilyenr?l igaz (pl. az ember
értelmes és lelkes, de nem fekete vagy fehér)
egyedi módon: igaz róla az is, ami esetlegesen igaz (pl. fehér vagy fekete).

A faj fogalma az emberi természetet (esszenciát) nem feltétlen értelemben illeti meg (az ember
esszenciája nem felel meg egyetlen egyedének se), csak abban az értelemben, ahogy az az értelemben
megvan: a minden egyedt?l független, elvont általános állítható az egyedekr?l. Az emberi értelem hozza
létre az általános dolgokat. Így az emberi természet is elgondolt általános, itt a szerz? nem ért egyet
Averroësszel.

Hogyan van jelen az esszencia az egyszer? dolgokban? Az anyagtól mentes dolgok csak anyagtól
mentesen foghatók fel. Az egyszer? szubsztancia esszenciája csak forma, mert közel van az els?
formához. Tehát az anyag és a forma közti viszony:

nem lehetséges anyag forma nélkül,
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elképzelhet? anyag nélküli forma, s minél közelebb van egy forma az els? formához, annál
valószín?bb anyagtalansága.

A szubsztanciák jellemz?i tehát:

összetett szubsztancia:
esszenciája forma és anyag: egészként és részként is, az utóbbi a jelölt anyag esete, lásd, az
összetett esszencia nem állítható az egyedr?l, pl. az ember nem lehet saját misége,
lehet faj szerint azonos, de szám szerint különböz?;
egyszer? szubsztancia:
esszenciája azonos a formával, így misége megegyezik önmagával,
a fajok és az egyedek száma azonos.

Az anyagtalan szubsztanciák nem teljesen egyszer?ek, mert nem tekjesen valóságszer?ek, van bennük
lehet?ségszer?ség is. Mivel minden esszencia vagy miség elképzelhet? létezés nélkül, tehát a létezés nem
azonos az esszenciával. Így ezek mégis összetettek, hiszen formából és létezésb?l állnak.

Egytelen dolog képez kivételt, melynek misége megegyezik a létével. ? szükségszer? létez?, míg minden
más esetleges létez?.

A dolog létezését maga a forma nem képes létrehozni, mert így önmagát hozná létre, azaz szükséges
küls? létrehozó. Így tehát szükségszer? egy olyan dolog, mely minden lét oka, s ez szükségszer?en egy.

Az értelem is ilyen módon összetett forma, ezért nem egy, hanem több. Az emberi értelem van a
legközelebb a tiszta létezéshez.

Az esszencia megjelenésének 3 módja:

Isten: lényege kizárólag a létezés, de létezése nem az egyes dolgok létezése (hiszen ezzel Isten
maga is változna),
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egyszer? szubsztancia: teremtett értelem - esszenciája anyagtalan, de nincs önálló létezése,
összetett szubsztancia: anyag és forma.

A járulékok természete, hogy nincs esszenciájuk, mivel csak valami vonatkozásában létezhetnek. A
szubsztancia oka a járuléknak, így egyesek formából erednek, mások anyagból:

az anyagból ered? járulákok szerint lesznek az azonos faj? egyedek eltér?ek (pl. férfi és n? az
embernél),
a formából ered?k a fajták tulajdonságait adják.

_______________________________________________
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A magyar jobboldal hibái
by maxval bircaman - kedd, augusztus 06, 2019
http://bircahang.org/a-magyar-jobboldal-hibai/

Évekkel ezel?tt, még liberális-konzervatívként, a magyar jobboldal részér?l 5 f? hibát láttam.

El?re hozzáteszem, hogy "jobboldal" alatt azt értem, amit Magyarországon annak szokás nevezni, nem
azt, ami valóban jobboldal a bevett politológiai meghatározás szerint.

Szóval pár éve a következ? 5 hibát láttam a magyar jobboldalban:

harmadikutasság,
nacionalizmus,
antiszemitizmus,
pogányság,
áltudományosság.

A fentiek közül az egyik pontban nyilván tévedtem, azaz véleményem megváltozott. Mint liberáliskonzervatív nyilván a kapitalizmus híve voltam, s bár láttam a kapitalizmus hibáit akkor is, azokat több
kapitalizmussal szerettem volna orvosolni.

Ma úgy látom, skizofrén állapot van a magyar jobboldalon: fent kapitalizmuspártiság (akkor is az ez, ha
nem a f?sodrú liberális modell mellett állnak ki, hanem a kelet-ázsiai fejleszt? kapitalizmus mellett), lent
meg harmadikutas antikapitalizmus van. Azt értve ez utóbbi alatt, hogy nem-marxista alapokon nyugvó
antikapitalizmus, amolyan népi baloldal. Alapvet?en nem gond ez a skizofrén állapot, míg tudatos, s míg
megvan az eszmei cél mögötte.

A pogányságot illet?en a helyzet drasztikusan javult. A korai Jobbik er?teljesen átvette ezeket a
marhaságokat, s valahogy náluk is maradt a Fidesz és a Jobbik lassú összeveszése után. Ma sokkal, de
sokkal kevésbé jellemz? a magyar jobboldali átlagemberre a pogányság éljenzése, mint 10-15-20 éve.
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Az átlag jobboldali magyar nem vallásos, de nem is ateista. Azaz csak akkor hangsúlyozza
kereszténységét, ha azt aktívan támadja a baloldal.

Miért is volt butaság a pogányságkultusz? Mert a premodern szakralitás a magyaroknál keresztény. Egy
régen elveszett hagyományhoz visszamenni próbálni pedig nem más, mint a valódi hagyomány
ellenségeinek segíteni. Alapvet?en a sok pogánykultuszos, akaratán kívül, a liberálisokat segítette.

Az antiszemitizmust illet?en is jelent?s a javulás, ez els?sorban a 2015-ös migránsválság mellékhatása,
melynek során az addig mindig fanatikusan filoszemita magyar ballib agytröszt kénytelen volt átállni a
másik oldalra, mire a jobboldal is oldalt váltott.

Persze az antiszemitizmus nem t?nt el, csak jóval halkabb lett. Ez a tömegek jelensége, hivatalosan és
ténylegesen is a fideszes vezérkar pedig mindig filoszemita volt, de ezt a szavazótábor egy jelent?s része
sose fogadta el. Az ok a kapitalizmusellenesség, s a kapitalizmus téves azonosítása a zsidósággal. Mára a
helyzet annyival jobb, hogy a nem elfogadók száma kisebb lett.

S?t, még olyan jobbosokat is látok, akik átestek a ló tulsó oldalára, elkezdték ismételni a zsidó
nacionalizmus marhaságait (lásd "nem léteznek palesztínok"), pedig erre semmi szükség.

Az áltudományosság terén sajnos semmi javulás. Ez az ami megmaradt a korai jobbikos antiszemitapogány kultuszból. Gyakorlatilag ez az ?störténet és a nyelvészet. Ma is nagyon népszer?nek lehet lenni
jobbos körökben e téren baromságok hangoztatássával, míg komoly adatok közlésével meg könnyen
liberálissá min?sítik az embert. Olyan ez, mint az ellenoldalon az antiszemitizmusról szóló vita: a
legkisebb eltérés a "hivatalos" vonaltól azonnal és nagyon gyorsan hozza a "náci" min?sítést.

Végére hagytam a legérzékenyebb kérdést, a nacionalizmust. A nagy többség ma se érti meg a
nacionalizmus károsságát, azt, hogy a nacionalizmus egy modern, liberális eszme.

A magyarságot ért történelmi katasztrófa, Trianon, meg er?síti ezt. Pedig Trianont is éppen a
nacionalimus okozta.
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Ennek vadhajtása a rasszizmus. Lásd, arabok és négerek genetikailag silányak. Ez az egyébként helyes
migránskampány hatása is. Pedig a dolgot ketté kell választani: az illegális migrációnak való ellenállásból
sehogy se következik, hogy a migrálni akaró népek valamiképpen alsóbbrend?ek lennének, a valóságban
?k ugyanazoknak az er?knek az áldozatai, akiknek mi is, csak más módon.

A nacionalizmus, a nemzetállamiság lehet alkalmas fegyver ideiglenesen, de sose cél. A cél éppen a
modernség meghaladása, s ennek része a nacionalizmus elvetése is.

_______________________________________________
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A magyar mint tanulandó idegen nyelv
by maxval bircaman - csütörtök, február 14, 2019
http://bircahang.org/a-magyar-mint-tanulando-idegen-nyelv/

Bár sose tanultam a magyart idegen nyelvként, személyesen tehát nem vagyok érintett, hiszen saját
magyar anyanyelv? anyámtól tanultam meg a magyart csecsem? koromban, igen sok embert ismerek,
saját rokonságomban is, aki idegen nyelvként tanulta a magyart. Így sok mennyiségben rendelkezem
tapasztalattal a témát illet?en.

Általános tapasztalat, hogy a magyar tanulhatósága fordított irányú. Míg pl. az angolt nagyon könny?
elkezdeni, gyorsan elérhet? egy jó alapszint, majd lassan nehezedik, addig a magyar esetében szinte
mindenki a fordítottját említi: nagyon nehéz elkezdeni, komoly id? kell az alapszint eléréséhez, de aztán
egyre könnyebb minden: aki elkapja a nyelv bels? logikáját, az kés?bb nem találkozik új nehézségekkel.

Mi az oka ennek? A f? ok: a magyarban nagyfokú szabályosság van. Nincsenek pl. szabálytalan igék,
mint az angolban, ahol 200+ ige alakja külön megtanulandó. A magyarban minden igér?l megállapítható
minden ragozott alakja, ismerni kell ehhez csupán pár alapvet? szabályt, s gyakorlatilag csak 3 ige
esetében (van, megy, hisz) tanulandók meg külön, szabályok alapján nem kikövetetethet? alakok.

A magyar igeragozás is szabályos 100 %-ban. Az átlag idegennek pl. nagyon furcsa a magyar
határozatlan és határozott ragozás elkülönülése, de erre abszolút pontos szabályok vannak. Könnyebb,
mint pl. az angol igeid?k megkülönböztetése, ahol sokféle, nem mindig logikus szempontok vannak.

A magyar f?nevek már nehezebbek. Itt egyes esetben könnyebb külön megtanulni a tárgyesetet és a
többes számot, mint szabályokat megpróbálni követni a sok kivétel miatt. Pl. a "z" vég? f?nevek
tágyesete jellemz?en -t, de mondjuk a "ház" szónak nem az. Ugyanez igaz a többes számra is, pl. "gázok",
de "házak".

Amit viszont a magyar anyanyelv?ek nehézségnek gondolnak a külföldiek számára, az jellemz?en
pofonegyszer?. Pl. általános mítosz, hogy a hasonulás nehéz dolog, miközben egy kivételmentes,
könnyen tanulható szabályosság.
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Magyar mítosz továbbá, hogy a magyar helyesírás nagyon fonetikus, miközben nem az. A valóságban pl.
a spanyol vagy az olasz helyesírás sokkal fonenikusabb a magyarnál, nem beszélve a finnr?l, vagy a szláv
nyelvekér?l, különösen a szerb-horvátról.

Ami a hangnemet illeti, furcsa dolog (kevés európai nyelvben létezik, az európai államnyelvek közül
még csak a finnben és a törökben), de megint megtanulható. Ahol pedig ingadozás van, ott a magyar
anyanyelv?ek is ingadoznak. A magyar vegyes hangrend? szavak toldalékolásánál van ugyanis, ahol van
100 %-os szabály és van ahol nincs:

ha a vegyes hangrend? szó utolsó szótagjában nem e, é, i, í van, akkor a toldalék az utolsó
szótagtól függ mindig, pl. "belaruszok".
ha a vegyes hangrend? szó utolsó szótagjában nem e, é, i, í van, akkor a helyzet nem egyértelm?:
ha a magánhangzó e vagy é, akkor mindkét hangrend? toldalék használatos ("hotelben" és
"hotelban"), s kevés olyan szó van, ahol csak az egyik (ez szinte mindig a mély), pl.
"kávéban",
ha a magánhangzó i vagy í, akkor szinte mindig mély a toldalék, pl. "áprilisban", de van
kevés olyan szó, ahol mindkét hangrend? toldalék el?fordul (pedofilok - pedofilek);
igazi gond csak a csak é/i/í-t tartakmazó szavakkal van, ott tényleg meg kell tanulni melyik
magas, melyik mély - nincs sok ilyen szó, de olyan is van, ahol jelentésmegkülönböztet? szerepe
van a hangrendnek, lásd "szívok" és "szívvel".

Ami viszont tényleg a legnehezebb dolog a magyarban az az igeköt?k elhelyezkedése azokban az
esetben, amikor a "logikai hangsúly" dönti el, az igeköt? hová jelyezend?, lásd "nem megyek be" - "nem
bemegyek". Ez az, amit sok év gyakorlás után is eltévesztenek az idegenek.

_______________________________________________
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A magyarellenesség, s?t a bármilyenellenesség gyökere
by maxval bircaman - szerda, január 09, 2019
http://bircahang.org/a-magyarellenesseg-sot-a-barmilyenellenesseg-gyokere/

Augustin Cochin ultrakonzervatív francia történész (1876-1916) Les sociétés de pensée et la démocratie Etudes d'histoire révolutionnaire cím? m?vében a 1789-es francia forradalmat revizionista módon
közelíti meg. Szerinte a forradalom oka nem gazdasági vagy politikai. A forradalom ugyanis csaj a
modern kor jellemz?je. Jellemz?je: az univerzalitás, a váratlanság, s a terror vagy a háború.

1789 valódi oka a magát megszervez? kulturális elit kis csoportjának szellemi felforgató tevékenysége,
utalva a korabeli felvilágosodási eszmét terjeszt? különféle vitaklubokra. Ezeket "kis városnak", "kis
népnek" nevezi. A kis nép jellemz?je, hogy a valóságtól elszakadva elmélkedik, kifejezetten ellenségesen
viszonyulva a "nagy városhoz", "nagy néphez", azaz a társadalom minden más tagjához, a néphez. A kis
nép missziójának tartja, hogy felvilágosítsa, felszabadítsa az ostoba népet, mely arra is képtelen, hogy
saját érdekeit felismerje, így az er?szak is indokolt. Innen a haladás terrorja kés?bb, mely morálisan
teljesen rendben van: hiszen a terror célja a közjó, s végs?soron az emberek érdekét szolgálja.

A kis nép jelent?s személyiségei lettek 1789 után Franciaország vezet?i. Hogyan alakul ki ez a kisszámú
forradalmi réteg, a kis nép? A példa Montesquieu Perzsa levelek cím? írása, ahol a racionalitás alapján a
létez? rend relativizálása történik, hiszen az adott kultúrán kívüli ember számára a meglév? kultúra
természetesnek t?n? jelenségei is nevetségesek. Azaz végülis minden társadalmi kötöttség értelmetlen, a
tiszta ész uralma a megoldás. Minden más vadság, sötétség, barbárság.

Amint hatalomra jut a kis nép, korlátlan lesz az uralma, hiszen ?k a maguk racionalitásával és a közjóért
folytatott küzdelmükben minden felett állnak.

Ugyanezt az elvrendszert ismerjük a marxizmus lenini ágából is természetesen, de mint látható az alapja a
liberalizmus, hiszen az 1789-es forradalomnak semmi köze a marxizmushoz.
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A speciális azonban nem is az, hogy egy elkötelezett kis csoport fanatikus módon terjeszti a maga
igazságát, ebben semmi furcsa. Még abban sincs különös, hogy összesküvés, konspiráció zajlik. Az igazi
sajátosság a gy?lölet, gy?lölet a kis nép fel?l a nagy nép felé, a saját nép utálata. Tehát nem egyfajta
gyerekszámba vevés, paternalisztikus lenézés, hanem igazi, hamisíthatatlan gy?lölet. Hiába adjuk id?nket
és pénzünket az ostoba többség felemelésére, az csökönyösen ragaszkodik a maga butaságához - hálátlan
népség, emberalatti mucsaiak!

Ugye ismer?s? Mi ma azt hisszük, hogy ez valamiféle modern magyar jelenség, esetleg kelet-európai
jelenség - Oroszországban is ez nagyon er?s volt, err?l szóltak a 90-es évek!, de valamilyen formában
egész Kelet-Európára, szerintem a leger?sebb alakban Magyarországon -, s lám, Cochin azt mondja,
Franciaországban ugyanez volt a XVIII. sz. második felében.

Azt hiszem, a marxizmus rájött, hogy ez zsákutca. Miközben a liberalizmus máig nem képes rájönni.
Elég csak olvasni a liberális elemzéseket: a liberális elit láthatóan nem érti, miért lázad a nép a "jó" ellen.
Mindenhol felel?seket találnak, az "álhírek", az orosz hackerek, a "populista" propaganda, a m?veltség
nem elegend? szintje, stb. Míg a marxistáknál Antonio Gramsci ráeszmélt a XX. sz. elején mi is a
helyzet.

Hiszen hiába lehet megragadni a hatalmat a kis nép által, ha a nagy nép csak passzívan elt?ri az új
hatalmat. Állandó terrorral pedig nem lehet örölre élni, azaz minden hatalom kénytelen
legitimitást teremteni, legalább passzív módon.

Gramsci átlátta Marx talán egyik legnagyobb hibáját: nem igaz Marx alapmegállapítása, hogy a lét
határozza meg a tudatot, mert valójában a tudat határozza meg a létet! Az ember képes elemezni saját
magát, visszafogni ösztöneit, s akár tévesen is megítélni dolgokat, majd ez alapján cselekedni, s?t
irracionális is tud lenni. A kérdés feltevésének a konkrét oka az volt: hogy a fenébe lehet, hogy
Olaszországban a legtöbb munkás fasiszta hív? lett, s nem kommunista. Hiszen a kommunizmus áll az
érdekükben, akkor meg miért fordulnak ellene? Vagy a Szovjetúnióbna miért kell er?szak a rend
fenntartására?

Mert a lét nem határozza meg a tudatot, azaz hiába foglalták el a kommunisták az államot és a
gazdaságot, ezzel nem lettek sikeresek, mert a szovjet lakosok tudata maradt a régi. 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: a mai orosz kommunisták olyan
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eszméket vallanak, melyekt?l kétségbe esne Lenin…

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 modern progresszív-liberálisok aktívan használják ezt hosszú id? óta. Ezért szokás ezt "kulturális
marxizmusnak" nevezni. Nem összesküdni kell, hanem lassan és aprólékosan elfoglalni a társadalom
látszólag teljesen politikafüggetlen szféráit.

Csakhát nem lehet az embereket meggy?zni arról, amit sehogy se akarnak, ez a szerencsénk. Err?l szól az
általános lázadás világszerte.

_______________________________________________
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A materializmus gondja
by maxval bircaman - kedd, április 16, 2019
http://bircahang.org/a-materializmus-gondja/

A materializmus f? gondja a XX. századi csillagászattól jött.

A klasszikus materializmus örök anyagról és örökm világról beszélt. Ez így koherens is. Belekötni nem
lehet.

S az idealizmus is koherens, azt mondja, van puszta örök létez?, mely létrehozza a világot, az anyagot.

S?t, a materializmus nyer? ebben az esetben, Ockham elve alapján mondhatja Istent felesleges elemnek.

A modern tudomány megjelenésével a kép tiszta lett: a keresztények hittek a teremtett, id?ben véges
világban, míg a szcientisták, ateisták a végtelen világban. Mindkett? koherens.

A materializmus a XX. sz. elején került bajba, amikor a természettudományok elkezdtek
világkeletkezésr?l beszélni. Ez nagy probléma, hiszen már így magyarázni kell mégis hogyan lett a
semmib?l valami.

A materializmus nem tud ezzel máig megküzdeni: egyszerre hirdetni a keletkezést és az oknélküliséget.

_______________________________________________
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A modernitás politikája
by maxval bircaman - hétf?, május 06, 2019
http://bircahang.org/a-modernitas-politikaja/

Azt hiszem a modernitás politikai irányzatainak leírására se 1, de 2 tengely se elegend?.

Az egytengelyes megoldás csak a gazdaságpolitikai irányt nézi: azaz a jobboldal a t?ke oldalának
támogatását jelenti, míg a baloldal a munka oldalának támogatását.

A kéttengelyes modell ehhez hozzáteszi a az autoritárius/demokratikus tengelyt is. Azaz a politikai
rendszerben a kormányzati hatalom mennyire függ a népszuverenistól.

Szükséges azonban egy harmadik tengely is: progresszív/tradicionalista vonalon is.

Direkt nem használom se a liberális,, se a konzervatív szót, ezek ugyanis egynél több dolgot is
jelenthetnek. A baloldal/jobboldal szóval is gond van, mert itt se egyértelm? a szóhasználat, ezért ezt is
magyarázóan fogom használni.

Így tehát a következ? opciók lehetségesek:

gazdaságpolitikai baloldal, demokratikus, progresszív: a mai újbalos mozgalmak sorolhatók
ide, pl. a spanyol Podemos vagy a német Linke jó példa, vagy a görög Sziriza annak hatalomra
kerülése el?tt (mert kormányon jobboldali programot valósítottak meg), Magyarországon az LMP
annak schifferi korszakában ide illik (a mai LMP iránya számomra kifürkészhetetlen),
gazdaságpolitikai baloldal, demokratikus, tradicionalista: a mai neokommunisták azon kisebb
része, mely nem támogatja a társadalmi progressziót, mondjuk az Orosz Kommunista Párt vagy a
Cseh-Morva Kommunista Párt,
gazdaságpolitikai baloldal, autoritárius, progresszív: elutasítja tehát a magántulajdont, a
polgári demokráciát (azt áldemokráciának tartja), s a kulturális hagyományokat is rabigának
tekinti, jó példa erre a korai szovjet rendszer a 30-as évekig, mindenben újítani akart, beleértva a
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magánéletet is, ilyen pl. a jelenlegi kubai rendszer is az ezredforduló óta,
gazdaságpolitikai baloldal, autoritárius, tradicionalista:
elutasítja tehát a magántulajdont, a polgári demokráciát (azt áldemokráciának tartja), a kulturális
hagyományokat viszont nem kívánja eltörölni, de legalábbi csak részben, ennek tipikus példája a
szovjet rendszer a 30-as évekt?l, miután szakított a korai szovjet rendszer
hagyományellenességével sok téren, a magánéleti kérdésekben: pl. válásellenes, szabad szex
ellenes, homofób lett, azaz a kifejezetten nem politikai jelleg? hagyományokat nem akarja
megváltoztatni,
gazdaságpolitikai jobboldal, demokratikus, progresszív: gyakorlatilag ez ma a nyugati világ
f?sodra, függetlenül, hogy az illet? párt magát jobboldalinak vagy baloldalinak nevezi, akik
magukat ballibeknek nevezi Magyarországon ezen a vonalon vannak, jó példa rá a francia Micron
elnök mozgalma, s annak magyar másolója, a Momentum, de a többi magyar ballib is bevallottan vagy tagadva - ide tartozik a legjobban,
gazdaságpolitikai jobboldal, demokratikus, tradicionalista: ez azt amit röviden
kereszténydemokráciának, konzervatívizmusnak szoktak nevezni, bár a mai
kereszténydemokraták, konzervatvok ma már progresszív és nem tradicionalista, talán jó példa
lehet erre az amerikai republikánusok jobboldali, keresztény fundamentalista szárnya,
Magyarországon talán az els? Fidesz-kormány, majd az MDF annak végs? szakaszában próbált
valami ilyesmit,
gazdaságpolitikai jobboldal, autoritárius, progresszív: erre nem tudok jó példát mondani, talán
ha annak idején a nácik népi szárnya nyert volna, az lett volna valami ilyesmi, bár ?k ehhez túl
balosok voltak, szóval ide nem tudok igazi jó példát felhozni,
gazdaságpolitikai jobboldal, autoritárius, tradicionalista: mai példa nemigen van erre,
történelmileg talán Pinochet rendszere a legtalálóbb példa.

Azt hiszem, ez így pontosabb, de aláhúzom, ez se alkalmas a premoderm, se a modernitást meghaladni
kívánó eszmékre.

_______________________________________________
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A mozgó mérce nem mér
by maxval bircaman - péntek, augusztus 30, 2019
http://bircahang.org/a-mozgo-merce-nem-mer/

Az egyik ismertebb magyar homoklobbista blog számol be a német katolikus papság újabb elfajzásáról.

A lényeg: a katolikus egyház vizsgálja felül álláspontját a homoszexualizmusról, különösen a tudomány
eredményeinek fényében.

Egyrészt, a tudomány mióta akar beleszólni a hit dolgába? Kb. olyan abszurd ez, mint azt mondani, a
legújabb tudományos eredmények miatt felülvizsgálandó a szül?k tiszteletének elve.

Másrészt, aki nem hisz az örök isteni igazságban, az miért akarja azt reformálni? Aki azt hiszi, minden
relatív, az miért akar más mércét? Lehet relativistának lenne, de a hiteles relativista álláspont nem az,
hogy legyen más mérce, hanem az: ne legyen mérce.

Továbbá, eleve minek egy folyton változó mérce? Mérésre ugyanis alkalmatlan.

S végül: miért vannak bent, s?t nem csak bent, hanem vezet? pozícióban egy egyházban olyan emberek,
akik nem értik saját tanításuk legalapvet?bb lényegét.

Persze tudjuk: ezek az emberek nem jóhiszem? idióták, hanem fizetett rombolók.

Én személyesen tisztelni tudom az ?szinte, nyílt ateistákat, s a nyíltan keresztényellenes embereket,
hiszen pusztán tévedésben élnek. De ezt a mocskot, ami egyre inkább dugja fel otromba pofáját a szarból,
ezeket a "reformereket" nem tartom másra, csak leköpésre érdemesnek.
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Jó hír, hogy Magyarországon ezek csak nagyon alacsony pozícióban vannak, s senki se veszi komolyan
?ket, legfeljebb csak egyes ballib médiákban bohóckodhatnak. Utalok pl. az egyik neves magyar reformálkeresztény ideológusra, Perintfalvi Ritára, aki - hála Istennek - kénytelen volt Ausztriába költözni,
ugyanis Magyarországon egyetlen egyházi intézmény se adott neki munkát.

_______________________________________________
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A politikus is ember
by maxval bircaman - vasárnap, március 10, 2019
http://bircahang.org/a-politikus-is-ember/

Hosszú évek óta tudom: a politikust legjobban akkor lehet megismerni, amikor nem politizál.

Ami nem csak magánéletet jelent, hanem olyan alkalmakat is, amikor nem kifejezetten politikai beszédet
mond, pl. kis közönség el?tt szólal meg és nagyobb keretben beszél, mint az éppen aktuális politikai
helyzet.

Annak idején, a 90-es évek végén, akkor döntöttem el, hogy nem lépek közelebbi kapcsolatban a
MIÉP-pel, miután személyesen hallgattam meg Csurka Istvánt egy 80-f?s közönség részeként.

Hasonló élményem volt két bolgár párttal is még 1990-ben, de kés?bb, 1991-ben is.

Pont 20 éve, 1999-ben döntöttem el, nem akarok egyetlen pártba se belépni, aktivista lenni, s?t
törzsszavazó se lenni. Azóta soha, sehol, semmilyen formában sincs kedvenc pártom, viszont mindig
elmegyek szavazni és mindig van véleményem.

Szóval a napokban megnéztem az Új Egyenl?ség m?sorát a YT-on, melyben az MSZP és a Párbeszéd
elnöke szerepelt. Röviden: Berci buta mint a szar, Geri meg egy intelligens gazember. Az el?bbinek
fogalma sincs mir?l van szó, csak rutinos profi politikusként ismételgeti a semmit, utóbbi viszont
tökéletesen érti mir?l van szó, de mivel érdekei mást mutatnak, így inkább idomul a semmihez.

Mert azt legalább észre kellene venniük az álbaloldali ballibeknek, hogy a baloldaliság nem azt jelenti,
hogy kimondjuk a szót, hanem konkrét dolgokat. Pl. a Fidesz baloldali intézkedéseit jobbos szemszögb?l
kritizálni biztosan NEM baloldaliság.
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Az MSZP, a legjobb jóakarattal is számolva, 1991-t?l egy jobboldali liberális párt, s a nemzetközi
nagyt?ke kedvenc magyar pártja. S ezen az nem tud változtatni, hogy tavaly óta megpróbálnak egyes
ügyekben baloldali érveket hangoztatni.

Egyébként jó is ez. A volt állampártok sorsa a megsz?nés vagy a hiteles m?ködés lett mindenhol. Lássuk:

Szovjetúnió: az állampárt be lett tiltva 1991-ben (a mai orosz kommunista párt NEM utódpárt,
hanem új alapítás),
Lengyelország: az állampárt feloszlatta magát 1991-ben, majd a tagjaiból szervezett új párt
gyakorlatilag ismét feloszlatta magát 1999-ben, aztán az abból szervez?dött új párt pedig
2015-ben megsemmisült, miután kiesett a parlamentb?l,
Romániában ez még 1989-ben lezajlott,
Csehszlovákia:
Csehországban a párt maradt kommunista, ma is létez?, kis parlamenti párt.
Szlovákiában létezett kis pártként 2004-es megsz?néséig,
NDK: feloszlás 1989-ben, a tagokból szervezett új párt ma is létezik (Die Linke), viszont az ma is
széls?balos.

A teljesség kedvéért a 2 volt európai, de szovjet tömbön kívüli ország adatai is, bár az ott más helyzet
volt:

Albánia: feloszlás 1991-ben. A tagokból szervezett új párt ma is er?s párt.
Jugoszláviában a feloszlás 1990-ben volt, a szervezett 6 új párt (minden új államban 1-1) ma is
létezik, különböz? pozíciókkal, de mindenhol voltak már kormányon (a leger?sebbek jelenleg
Macedóniában és Montenegróban).

Ami a lényeg: az a helyzet, hogy a párt megmaradt, átnevezve magát, ideológiát váltva, majd máig fontos
tényez? csak Bulgáriában és Magyarországon van. S ezek közül is csak a magyar párt az, mely
egyértelm?en és határozottan liberális. Ma a ballibaizmus csak Magyarországon er?s tényez? még.

Egyébként meg sok sikert kívánok Gerinek, valószín?leg sikerülni fog neki lerombolni akaratát kívül az
MSZP-t. Az intellgigens szélhámosok se képesek ugyanis a történelem menetén változtatni.
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Egy másik videót viszont egyetért?leg ajánlok. Nem véletlen, Tölgyessy volt annak idején az emberarcú
SZDSZ,

_______________________________________________
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A pártértelmiségi
by maxval bircaman - péntek, szeptember 27, 2019
http://bircahang.org/a-partertelmisegi/

A 70-es, 80-as évek Kádár rendszerének volt több archetípusa.

A hatalmi apparátusban a 3 f?típus az ?sbuta kommunista, a karrierista, s az értelmiségi volt.

Az ?sbuta kommunista az a típus volt, aki semmihez se értett, de egész életét mint párfunkcionárius
töltötte el, így komoly kapcsolati hálóval rendelkezett, ami miatt nem lehetett se kirúgni, se lefokozni. A
kádári elit ezeket egyedül úgy tudta semlegesíteni, hogy magasabb kamubeosztásba helyezte ?ket, majd
várt, míg elérik a nyugdíj idejét.

A karrierista nyilvánvaló mi, felesleges elemezni.

De most a harmadik típusról írok: a tájékozott, m?velt értelmiségir?l, aki a hatalmi apparátus része lett.
Eleve nem hitt semmilyen eszmében, a hivatalosban sem, de nem volt gátlástalan törtet? se. Amolyan
absztrakt humanizmusban hitt, meg hogy tegyük azt, ami tehet? a körülmények között. Hasznos ember is
volt az ilyen, mert amikor különösebb kockázat nélkül segíteni lehetett valakinek, akkor segített.

Aztán aki ebb?l a típusból aktív politikus lett a rendszerváltozás után, az megmaradt ilyennek. Továbbra
is küzd az eszmék ellen, szerinte nincsenek eszmék, hanem valamiféle általános "jóakarat" van. Ez aztán
elnevezi id?nként baloldalnak, id?nként liberalizmusnak, európaiságnak, meg még sok más üres szóval.

Mintha saját magáról beszélne Ildikó, aki annyira lenézi az embereket, hogy fel se tételezi róluk: van aki
rájön milyen álságos pont az ? szájából ez a "politika kiüresítése" szöveg.

? pontosan protípusa ennek a fajnak. Amikor még cenzor volt a Párközpontban sokaknak segített, ? maga
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kiröhögte a szabályokat, s sokaknak tanácsot adott, hogyan fogalmazzák át mondanivalójukat úgy, hogy
az átmenjen a cenzúrán, sokszor elnéz? volt, a határesetek el?fordulásakor mindig a hatalom ellenében
döntött. Alapvet?en egy megért? típus, aki nem akart ártani senkinek, s tényleg csak akkor tiltott, amikor
tényleg nem volt más lehet?sége.

Szóval egyénileg, emberileg ez a típus kellemes, mint ahogy az elnéz?, legyint? rend?r is jobb mint mind
a korrupt rend?r, mind a rugalmatlan akadékoskodó rend?r. Csakhát ebb?l rendszert építeni… Mert pl. mi
lenne, ha inkább egy jobb rendszer lenne, mint az, hogy egy rossz rendszer legyen, melyben örülni kell a
jóakaratú, elnéz? ellen?rnek?

Ez a semmibensemhiszekizmus szerencsére szépen rán?tt a ballibek fejére. Mert ?k voltak azok, akik ezt
a kádárértelmiségi típust képeek volták magyukba integrálni a Kádár-rendszer bukása után.

Az eredmény az egy. lejárattak mindent amihez nyúltak. Ami persze nekünk pont jó. De ez már más
kérdés.

_______________________________________________
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A rosszról
by maxval bircaman - szerda, október 02, 2019
http://bircahang.org/a-rosszrol/

Aquinói Szent Tamás - Thomas Aquinas - (1225-1274) olasz teológus és filozófus. Gyakorlatilag
kimondható: a katolicizmus els? számú teológusa. A m? címe: A rosszról.

A rossz, bár absztrakt értelemben hiányosság, konkrét megjelenésében dolog. Hiszen meglét és
hiányosság között nincs átmenet, továbbá ími valaha volt, az nem sz?nik meg teljesen, valamint minden
ami képes rombolni, az dolog.

Az ellentmondás feloldható, ha a rosszat két értelemben vesszük. Van feltétlen rossz, ami valóban csak
hiány. S van feltételes rossz, am nem önmagában az, hanem valamihez képest. Továbbá a hiánynak is két
értelme van, teljes hiány és valamilyen hiányosság, pl. vakság és szembetegség. Ezen kívül, ahogy a
fekete se a szín hiánya, hanem tartalmazza a szín nemet, úgy a konkrét rossz is részese az adott nemnek.

_______________________________________________
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A spanyolok állítólagos kegyetlensége Amerikában
by maxval bircaman - péntek, január 18, 2019
http://bircahang.org/a-spanyolok-allitolagos-kegyetlensege-amerikaban/

Makacs mítosz él arról, hogy a spanyol gyarmatosítók Amerikában valamiféle irtózatos népirtást
követtek el. Egyfajta indián holokauszt zajlott sokak szerint. Ráadásul ezt a mítoszt Magyarországon
els?sorban "jobboldali" érzelm? emberek szokták ismételgetni.

De mi a valóság?

Egy népirtás legjobban úgy igazolható, ha megnézzük mi lett a kiirtottnak mondott néppel. Pl. a zsidók
elleni XX. századi népirtás szabad szemmel látható: meg kell csak nézni, ott ahol egykor nagy tömegben
éltek zsidók, ma hányan vannak. De vehetjük az örmények elleni népirtást is a XX. sz. elején, az
ugyanúgy igazolható csak ezekkel az adatokkal.

Nincs tehát egyszer?bb dolog az indiánok esetében sem. Egykor az amerikai kontinensen csak indiánok
éltek, leszámítva a legészakibb részeket, ahol eszkimók. Ha volt népirtás, akkor ma alig vannak a
kontinensen, hiszen nyilván csak kevesek menekülhettek meg a náluk er?sebb, ?ket népirtók el?l.
Nyilván csak egyes eldugottabb helyeken, ?serd?kben maradhattak meg, máshol alig vannak.

Az egyszer?ség kedvéért a földrajzilag Amerikához számított Grönlandot kihagyom, hiszen az Amerika
felfedezése el?tt is ismert volt az európaiak számára. Úgyszintén kihagyandó minden olyan terület, mely
Amerika felfedezésekor lakatlan volt, pl. ilyen pl. a Falkland-szigetek vagy a Kajmán-szigetek, hiszen
ezeken a részeken sose voltak indiánok.

Az amerikai kontinensen a felfedezéskor kb. 20 millió ember élt, ebb?l 2 mllió Észak-Amerikában. Az
amerikai kontinens összlakossága ma kb. 1 milliárd, azaz 500 év alatt a lakosság az 50-szeresére n?tt. De
ez fogható az európai betelepülésre, szóval lássuk mekkora az indián vagy részben indián lakosság
aránya!
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Észak-Amerikában ma összesen 360 millió ember él, ezek 1,9 %-a indián, eszkimó, mesztic. Az angol
szóhasználatban eleve nincs mesztic, mindenki indiánnak számít, aki mesztic, szemben a spanyol
szóhasználattal, ahol különbségtétel van a tiszta indián és a részben indián között. Ennek oka az angol és
a spanyol gyarmatosítás különböz?sége.

Az angol gyarmatosítás telepes típusú gyarmatosítás. Azaz a hódítók kimennek az új területre, majd az
ottani lakosságot el?zik, rosszabb esetben kiirtják, a helyükre saját lakosságot telepítenek be. Az eredeti
lakosság súlyosan diszkriminálva van, a velük való kapcsolat ellenséges, a keveredés tilos, s ha
megtörténik, a keveredett leszármazottakat idegennek, az ?slakosok részének tekintik.

A spanyol gyarmatosítás logikája egész más, ez birodalomépít? típusú gyarmatosítás. Azaz az
?slakosság integrációja a cél, azokból ugyanolyan alattvaló lesz, mint a saját lakosságból, a keveredés
pedig egyenesen támogatott, hiszen az az identitás terjesztését szolgálja az ?slakosságban.
Jó példa erre, hogy míg az USA-ban az indiánok csak a XX. században kapták meg a politikai
egyenjogúságot (1924-ben), addig a spanyol gyarmatokon 1542-ben, majd 4 évszázad az eltérés.

Az USA-ban kb. 5,2 millió indián él, nagyjából a lakosság 1,6 %-a, Kanadában 1,6 millió, ami a lakosság
5 %-a (beleértve az eszkimókat is).
Az USA esetében fontos adat azonban az ?slakosság jelenlegi területi eloszlása. 39 % olyan területen él,
ami spanyol gyarmat volt. Az USA mai területéb?l a teljes nyugati rész, valamint Texas és Florida
spanyol gyarmat volt, ezeket az USA 1810-1848 között szerezte meg. Az indián lakosság további 28 %-a
volt francia területen él, ez a mai USA teljes középs? része, az USA ezt Napoleontól vásárolta meg
1804-ben. Az ?slakosság további 4 %-a volt orosz területen van (Alaszka), ez 1867-ben lett amerikai
terület. Azaz az USA azon részén, mely brit gyarmat volt csak az ?slakosság 29 %-a található jelenleg, ez
is kés?bbi vándorlás eredménye, eredetileg elmondható: a brit területeken nulla körüli indián maradt.

175 millió ember él ma Közép-Amerikában, ebb?l 128 millió csak Mexikóban. A 7 darab közép-amerikai
volt spanyol gyarmat lakosságának 58 %-a indián vagy mesztic. A legnagyobb arány Honduras - 97 %, a
legkisebb Costa Rica - 36 %.

A térség egyetlen volt nem-spanyol gyarmata a kicsi Belize, alig 400 ezer lakossal, melyb?l 69 % indián
vagy mesztic. Belize sajátos helyzete magyarázható azzal, hogy a gyakorlatban csak a XVIII. század
végén lett birtokba véve, addig a terület feletti gyarmati hatalom nagyrészt formális volt.
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A karibi térség összlakossága jelenleg 45 millió f?. Tiszta indián gyakorlatilag nulla van, mesztic
nagyjából az összlakosság 3 %-a. Azokon a területeken, melyek csak brit területek voltak a számuk nulla.
A tisztán francia területeken a helyzet ugyanez.

A volt spanyol terülekb?l Kubában lehet 1 % körüli mesztic az adatok szerint. hasonló az arány a
többször gazdát cserélt (német, brit, spanyol) Trinidad és Tobagón, kicsit magasabb 2-3 % közti az arány
az egykor francia, majd brit Dominicán, Saint Vincenten. A francia-spanyol Dominikán 10 % körüli. A
rekord Hollandia karibi tartományai, ahol 34 %, ez mind Arubán, mely szintén többször cserélt gazdát.

A karibi térség az els?, ahol a gyarmatosítás beindult, s ott voltak a civilizációs értelemben
legelmaradottabbak az indiánok. Ez az a régió, ahol tényleg beszélhetünk irtásról, bár itt se volt soha
tervezett népirtás. De a felfedezés utáni 20 évben már elt?nt a lakosság nagy része, a betegségek és a
kényszermunka miatt. A spanyol állam 1512-ben tiltotta be az indián népesség rabszolgaként kezelését. S
mint látható, szinte csak ott vannak ma legalábbis részben indián származ?súak, ahol megvolt a
spanyolok hatalma.

a kontinens feloszlása az utolsó európai gyarmati hatalom szerint, mai határokkal: zöld - brit, barna francia, narancs - holland, rózsaszín - spanyol, sárga - dán, kék - orosz, piros - portugál

Dél-Amerika lakossága jelenleg 420 millió. Ebb?l indián és mesztic összesen 39 %.

Ma tehát az indián és mesztic lakosság összlétszáma az amerikai kontinensen kb. 275 milló, a teljes
lakosság 27,5 %-a. A karibi térségben és Észak-Amerikában számuk és arányuk minimális, 2 % alatti.
Míg Közép- és Del-Amerikában ma is a a lakosság jelent?s részét teszik ki.

Elmondható: a spanyol gyarmatosítás mentette meg az indiánokat. Ahol az angolok gyarmatosítottak, ott
az indián lakosság gyakorlatilag megsemmisült, keveredés nem volt. Míg a volt spanyol területeken kivételekkel - ma is az indián és a mesztic a lakosság f? eleme.
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indián, mesztic, eszkimó lakosság aránya jelenleg országonként/területenként: 10 % alatt: fehér, 10-20 %
között: narancs, 20-50 % között: világoszöld, 50-75 % között: sötétzöld. 75 % felett: kék

_______________________________________________
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A szexuális beleegyezés szabályai
by maxval bircaman - hétf?, június 24, 2019
http://bircahang.org/a-szexualis-beleegyezes-szabalyai/

Egy vadgenderista, feminináci cikk jelent meg a napokban az Indexen. Mivel eléggé humoros, érdemes
alaposabban elemezni.

Két eset van. Vagy teljesen idióta aki a cikkben leírtakat kitalálta, vagy direkt kárt szeretne okozni. Én az
utóbbira tippelek.

A cikk el?ször is relativizálja az er?szakot, azt egyenl?nek min?síti a beleegyezés hiányával. Ez
egyébként hosszú távon csak az er?szakot, a valódi er?szakot, legitimálja.

A továbbikban kiderül: már "minden nem kívánt érintés", s?t a "vonakodás ellenére rábeszélés" is
er?szak, s?t már ezek megkísérlése is.

Ez engem a szovjet Büntet? Törvénykönyvre emlékeztet a sztálini korból, amikor a meggyanúsított
vádlottakrokonaival való ismeretség miatt is 10 évet lehetett kapni.

Kiderül a cikkb?l, még az "igen" is jelenthet nemet, hiszen esetleg csak félelemb?l mond a másik igent,
pl. a másik nem akarja az embert megbntani, ezért mond igent, mert ha nemet mondana, akkor arra a
kezdeményez? fél esetleg negatívan reagálne. S?t, ha mésik fél már beleegyezett, de láthatóan nem elég
lelkes aztán, akkor az nemet jelent!

A cikk szerint az ideális az lenne, ha mindenki mindent el?re megbeszélne aprólékoson. S?t, elhangzana
egy másfél órás rövid el?adás is "a nemi úton terjed? betegségekr?l, legutóbbi tesztelés id?pontjáróül,
eredményér?l, a prefreélt védekezési módokról, a fogamzásgátlásról, a fizikai korlátokról, egészségügyi
állapotról, a szex iránti attit?dökr?l, félelmekt?l, lelki tényez?kr?l, érzékenységekr?l". Gondolom, a
legjobb az lenne, ha mindezt írásba is foglalnák a felek.
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Ezekb?l levonva a következtetést, gyakorlatilag csak 2 olyan helyzet képzelhet? el, amikor a szex legitím:

prostituált és ügyfele közötti megállapodás esetében,
ha mindkét fél maximálisan határozott és azonosan, egyszerre reagálnak egymás
kezdeményezésére (de ez már nem ideális, hiszen itt nem beszélik meg el?re pontosan ki mit
akar).

Err?l a 80-as évekbeli vicc jut eszembe:
Odamegy a laza srác a laza csajhoz:
- Megyünk baszni?
- Megdumáltál! Hová menjünk, hozzám vagy hozzád?
- Figyelj, ha már most vitázunk, akkor inkább hagyjuk a francba az egészet!

Szóval a szex a liberalizmus szabálya szerint kell, hogy m?ködjön. Legyen bel?le puszta árucikk, jogi
kellékekkel.

Gyakorlatilag minden normális emberi magatartás büntetend? a cikk mögött álló agytröszt logikája
szerint. Felsorolok úgy találomra 3 dolgot ami nemi er?szaknak számít az újliberális agymenés szerint:

a fiú magához húzza a lányt, megcsókolja, az az els? pillanatban ellenkezik, majd megadja magát,
a felek csókolóznak ("szabályosan", azaz kölcsönös beleegyezés után), közben a fiú megsimogatja
a lány melleit,
a fiú közeledésére a lány nemet mond, miközben nem megy el, látványosan marad, azaz szimpla
meger?sítésre vár, a fiú tényleg akarja-e ?t, amire a fiú úgy reagál, hogy újra próbálkozik.

Szerencsére az emberiség nem úgy m?ködik, ahogy a feministák, liberálisok, genderisták szeretnék. Ahol
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pedig komolyan is veszik marhaságaikat, azok a társadalmak tulajdonképp jobb is, ha kipusztulnak.

_______________________________________________
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A szovjet rendszer legnagyobb hibája
by maxval bircaman - szerda, november 20, 2019
http://bircahang.org/a-szovjet-rendszer-legnagyobb-hibaja/

Sose éltem a Szovjetúnióban, de mintha éltem volna. Mert 5 évig szovjet-orosz iskolába jártam
Kubában, s ott is érettségiztem 1985-ben.

Persze nyilván én a szovjet valóság fels? szegmensével ismerkedtem így meg, hiszen aki a szovjet
rendszerben nem csak utazhatott, de külföldön dolgozhatott, az mindenképpen privilegizált embernek
számított.

A szovjet rendszer sokkal jobban elzárta az embereket a nyugati világtól, mint a Kádár-rendszer
Magyarországon. Nemcsak a politikát illet?en - ez Magyarországon is megvolt - hanem minden másban
is. Még Magyarországra se engedett be mindent Kádárék cenzúrája, de a szovjet rendszer kb. tizedannyit
engedett.

Az eredmény azonban pont az ellenkez?je lett, mint amire a rendszer vezet?i számítottak. A várakozás
ugyanis az volt, hogy a szovjet átlagember a kevés, hivatalosan megsz?rt információt kénytelen lesz
elhinni, s ennek alapján fog véleményt kialakítani. A valóságban teljesen az ellenkez?je történt: a szovjet
átlagember véleménye a nyugatról valóban a valóságtól teljesen ellentétes lett, de ellenkez? irányban,
mint ahogy erre a vezet?ség számított. Az átlag szovjet ember tehát valamiféle földre szállt
paradicsomnak képzelte a nyugatot, ahol mindenki gazdag, az élet csodás, dolgozni szinte nem kell,
miden csillogás-villogás.

A legtöbb Kubában dolgozó szovjet (s számuk 20 ezres volt a 80-as évek közepén) úgy érkezett Kubába,
hogy vagy semmilyen személyes tapasztalata nem volt a nyugatról, vagy egyetlen személyes tapasztalata
a Moszkva-Havanna repül?járat írországi (Shannon repül?tér) egyórás pihen?je volt, azaz a repül?téri
tranzit. S tömeges volt a hit, hogy a csillogó repül?tér annak boltajival a nyugati átlag életszínvonalát
képezi.

Mivel nekem hozzájuk képest hatalmas tapasztalataim voltak a nyugatról, gyakran kérdezgettek engem
osztálytársak. S amikor nem igazoltam vissza mindenben el?zetes elképzeléseiket, pl. elmondtam, hogy
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Madrid központja tele van koldusokkal, láttam, nem hisznek nekem: biztosan félek elmondani az
igazságot, ezért állítok olyen abszurdumokat, hogy Spanyolországban van szegénység.

A rendszer akaratán kívül elérte: az átlag szovjet állampolgár komolyan elhitte a hivatalos szovjet
propaganda minden állításának az ellenkez?jét.

Aztán amikor az orosz átlagember megismerte a kapitalizmust, már 1993-ban megszületett az orosz vicc:

Mi Marx két legnagyobb b?ne?
Minden hazugságnak bizonyult amit a kommunizmustól mondott. Viszont mindenr?l, amit a
kapitalizmusról mondott, meg kiderült, hogy igaz.

Saccolásom: a 80-as évek közepén a szovjet átlagemberek között 90 %-os volt a nyugat támogatottsága.
Most, hogy az információáramlás szabad, s az orosz átlagember hozzájut valós nyugati hírekhez, utazhat,
kb. 90 %-os a nyugat elutasítottsága.

A információkorlátozás tehát nem képes elérni semmit, mert ha kevés az infó, az alapból kíváncsi ember,
nem hisz benne. A kulcs a sikeres propagandához nem az információ korlátozása, hanem ellenkezúleg:
annak teljes biztosítása, majd a különböz? magyarázatok bemutatása, s természetesen a saját narratíva
alátámasztása, az ellentétes narratíva esetében pedig annak kritikája.

A szovjet propaganda az embert hülyegyereknek nézte, az meg - abszolút várható módon - gyerekként
reagált. Ismert tény, a kisgyerek vakon hisz szüleinek, majd már kiskamaszként semmit se hisz el
szüleinek. A szovjet rend pont ez érte el: dacos kamaszokat nevelt fel. A mai orosz propaganda viszont
döntésképes feln?tteknek nézi az embereket, ezért sikeres: nem az információt rekeszti el, hanem éppen
ellenkez?leg, alaposan bemutatja az ellentétes narratívát, majd azt kritika alá veti.

A nyugati propaganda válságát az utóbbi években az mutatja, a korábbi módszerr?l, mely nem korlátozta
az információáramlást, igyekeznek áttérni az információ k?kemény sz?résére. S a nyugati ember, minden
agymosás ellenére, emberi lény, aki erre dacosan reagál. Csinálják persze, semmi kifogásom ellene...
vágják csak maguk alatt az ágat, amin ülnek...
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A Szó megtestesülése
by maxval bircaman - szerda, július 31, 2019
http://bircahang.org/a-szo-megtestesulese/

Az olasz Anselmus (Anselmo) számít a skolaszti(ci)zmus egyik megalapítójának.

Az írás f? témája vita Roscellinusszal. Aki tagadta a lényeg valóságos létezését, az csupán nyelvi
fordulatnak tartotta, továbbá azt mondta, ha a Szentháromség egy, abból következ?en nem csak a Fiú
testesült meg Krisztusban, hanem a másik két személy is.

Hogyan érhet? el igazság? Hittel és tudással. De hit nélkül a tudás félrevezethet minket. A tudás segíthet
megérteni a hittételeket, de önmagában tehetetlen.

Isten egy vagy három? Lényegében egy, viszonyában három. De nem egy három részb?l összetett
entitás, hanem egyetlen, egyszer? Isten, Az isteni lényeg egy, de önálló a viszony. Mint az embernél, ahol
egy adott egyén lehet egyszerre atya és fiú, de nem ugyanabban a vönatkozásban,

A három személy olyan, mint a forrás, a bel?le alakuló folyó, s a folyó által alakított tó. A forrás a folyó
oka, míg a tó oka a forrás és a folyó.

Ez a katolikus tanítás. Az ortodox tanítás azt mondaná: a forrás mind a folyó, mind a tó okozója,
de a tó okozását a forrás a folyón keresztól végzi.

Isten eleve csakis egy lehet, mert Isten a legnagyobb jó, amihez még azonos mérték? jó se lehet, ha
ugyanis lenne, akkor nem lenne egyik se Isten.
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Isten maga az örökkévalóság, ami csak egy lehet.

Amikor Isten megtestesült emberként, nem az isteni lényege változott meg, nem abban lett részes az
ember, hanem egyik személye lett meg Krisztusban.

Ez a személy miért éppen a Fiú? Mert így Krisztus lehetett egyszerre emberfia és istenfia. Továbbá
logikus, hogy a Fiú kéri az Atyát, s nem fordítva, az emberiség nevében.

Krisztus természete nem azonos a többi ember természetével, de részben közös: Krisztusban megvan
mind a két természet, emberi és isteni, minden más emberben az emberi.

Pontosan mit takar a három isteni személy viszonya, ez nem fogható fel racionálisan.

_______________________________________________

92 / 527

BircaHang - 2019
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

A terepjáró
by maxval bircaman - péntek, július 26, 2019
http://bircahang.org/a-terepjaro/

Balszerencsém a múlt héten a Volvo hivatalos márkaszervizébe vitt.

Mivel várakoznom kellett kb. 3 órányit, az id? egy részében körbejártam az épületben, ahol szerviz
mellett márkakeresledés is m?ködik.

Minden f? típusból ki van téve 1-1 darab, részletes adatokkal. Bár már nem vagyok lelkes autóhív?, a
téma - bevallom - mégse hagy hidegen. Szóval rögtön megnéztem a csúcsmodellt. Alapáron 20,5 millió
Ft, de a legjobb verzió 27 körül van.

Szívesen megnézegettem, de rögtön tudtam: sose fogok ilyet venni. S nem pénzhiány miatt, mert szinte
biztosan lesz pénzem ilyenre. S nem is azért nem veszek majd ilyet, mert túlárazottnak tartom (egyébként
annak tartom). Hanem tisztán ideológiai okokból.

Ezeket most elsorolnám.

El?ször is Kelet-Európában akinek ilyen vagy hasonló kategóriájú kocsija van, az kb. 95 % eséllyel egy
gazember. Akarnék én gazemberek közé keveredni? Nem, mert nem vagyok magam ellensége.

Másodszor, abszurdnak tartom az ilyen kategóriát normál, városi, városon kívüli országúti használatra.
Az üzenet az, hogy a tulaj mindent és mindenkit leszar. Akarnék én ilyen üzenetet közvetíteni? Nem,
mert nem vagyok magam ellensége.

Harmadszor pedig, a társadalmi igazságosság és az anyagiság kérdése. Nem vagyok a teljes egyenl?ség
híve, de az ellenkez?jét is károsnak tartom. Egyszer?en vannak dolgok, melyekben nem szabad nem
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szerénynek lenni. A szerénytelen ember minden esetben rabja lesz az anyagi világnak. Nem, nem rossz az
anyagi világ, távol áll t?lem az ilyen manicheus vagy gnosztikus gondolat, az anyagi világ jó és a dolgok
is jók, de magunkat túlságosan függ?vé tenni az egyes dolgoktól egészségtelen magatartás.

Egyébként önmagában a kocsi gyönyör? szép, tökéletes mestermunka, jól dolgoztak a svéd és a maláj
proletárok, ez tény. De nem ez itt a kérdés.

_______________________________________________
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A természet felosztásáról
by maxval bircaman - szerda, június 19, 2019
http://bircahang.org/a-termeszet-felosztasarol/

John Scotus Eriugena (815-877) ír teológus, filozófus m?ve.

Az alapvet? felosztás: létez? és nemlétez?. 4 rész van:

teremt?, nem teremtett - ez Isten,
teremt?, teremtett - eredend? teremt? okok,
nem teremt?, teremtett - a helyben és id?ben létez? dolgok,
nem teremt?, nem teremtett.

Mi a létez?? Öt szempont:

1. Amit fel tudunk fogni akár érzékileg, akár szellemileg. Isten így nemétez?, a lét felett álló, mert
semmiképpen se fogható fel. A dolgok lényeget ugyanígy ne tudjuk felogni, minden amit
felfogunk, az járulék, nem lényeg.
2. A teremtett természet egyszerre létez? és nemlétez?. Minden szint felfogható a nála magasabb
számára ugyanis, de nem a nála alacsonyabb számára.
3. Az van, ami már látható, s az nincs, ami egyel?re csak rejtett okként jelenik meg.
4. Az van, ami értelmileg felfogható, míg ami múlandó, az nincs.
5. Az emberi természet b?nbéli állapotában nincs, míg megújulva ismét van.

Hogyan ismerhet? meg ezek után Isten? Az Isten lényegét megjelenít? képek által a természetben: Isten
bölcsessége leereszkedik az emberi természethez, az emberi természet pedig felemelkedik Isten
bölcsességéhez. Ahogy a napsugár magának a Napnak t?nik, Isten tehát a dolgok révén a dolgokban, nem
önmagában véve felfogható. Isten az eredend? oka mindennek, minden bel?le van, s mindennek ?
végcélja.

_______________________________________________
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A térkép célja
by maxval bircaman - péntek, december 06, 2019
http://bircahang.org/a-terkep-celja/

Megint volt egy m?botrány az ukránok miatt. A ukrán kormányzat vadászik azokra, akik a Krímet
szerintük rosszul mutatják be. Rosszul, azaz Oroszország részeként.

Kérdés: mi egy térkép célja? Az álmok kivetítése, vagy a tények bemutatása?

A kommunista térképeken egyértelm?en egy álomvilág volt ábrázolva, mind a magyar, mind a szovjet
térképeken, például:

Kelet-Jeruzsálem Jordánia részeként szerepelt, pedig 1967 óta izraeli terület,
a teljes vitatott indiai-pakisztáni terület India részeként szerepelt,
nem volt bejelölve Tajvan határa;

szóval minden térkép a hivatalos kommunista álláspontot tükrözte, mely a fenti esetekben az arab, az
indiai, a kínai kommunista álláspontot támogatta. Ez súlyop félreértéskeet okozott, pl. emiatt úgy t?nt, a
Szovjetúnió és India majdnem határosak egymással, alig 20 km választja el ?ket, miközben a valóságban
a két ország közt távolség ennek a 10-szerese volt.

Amikor el?ször lett egy jó nyugati térképem, ez 1983-van történt, s egy Britannica atlasz volt (máig
egvan). Itt szembesültem el?ször azzal, hogy a valóság van a térképen, tehát nem a nyugati hivatalos
álláspont, hanem a valóság. Azaz pl. a fent leírt esetekben:

Kelet-Jeruzsálem izraeli területként szerepelt, külön vonallal jelölve a határt a nemzetközileg
elismert izraeli és a nemzetközileg nem elismert izraeli terület között,
a vitatott indiai-pakisztáni terület határa külön jelölve volt, plusz a terület tényleges megoszlása is,
egy rész India részeként, más rész Pakisztán részeként,
jelölve Tajvan határa mint Kínai Köztársaság, egyszersmint zárójelben a nemzetközileg elismert
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helyzet is.

De ugyanez be volt tartva a legextrémebb esetekben is, lásd pl. a dél-afrikai független bantusztánokat is
meg lehetett nézni a térképen.

De a magyar múlt is jó példa. Horthy alatt a magyar állam hivatalos politikája a "mindent vissza" volt,
ennek ellenére az iskolai térképeken be volt mutatva mind a Trianon el?tti, mind az utáni Magyarország.

Szóval a Krím esetében. Aki akarja, tekintse bátrán ezt az orosz terület Ukrajna részének, de ez még nem
ok arra, hogy a térképen ne a valós helyzetet ábrázolja.

India és Pakisztán
piros - volt Szovjetúnió (Üzbegisztán és Tadzsikisztán), zöld - Afganisztán, kék - Kína, narancs Pakisztán, rózsaszín - India
1, kép - Pakisztán szerint, 2. kép - India szerint, 3. kép - tényleges helyzet

_______________________________________________
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A világ örökkévalóságáról
by maxval bircaman - szerda, június 26, 2019
http://bircahang.org/a-vilag-orokkevalosagarol-2/

Sigerus de Brabantia (1235-1284) m?ve.

A fajta (általános) csak az egyedekben jelenik meg, nincs önálló léte. Ez abból is látható, hogy az ember
nem létezett addig, míg egyetlen egyede se létezett.

Ebb?l az is következik, hogy Isten nem az embert teremtette meg mint fajt, hanem egy adott embert. Így
mivel egyetlen emberi egyed se örökkévaló, az emberi faj se az. Más szempontból viszont örökkévaló az
emberi faj, hiszen különböz? egyedekben folyamatosan létezik, viszont nem lehet ez érvényes érv
önmagában.

Az emberi faj keletkezés útján lett. Egy egyénb?l jön a másik egyén. Az els? egyén nem lehetséges, nincs
honnan jöjjön a természete, Isten nem lehet magyarázat, mert ? nem hoz létre közvetlenül egyedeket.

A szerz? szerint csak az lenne ellenérv, ha Isten az els? embert örökélet?nek hozta volna létre, de szerinte
ez nem így volt.

A fajta kizárólag az emberi elme absztrakciója, csak benne létezik, lehet?ségszer?ségként. A fajta
(általános) csak az, ami jelöli az egyedit annak eszmebeli absztrakt felfogásán keresztül, s csak ilyen
módon létezik, s így is csak a lélekben.

Az általános (fajta) nem szükséges, hogy el?zetesen létezzen: a megértés és az általános egyben vannak,
egyetlen egészet alkotnak (ahogy a mozgató és a mozgatott mozgása is egységben vannak).

Két lehet?ség van ugyanis:
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a fajta létezik a természetben, ha így lenne, nem lehetne az értelem tárgya,
a fajta csak az elmében (lélekben) létezik, a fent leírt módon.

A cselekedet az értelemben megel?zi a lehet?ségszer?séget. Magát a lehet?ségszer?séget is a
cselekedeten keresztül határozzuk meg (lásd az épí? az aki képes építeni).

A cselekedet továbbá megel?zi a szubsztanciát és az egyedek létrejöttét, hiszen a létrejövetel a
lehet?ségszer?ségt?l a valóságszer?sig tartó cselekvéssel zajlik.

De az általánost illet?en az örökkévaló dolgok nem el?zik meg egymást. Szükségszer? tehát az
örökkévalóságuk. Ellenkez? esetben a lehet?ségszerúségük megel?zné valósgszer?ségüket, azaz vagy
állandóan lehet?ségszer?ségben lennének, vagy maguktól lennének képesek átmenni valóságszer?ségbe,
valamilyen módon egyszerre lennének a két állapotban.

Annak ellenére, hogy a létrehozó cselekedete megel?zi szubsztanciában és végrehajtásban a létrehozottat,
ebb?l nem következik az, hogy maga a létrehozó cselekvés is megel?zné a létrehozott cselekvését (lásd
tyúk és tojás).

Isten esetében eleve nincs ellentmondás, hiszen mindig valóságszer?.

Végkövetkeztetések:

A múlandó dolgok tekintetében az örökkévalóság az alapanyagra vonatkozik. A lehet?ségszer?
ilyen módon örökkévaló. a létrehozott fajtaként mindig ilyen.
A fajta örök. Az egyedek esetében a valóságszer?ség el?bbi a lehet?ségszer?séghez képes, mivel
a lehet?ségb?l a valóságba való átmenet egy létez? cselekvése által zajlik. A megel?zás nem csak
id?beli, hanem a képességet illet?en is fennáll. Nem csupán maga a létrehozott dolog jön a
létrehozóból, de a létrehozódás képessége is, lásd a spermium mint a embert léterhozni képes
valóság. Viszont mindez a fajta esetében végtelen lámcolat, minden lehet?ségszer?
létrehozandóhoz kell egy valóságos létrehozó, s minden létrehozóhoz kell egy lehet?ségszer?
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létrehozandó.
Nem szükséges, hogy egyezzen egymással a tudományos igazság és a hitbéli igazság.

_______________________________________________
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A világ örökkévalóságáról
by maxval bircaman - szerda, május 15, 2019
http://bircahang.org/a-vilag-orokkevalosagarol/

Aquinói Szent Tamás - Thomas Aquinas - (1225-1274) olasz teológus és filozófus. Gyakorlatilag
kimondható: a katolicizmus els? számú teológusa. A m? címe: A világ örökkévalósága.

Létezhet-e a világ örökt?l fogva?

Ami létezik Istenen kívül, az csakis úgy létezhet, ha okozata a leginkább, legtisztábban létez?nek.
Lehetséges-e tehát Isten által okozott örök létezés?

A kérdés két része:

Isten létrehozhat-e örökké létez?t: a válasz igen,
létezhet-e örökké létez? Istenen kívül:
jelen van-e ilyen passzív képesség bármely dolognál: nem, mert nem lehet örök okozat,
nem áll-e fent itt fogalmi ellentmondás: Isten sem teheti meg, hogy valami egyszerre igaz
és hamis legyen, viszont Isten mindenhatóságához hozzátartozik, hogy minden fogalmat
és képességet meghalad, így aki azt állítja, hogy el lehet gondolni a teremtmények által
olyat, amire Isten nem képes, az kifejezetten megkérd?jelezi Isten mindenhatóságát.

A kérdés tehát az: ellentmondás-e, hogy egy dolog Isten által teremtett teljes szubsztanciája szerint és az,
hogy ugyanez a dolog id?beli fennállásának nincs kezdete. Ha van ellentmondás, az csak a következ?k
külön-külön vagy együttes fennállása folytán lehetséges:

mert szükségszer?, hogy az okozó ok id?ben megel?zze az okozatát:
egyetlen olyan ok sem el?zi meg szükségszer?en az okozatát, ha ezt az okozatot egyetlen
pillanatban hozza létre, Isten esetáben éppen ez a helyzet: nem mozgás révén, hanem
egyetlen, pillanati cselekvéssel hozza létre teremtményét, azaz egyidej?ség áll fenn
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cselekvés és okozat létrejötte között,
az az ok, amely a dolog teljes szubsztanciáját hozza létre, hatékonyabb annál, mely formát
hoz létre, mivel nem az anyag lehet?ségszer?ségáb?l cselekszik, mégis képes arra, hogy az
általa létrehozott forma egyidej?leg létezzék vele (lásd, a Nap és a fénye), s nyilvánvaló,
hogy erre még inkább képes Isten,
ha egy ok olyan, hogy létezésekor az okozata nem létezik, akkor ez az ok híján van
valaminek, viszont Isten nincs híján semminek, így együtt van okozatával, így nem
szükségszer?, hogy id?ben megel?zze okozatát,
az akaratlagos ok csak akkor el?zi meg az okozatot, ha szükséges megfontolás is, ez
Istennél kizárt;
mert szükségszer?, hogy a nemlét id?ben megel?zze a létezést:
a semmib?l létrejövés azt jelenti, hogy a teremtmény a semmi után jött létre, ez az "után"
lehet id?beliség és természetszer?ség is, s nem szükséges, hogy az id?beliség szerint
legyen így, elegend?, ha természet szerint semmi el?ször miel?tt létezne, err?l lásd a
szerz? által hivatkozott magyarázatot,
el?bb van meg minden egyes dologban a természet szerint az, ami önmagában megilleti,
mint az, amit valami mástól kap, így mivel a létezést a teremtmény valami mástól kapja,
ha magára marad, akkor a teremtmény semmi - természet szerint ennélfogva el?bbi
számára a semmi, mint a létezés, így nem szükséges, hogy azért, mert a semmi az
id?tartam szerint nem el?zi meg a létezést, a teremtmény egyidej?leg legyen semmi és
létez?,
ha egy teremtmény örökké létez?, akkor ez nem az jelenti, hogy volt olyan id?, amikor
semmi volt, hanem azt, hogy olyan a teremtmény természete, hogy ha magára maradna,
akkor semmi sem lenne (lásd, a bolygók fényesek a Nap megvilágítása által, ebb?l nem
következik, hogy valaha sötétek voltak, csak az, hogy a megvilágítás hiányában ilyenek
lennének).

Nyilvánvaló tehát, hogy nincs ellentmondás azon két állítás között, hogy van olyan dolog, melyet Isten
teremtett és mely mindig létezett.

_______________________________________________
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A zsidó büszke rá, hogy kicsi
by maxval bircaman - szombat, október 12, 2019
http://bircahang.org/a-zsido-buszke-ra-hogy-kicsi/

A népek szeretik a saját önazonosságukat régiséggel er?síteni.

Azaz nem elégedettek saját létez? történelmükkel, hanem pluszban kitalálnak még pár hosszú
évszázadot, évezredet.

A magyar népben ez a áltudományos ?störténetben és ?snyelvészetben jelenik meg, lásd a sumérok de
facto magyarok, ill. a magyar az emberiség "?snyelve". A magyaroknál mindez szerencsére eléggé
marginális.

Ma csak azok a népek nem csinálják ezt, akiknek a valós történelme tényleg hosszabb másokénál.
Mondjuk egy kínai vagy egy perzsa vagy egy görög nincs miért fantáziáljon, mikor fantázia nélkül is
mindenki tudja, ?sibbek a legtöbb más népnél.

Mindez persze nem új jelenség, a korábbi korokban is így volt ez. Mindenki azt mondta magáról, ? már a
világ kezdete óta megvan. Az ókorban volt egy nagy kivétel: a zsidók. Míg mindenki azt mondta, ?k a
leg?sibbek, a ravasz zsidók ezzel teljesen szembemenve, azt állították: ?k a legújabbak, s egyáltalán nem
is léteztek korábban.

Igen, ez tény, bár szembemegy azzal a népszer? tévhittel, hogy a Biblia szerint Ádám és Éva zsidók
voltak. Nem, nem voltak. A Biblia és a zsidó mitológia szerint Ádám és Éva nem voltak zsidók, hiszen a
legels? zsidó Ábrahám, s az ? leszármazottai közül is csupán az egyik fiának, Izsáknak a leszármazottai
a zsidók, s?t Izsák leszármazottai közül is csak Jákobnak a leszármazottai. Ábrahám pedig valamikor az i.
e. XX. században élt. S a zsidók nem ma kezdték állítani ezt, amikor 4000 év történelem szép
teljesítmény már, hanem még 3000-3500 éve, amikor csak pár évszázados volt a történelmük.

Szóval a régiségi vetélked?ben jöttek a zsidók, s "bevallották", ?k az utolsó helyezettek, a legkevésbé régi
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nép, majd megjegyezték, miért is kellene a legrégibbnek lenni?

Nagyon ügyes módszer: ha nem tudsz nyerni egy játékban, változtass a játék szabályain.

Ennek leképezése Dávid és Góliát története. A minta annyira nagyszer? és népszer? lett, hogy ma már
tele minden a hatalmas felett gy?zelmet arató kicsi történetével.

_______________________________________________
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Ahol a sznobizmus kultúrát jelent
by maxval bircaman - kedd, november 26, 2019
http://bircahang.org/ahol-a-sznobizmus-kulturat-jelent/

Az angol nyelv egyik érdekes jelensége, hogy nem válik el egymástól a sznobizmus és a m?veltség.

Jó tanulmányozható ez az úgynevezett szabálytalan többes számú névszavakon. A magyarban a jelenség
ismeretlen (legalábbis bizonyos értelemben), nálunk ugyanis minden névszóragozás szabályos, nem
létezik pl. egyetlen magyar f?név se, melynek többes száma ne lenne szabályos. Egy magyart idegen
nyelvként tanuló idegen számára a magyar f?neveknél nem az a kérdés, hogy mi egy magyar f?név
többes száma, mert a rag vagy -k vagy -(magánhangzó)k, az el?bbi akkor ha a szó magánhangzóra
végz?dik, utóbbi ha mássalhangzóra, hanem az, hogy mi a pontos szabály az adott esetben. S ha a pontos
szabályon túli eseteket elnevezzük rendhagyóknak (ez is egy érvényes néz?pont), akkor a kérdés már
csak ezen esetek külön megjegyzése. Nagyon kevés olyan magyar f?név van, melynek többes száma nem
magyarázható el szabályosan - persze gyakorlati szempontból sokszor egyszer?bb egy bonyolult szabály
elmagyarázása helyett az illet? eset szimplán rendhagyónak min?sítése, pl. valószín?leg egy nyelvtanuló
számára egyszer?bb annak megjegyzése, hogy tó-tavak rendhagyó, mint értekezés a tó szó dupla tövér?l.

Eddig az angol esete kb. teljesen ugyanaz.

Ami az angol sajátossága, hogy a m?velt beszéd hajlamos egyes idegen szavak (els?sorban latin, de
egyes görög szavak esetében is) idegen többes számát használni. Azt mondják pl., hogy

bacterium - bacteria, medium - media, cactus - cacti, datum - data, criterion - criteria, formula formulae,

stb. (magyarul: baktérium - baktériumok, médium - médiumok, kaktusz - kaktuszok, adat - adatok,
kritérium - kritériumok, formula - formulák). Persze a hétköznapi angol nem így beszél, számára
bacteriums, mediums, cactuses, criterions, formulas, vagy egyenesen az eredeti többes számból képzett
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többes, ott ahol az eredeti többest egyes számnak érzi: datas, medias, criterias, stb. Pl. a "one datum" csak
nagyon magas stílusban szokásos, 30-szor ritkább a "one data" verziónál, többes számban viszont "data"
és a "datas" egyforma el?fordultságú.

A magyarban mindez teljesen ismeretlen. Az eredetileg többes számú idegen eredet? szavak is egyes
számúak magyarul: spagetti, média, opera, sperma, graffiti. S természetesen nem létezik olyan idegen
eredet? szó a magyarban, melynek idegen többes számát használnánk. Pl. a médium - média esete se
ilyen, pedig err?l egyesek váltig állítják, ez valamiféle speciális helyzet - a tényleges használatban:
médiumok és médiák, azok által is, akik ezt kiemelik, legfeljebb ?k nem használják a "médiák" szót.

Itt meg kell jegyezni, a nyelvészethez nem ért? magyar tudálékosok kedvenc vessz?paripája a "sperma"
és a "média" szó, ezek szerintük többes számban vannak, így hibás szerintük a "spermák" és "médiák".
De ez most teljesen mindegy, mert még ezek a tudakékosok se használják a "sperma" és a "média" szót
többes számban. Pl. senki se mondja "a sperma fehérek" vagy "a média azt mondják", pedig így kellene
mondani, ha ezek tényleg többes számban lennének, lásd pl. "az üvegek fehérek" vagy "a politikusok azt
mondják". Azaz ha igazuk is lenne állításukban, akkor azt kellene feltételezni, hogy léteznek a magyarban
olyan többes számú f?nevek, melyek nyelvtanilag egyébként egyes számúkként viselkednek, ami persze
abszurdum, hiszen miben állna egy szó többesszámúsága, ha nem abban, hogy többessszámúként
viselkedik.

De vissza a témára. A lagtudálálékosabb magyar sznob se használna többes számúként egy csak az
eredeti nyelvben többes számú szót, lásd senki se mondja "a média azt mondják". Míg angolul pontosan
ez a helyzet: a m?velt nyelvhasználatban helyesnek, elfogadottnak, s?t kifinomultabbnak számít az
idegen többes szám. Természetesen az angolban is a hétköznapi használat a gyakoribb, pl. a "the media is
saying" 2-szer gyakoribb a neten, mint a "the media are saying".

Mi lehet a magyarázat? Az, hogy az angolok sznobok? Nem hiszem.

Szerintem az ok kett?s, egyrészt az angol nyelv sajátos története, másrészt nemzetközisége.

Az angol nyelv történetében a releváns elem, hogy az egykor angolszász nyelv? Anglia a francia nyelv?
normann uralkodók hatalma alá került a XI. században (máig onnan származik az angol uralkodócsalád,
igaz, oldalágon, a jelenlegi angol királyn? legkorábbi ismert ?se egy IX. sz. közepén
Skandináviában született, Észak-Franciaországban letelepedett viking nemes). Így sokig még megvolt az
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a hagyomány, hogy az elit francia nyelv?, emiatt a latint preferálja, míg a köznép meg germán eredet?
angolszászul beszél.

A nemzetköziség eleme pedig az, hogy ma az angol a világnyelv. Aminek az a negatív oldala, hogy a
világnyelvek hajlamosak sokkal inkább befogadni idegen elemeket. Míg egy nem-világnyelv nagy nyelv,
mint pl. a magyar a szókincsen kívül nemigen kap idegen hatást, mert a nyelv csak egyetlen közösség
nyelve, nem használatos nemzetközi kommunikációra, így a nyelv alapállása a védekezés, nem a
befogadás. Persze a halódó kis nyelvek is így viselkednek, dehát az angol nyilvánvalóan nem ez az eset.

_______________________________________________
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Amikor a konzervatív segíti a téves narratívát
by maxval bircaman - kedd, szeptember 10, 2019
http://bircahang.org/amikor-a-konzervativ-segiti-a-teves-narrativat/

Pedofília vita, a fideszes közíró reagál a ballib közíró cikkére.

Révész teljesen világosan megfogalmazza a helytálló álláspontot: semmilyen nemi orientáció nem lehet
büntetend?. Mi is lenne, ha ez nem így lenne? Nos, az éppen az orwelli gondolatb?ncselekmény
bevezetését jelentené.

Tessék csak végiggondolni! Ha valaki hozzám hasonlóan feln?tt n?ket kedvel? heteroszexuális férfi,
vajon merné állítani, hogy nem érzett soha nemi ingert neki tetsz? idegen n? láttán? Ugyanis ha érzett,
akkor az már gondolatban zaklatás, s?t nemi er?szak, ha elfogadjuk, hogy önmagában a pedofil
orientáció is b?n.

Hiszen, ugye, azt nem állíthatja komolyan senki, hogy a pedofil orientáció olyan típusú inger, amelyet az
egyén képtelen leküzdeni.

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

Egy dologban Révész téved: igenis büntetni kell a pedofil pornó fogyasztását. Ahogy a kábítószer
szimpla birtoklása is az. Ezt leszámítva azonban igaza van.

Szilvay viszont mindent összekever. A veleszületettség nem oldoz fel, ezt nem veszi észre.

El?ször is, az hogy valamit nem gonoszságnak, hanem betegségnek tekintünk, attól még az semmivel se
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lesz elfogadhatóbb. Létezik pl. a kleptománia, ami egy betegség, ennek ellenére senki se gondolja, hogy
a kleptomán személy által elkövetett lopás ne lenne üldözend?. Vagy szadista emberek is léteznek, ennek
ellenére a szadista gyilkosságot nem büntetjük enyhébben, ha azt egy szadista hajlamú ember követte el.

Szilvay gyakorlatilag az ultraliberális feminista álérveket alkalmazza egy másik területen. A pedofília
ugyanis csak akkor ítélhet? el, ha a normál szexuális ösztön is.

Természetesen minden társadalomnak jogában áll eldöntenie, milyen magatartásokat tart nem
elfogadhatónak, s?t egyenes büntetend?en. De mindig csak magatartásokat szabad büntetni, sose
érzéseket, gondolatokat, ösztönöket. Azt pl. lehet büntetend?nek nyilvánítani, hogy nem szabad
propagálni a pedofíliát, hiszen ez már egy magatartás kriminalizálása, de azt sosem, hogy valakinek
pedofil ösztöne van.

Ismétlem: a veleszületettség nem oldoz fel semmi alól. Az ember éppen azért ember, mert képes akár
saját ösztönei ellenére is cselekedni.

_______________________________________________
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Anglia
by maxval bircaman - szombat, december 14, 2019
http://bircahang.org/anglia/

Az a helyzet volt, amikor nehéz drukkolni igazán bárkinek is.

Az ultraliberális miniszterelnök a Brüsszel-párti ellenzéki vezér ellen. Ki mellé állnánk? Nem tudok egyik
mögé se.

Corbynt sajnálom. Megpróbálta a lehetetlent: pártját levezetni a liberális útról. Csak közbejött az EU
kérdése, amiben nem tudott nem kiállni a rossz döntés mellett. Johnson pedig mázlista: csak ki kellett
állnia a népakarat mellett, s másról nem is kellett beszélnie.

A két rossz közül nekünk populistáknak nyilván Johnson volt a kisebbik rossz. Hatalmas kárt okozott
volna Johnson veresége, mert az egyben Brüsszel és Soros gy?zelme is lett volna.

Szóval külpolitikailag ez számunkra gy?zelem, de az angolok szempontjából nagyon nem az. Csakhát
mi nem vagyunk angolok. Már az angol nép harca lesz, hogy az új körülmények között harcoljon.

_______________________________________________
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Antikrisztus csicskása
by maxval bircaman - péntek, május 10, 2019
http://bircahang.org/antikrisztus-csicskasa/

Esélyem volt közelr?l megtapasztalni mi is a lassan újprotestáns szektává avanzsáló katolicizmus
szellemisége.

A római pápa t?lem párszáz méterre járt. Közelebb csak azért nem mentem, nehogy úgy t?njön, agyatlan
híveinek egyike vagyok.

A római pápa éppen végigköpi a Balkánt. Sátáni kacajjal rombol.

A szakralitás keletr?l fújdogál, készül leváltani a felvilágosodást. Ezt dühöngéssel konstatálja a nyugati
elit. Ezért is lett kiküldve Francisco Conchita Borgia Wurst, a T?zmelegföld Szócsöve, hogy leokádja a
balkáni földeket, ahol egykor maga Pál apostol hirdette az igét. Most viszont itt a csicskás ateista hirdeti a
romlottságot, agitálva a homoklobbiért, az iszlamizmusért, a háttérhatalmi békéért.

S meg is lett szervezve neki egy háttérhatalmista rendezvény Szófia központjában, szerencsére
csekély részvétellel.

Jó jel persze, hogy a háttérhatalom békéért imádkozik urához, Sátánhoz. Ez azt jelenti, gyengék.

Nos, kedves t?zföldi sómen és bandája, nem adunk nektek és gazdáitoknak békét, nem egyezünk ki
döntlenben, csakis a feltétel nélküli kapitulációt fogadjuk el. Ez van, pont, szemét eretnekek.
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Ami jó hír: az általában gyáván viselked? bolgár ortodox f?papság bojkottálta a közös imát, azt mondták,
a római pápát vendégnek tekintik, de nem partnernek. Le a kalappal!

_______________________________________________
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Anyagi és szellemi
by maxval bircaman - szombat, december 28, 2019
http://bircahang.org/anyagi-es-szellemi/

A legtöbb ember nem gondolja át az anyagi és szellemi világ létezésének következményét.

Hozzáteszem: nem hiszem, hogy lenne egynél több valóság. Amit egynél többnek hiszünk, az valójában
ugyanaz másképp.

De a leghatározottabb materialisták se következetesek, nemigen van ember, aki elhinné, a nem-agyagi is
anyagi. Általában az "anyag" fogalmának magyarázásával szoktak jönni, nem tagadással.

Mi is az általános reakció a kérdésre?

Vannak a szilárd talajon állok, akik azt mondják, ez a világ az adottság, ebben kell helyt állni. S a
liberális meggy?z?dés?ek joggal állítják: ha ez az adottság, akkor a mérce is anyagi, azaz az anyagi siker
az élet célja.

Nyilván mindez az emberek 99 %-ának nem sikerül. A reakció 3 féle szokott lenni:

cinizmus: minden mindegy, semminek sincs értelme,
marginalizálódás: ha nem lehetek a rendszer nyertese, akkor leszek az ellensége, szabot?re,
kriminalizálódás: ha a rendszer szabályai szerint nem tudok sikeres lenni, leszek az a szabályok
ellenében.
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Mind a három tévút.

Vannak mások, akik felismerik a szellemi jelent?ségét. De a reakció itt se feltétlenül helyes. A jellemz?
reakció itt is 4-féle szokott lenni:

a szellemi az anyagi ellenében: az anyagi világ tagadása, az eredmény ugyanaz, mint az el?bbi
csoportból a kriminális út, mint valamiféle gnosztikus ókori szekta, az anyag sanyargatása elhozza
majd a jót,
a szellemi mániákus keresése: ez marginális viselkedés ikertestvére, jellemz?en ezek a lelki
okokból drogosok,
bármi szellemi kutatása: ez az álszellem útja, jellemz?en ezotérikus divat, szektaszellem,
a harmónia útja: az anyagi és a szellemi helyén kezelése, ez az egyetlen út, mely vezet valahová
pozitív irányba.

A valóság egy részének kizárása ugyanis nem segít annak másik részének megismerésében. Ahogy
ellentétje se megoldás: ha csak egy részt nézünk, a másikat szem el?l veszítjük.

Azaz nem az ellentét az út, hanem a harmónia.

_______________________________________________
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Asimov
by maxval bircaman - hétf?, augusztus 19, 2019
http://bircahang.org/asimov/

Annak idején egy balatoni nyaralás alatt olvastam el Asimov Alapítvány-trilógiáját. Aztán a trilógiából
heptalógia lett, a szerz? írt két bevezet? és két befejez? részt is. De ezek kés?bb lettek meg, s amikor én
olvastam, még csak 3 rész létezett.

A trilógia lényege: hogyan juttatja el az emberiséget a stabilitásból egy újabb stabilotásba egy
összeesküvés. Aztán a további 4 részb?l kiderül: az egész összeesküvést egy robot szervezte meg, s a
végs? stabil állapota az emberiségnek pedig a kommunizmus.

Mindenképpen érdekes m?.

Nemrég ismét belenéztem a m?be, s egy mellékes momentum ragadta meg a képzeletemet: az emberi
fantázia korlátoltsága. Hiába volt zseniális Asimov, képzelete korlátozott maradt: több ezer évvel a
jöv?ben az emberek a fénysebességnél gyorsabban képesek haladni és üzenni, személyes, mini
atomeszközök léteznek, de a számítógépek iszonyú drágák, mobiltelefonnak nyoma sincs, s senkinek se
jutott eszébe internethez hasonló hálózat.

_______________________________________________
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Ateista vita
by maxval bircaman - hétf?, április 15, 2019
http://bircahang.org/ateista-vita/

A vitázós kedv? formátus lelkész ismét vitázik, az index.hu szervezésében.

Mivel ugyan? már egyszer el?adta ugyanezeket az érveit, s err?l írtam is, nem ismételném magamat, csak
az eltéréseket írnám le.

Ezúttal vitapartnere nem az enyhén infantilis, kevés releváns tudással rendelkez?, tudatlanságát
trágársággal pótló Erdélyi Ágoston ateista blogger, hanem a nehézkategóriás Orosz László. Ez a vita
min?ségén sokat emelt, a református pap végig kénytelen volt érvelni a nagytudású ateista vitapartnerével
szemben.

Amit leírtam múltkor mint gyenge érvet, nevezetesen azt írtam, hogy Nagy Gergely 4 érve közül 3-at egy
tapasztaltabb ateista simán cáfolna, nevezetesen a finomhangulás érvét, az objektív erkölcs érvét, s a
Jézus-érvét, nos, ezeket Orosz le söpri magabiztosan.

A lelkész f? jó érve, a metafizikai érv viszont cáfolhatatlan, Orosz bicskája is beletört. Egyrészt próbált
csúsztatni, másrészt megkérd?jelezni az érv értelmét, ezzel önmagát azonban ellentmondásba víve.
Hiszem ha nem kell okság, akkor miért kellene bármi másban is, márpedig ez az érvelés minden
tudományos gondolkodás alól is kihúzza a talajt.

_______________________________________________
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Ateista-református vitaszer?
by maxval bircaman - csütörtök, április 04, 2019
http://bircahang.org/ateista-reformatus-vitaszeru/

Mivel régi ismer?söm az illet?, megnéztem legújabb videóját. Hozzéteszem: feleslegesen elvesztegetett 2
óra volt ez, abszolút banális volt a vitának hazudott baromkodás. De ha már megnéztem, írok róla.
Viszont másnak nem ajánlom.

Ezen az új videón egy református teológussal "vitázik" a magát magyar Dawkinsnak képzel? blogger.

Meg kell mondanom, a református teológus csalódást okozott. Több érve nem volt a helyén, s nem
használta ki egyszer se az alkalmat ateista vitapartnere szétzúzására. Ami döbbenetes: ezzel a kifejezetten
rossz teljesítménnyel is égenjáró csillagnak hatott a teológus az ateista prófétához képest.

Mellékes, de valamiféle szent hagyomány a magyar ateista megmondóembereknél, hogy állandó
trágárkodás szükséges?

A teológus el?ször is számtalan magaslabdát adott, amiket egy jobb ateista azonnal lecsapott volna.
Kezdve ott, hogy el?ször azzal a megdöbbent? állítással állt el?, hogy képes bizonyítani Istent. Aztán
persze kiderült: ? is csak révezet? érvekre gondol, nem valós bizonyítékoka.

De ez hagyján, ezek után felsorolt 4 alapérvet. melyek közül a 4-es számú - a Jézus-érv - azonnal
lesöpörhet?, de a 3-as számú - az erkölcs érv - is szétzúzható egy tapasztaltabb ateista által. A 2-es érv a
finomhangolásról szintén nem er?s érv, bár jobb. Tulajdonképpen egyedül az 1-es érv - a matematikaifizikai - számítható er?s érvnek. Az, hogy nem volt képes ellenérvelni egyikre se az ateista vitapartner
nem a református vitapartner érdeme, tegyük hozzá. Ill. az igazság kedvéért tegyük hozzá: a
finomhangolás ellen próbált érvelni, de gyorsan belezavarodott.

De lássuk a másik 3 érvre az ateista ellenérveit! Az 1-es érv ellen nem mondott semmi értelmeset, ill.
amit mondott, azzal ellenfelét támogatta meg, észre se véve ezt. A 3. érv esetében kiderült: az ateista
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vitázó nem érti az "objektív erkölcs" kifejezést. A 4. érvnél meg egyenesen félrebeszélt, a témához nem
kapcsolódó bibliai leírt eseteket emlegetett.

Az ateista vitázó 2 darab érvet hoz fel saját maga mellett: a vallás nem más, mint a nem ismert természeti
törvények pótléka, továbbá Isten fogalma önellentmondó.

Az el?bbi teljesen abszurd állítás, csak arra kell gondolni, hogy nem csak a "sötét középkorban" - ami a
valóságban sose léetzett -, de a jóval korábbi korokban se azzal foglalkozott a kereszténység, hogy
villámokat, földrengést, stb. magyarázzon, hanem metafizikai kérdésekkel foglalkozott, lásd a legkorábbi
keresztény teológiát, filozófiát ezzel kapcsolatban.

Ami pedig az önellentmondó Istent illeti, persze, hogy az, ha valaki direkt olyan definíciót ad, mely
önellentmondást tartalmaz. Amikor erre a református vitázó rámutatott, az ateista vitázó a saját b?nével
vádolta meg vitapartnerét, hogy ? adott rossz definíciót! Tegyük hozzá: még ha az ateista definícióját el is
fogadjuk, akkor sincs ellentmondás, a mindentudás és a mindenhatóség nem zárja ki egymást, bárhogy is
értelmezzük a mindenhatóságot.

Tegyük hozzá, a református vitázó mindvégig higgadt, nyugodt, magabiztos volt, de jegyezzük meg, ez
nem volt túl nehéz, mivel vitapartnere egyszer se volt képes megszorongatni ?t.

Ami az ateista vitázót illeti, képtelen volt saját gondolatait szabatosan megfogalmazni, évszázadok óta
elvetett ateista érveket se tudott rendesen el?adni, majd saját zavarát heveny csúsztatással és
demagógiával, mindezt folyamatos trágárkodással f?szerezve, kompenzálta.

Hosszasan lehetne sorolni az ateista fél gyöngyszemeit, lásd "az ?srobbanás az ?rben volt", a
"transzcendens" és a "semmi" szó nem értése, a "mindenhatóság" félremagyarázása, s mint már
említtetem, nem érti az "objektív erkölcs" jelentését.

A református fél a vita közepére láthatóan elunta magát, kb. mint amikor valakinek a játékpartnere olyan
gyenge, hogy már nem élvezet a gy?zelem ellene, így meg se próbálta szabatosan elmagyarázni az
alapokat se, hiszen érezte, ehhez a vitapartnerhez elég egy felületes magyarázat is, lásd azt a részt, amikor
nem ad rendes választ a létez? rossz problémájára.
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Az el?bbiek hatására az ateista vitapartner fokozza a trágár stílust, elkezd immár szabályosan
félrebeszélni. Üres, bizonyítás nélküli állításokat sorjáz, lásd nincs nyoma Istennek a világban, az
ateizmus nagyobb boldogságot eredményez, stb. Ezután jön a személyeskedés, lásd aki velem egyetért, az
gondolkodó lény, míg aki nem, az csak betanult szövegeket biflázza agyatlanul. Valamint az örök ateista
módszer: a Biblia szövegének szószerinti értelmezése.

Focinyelven ez a meccse 10:0 a református csapat részére, ebb?l 8 gól úgy született, hogy az ateista
csapat elfeledkezett a védekezésr?l. A meccs maga viszont ötödosztályú szint, olyan, melyre csak a
játékosok rokonai mennek el.

*

Megjegyzés: A református teológus id?közben szólt, sose állította, hogy bizonyítani tudná Istent.
Visszahallgattam, igaza van, sose mondta ezt. Szóval ez a megállapításom téves volt.

_______________________________________________
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Atya Isten, szavaznak a külföldiek!
by maxval bircaman - csütörtök, augusztus 22, 2019
http://bircahang.org/atya-isten-szavaznak-a-kulfoldiek/

A ballib törzstábor legújabb ?rülete: felháborodni a nyilvánvalón.

A besz?k?lt ballib agy, különösen annak heveny gyurcsányista állapotában, képtelen eldönteni az idegen
szép-e vagy sem, s mikor szép mégis.

Valljuk be, ez nehéz dolog. Hiszen egyrészt nem szabad falakat emelni, imádni kell a menekülteket, mert
olyan cuki kis demokrata lények, másrészt viszont a fasiszta nemadózó, nemittél?, magukat magyarnak
hazudó románok, ukránok meg jönnek és Zorbánra szavaznak. S ezzel párhuzamosan szörnyülküdés a
külföldi vendégmunkások miatt. Nehéz megérteni a ballib agyak logikáját...

Az önkormányzati választáson nem lehet se levélben, se követségen szavazni, szóval most kicsit
nehezebb zorbánozni.

Melékesen: nehogy megtudja egy ballib fanatikus, hogy Ausztriában az önkormányzati választáson
követségen és levélben is lehet szavazni, s az az osztrák is szavazhat, akinek nincs ausztriai címe...

Szóval, visszatérve, nehéz gy?lölködni, de a ballib médiák mindent megtesznek érte. A 168 óra, a HVG,
s a 24.hu folyamatosan közli a cikkeket a csúnya külföldiek szavazati jogáról.

Pedig mi is a helyzet: mindigis szavazhattak a Magyarországon él? idegen állampolgárok az
önkormányzati választáson (ide értve a helyi népszavazást is), s?t éppen az ország EU-csatlakozása óta
lett ez a jog korlátozva: 2004 el?tt minden Magyarországon él? idegennek volt szavazati joga, míg 2004
óta csak az EU-állampolgár idegeneknek.
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Aki ezek után ukránozik, az szimplán hülye. Ukrán állampolgár akkor se szavazhat, ha Magyarországon
él, akár fiktív módon akár ténylegesen. Hozzáteszem: a magyar választójog sose tett különbséget a fiktív
és a tényleges cím között, azaz sose kellett sehogy se igazolni, hogy valaki ténylegesen ott lakik-e, ahová
be van jelentve.

A ballib fanatikus reakciója. Csak a három legviccesebb.

A monomániás kommentel? eldalolja: az a külföldi, aki Magyarországon bejelentett lakcímet, az "nem él
itt, nem adózik itt", szóval takarodjon ki a szavazófülkéb?l.

A másik adókártya felmutatását követeli. Ha valaki megmondaná neki, hogy az adókártya megléte
semmit se igazol...

S végül egy kommentel? 100 ezres tömegtüntetést hallucinál a Kossuth térre a külföldiek szavazati joga
ellen.

Nem tagdom, a fideszes fanatikus tábornak is vannak agyatlan kommentel?i, de ezt a mélyszintet ott még
nem láttam.

_______________________________________________
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Audi és társai
by maxval bircaman - szombat, február 09, 2019
http://bircahang.org/audi-es-tarsai/

A sikeres Audi-sztrájk hatalmas bukás a ballibeknek, de ezt úgy t?nik, csak Bauer Tamás volt képes
eddig átlátni a ballib megmondóemberek közül.

Mi ugyanis a következmény?

Egyrészt, az Audi példáját más cégek is követni fogják. Senki se akar sztrájkot, se tömeges felmondást.
Mivel a haszon úgyis hatalmas minden kelet-európai leányvállalatnál az anyacégek központjához képest,
simán belefér a béremelés. Kinek segít ez els?sorban? A kormánynak, mert javulni fog az átlagbéradat,
pont az az adat, mellyel folyamatosan érvelnek a ballib médiák, hogy íme, pár százalékkal a szlovák,
cseh, lengyel szint alatt van, s alig pár százalékkal haladja meg a román szintet.

Másrészt, a kormányzat mindezt ingyen kapja, nem kerül pénzébe. S?t a nagyobb adóösszeg miatt még
nyer is rajta. A plusz pénz pedig fordítható béremelésre az állami szektorban.

Harmadrészt, a ballibek alapvet? tézisei d?lnek meg:

nem igaz, hogy a "termelékenység" növekedésével növelhet? csak a munkabér,
nem igaz, hogy a "szabad piac" határozza meg a béreket,
nem igaz, hogy helytelen az er?s állami beavatkozás a gazdaságba,
s ezek pedig az 1990 utáni liberális konszenzus alapdogmái, melyhez még az els? Fidesz-kormány
is hith?en ragaszkodott.

Ez utóbbit maguk a ballibek is érzik, ezért kampányolni kezdtek már olyan témákkal, melyek 10 éve még
kb. kódolt antiszemitizmusnak számítottak, lásd az MSZP törvényjavaslatot nyújt be arról, hogy Orbán
mondja fel a bankokkal kötött devizahitelegyeszséget.
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Csakhát ez nem fog sikerülni, hirtelen átállni antiliberális álláspontra nem fog menni a ballib pártoknak,
különösen nem úgy, hogy saját holdudvaruk ellenzi ezt minden er?vel. Kicsit olyan ez, mint a Jobbik
próbálkozása átállni antiszemita álláspontról filoszemitára, miközben a legf?bb embereik még a náci
jelképekr?l se képesek lemondani.

Egyébként meg ez a ballib szóbeli váltás csak saját maguk alatt vágja az alapot. Nehézkes lesz ezután
elmagyarázni, miért baj, hogy pl. Orbán "sanyargatta" a jóságos bankokat, vette vissza a manyup-cápák
rabolt pénzét, stb. Olyan narratíva ugyanis nemigen van, mely szerint Orbán egyszer azért fújj csúnya
diktátor, mert lefekszik a nyugatnak, másszor meg azért, mert nem fogad szót neki.

_______________________________________________
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Az asperger másság?
by maxval bircaman - csütörtök, szeptember 05, 2019
http://bircahang.org/az-asperger-massag/

Az asperger másság?

Azt mondja Gréta Thorzonborz, hogy aspergeresnek lenni nem hogy nem betegség, hanem egyenesen
szuperer?.

Ökörség, s ezúttal ez nem csak vélemény, hanem személyes tapasztalat, ugyanis én is aspergeres vagyok.

Szögezzük le: egyetlen betegség se jó. S minden eltérés a normától, ami gátolja a normális életet az
betegség, nem másság. Másság csak az lehet, ami semleges tartalmú, pl. a balkezesség az, hiszen a
balkezes képes mindenre ugyanúgy, mint egy jobbkezes. Ellenben mondjuk egy homoszexuális vagy egy
pedofil nem képes mindenre, amire egy normális heteroszexuális.

S az aspergeres sem képes mindenre, amire egy egészséges ember. Ez egy olyan betegség, mely a
metakommunikációs készség zavarát jelentit, azt aktív és passzív formájában gátolja. Emiatt az
aspergeres antiszociálisnak t?nik, miközben nem is az. Mindez súlyos probléma, különösen
gyerekkorban. Az aspergeres gyerekeket a normális gyerekek jellemz?en idegesít?nek tartják, mert
viselkedésük lenéz?nek t?nik, s mert nem reagálnak ahogy kell a metakommunikációra.

Hogy van pozitív oldala is? Mindennek van. De ez olyan, mintha azt mondanánk, a vakság nem betegség,
mert a vak emberek hallása kiváló, azaz "szuperejük" van. Igen, általában az aspergereresek
intelligenciája magasabb az egészségesekéhez képest, ennek az lehet a magyarázata, hogy a csökkent
metakommunikáció miatt az agynak több "szabad kapacitása" marad másra, s?t erre rá van kényszerülve,
mert míg az egészséges embereknél a metakommunikáció ösztönös, addig az aspergeres kénytelen azt
racionálisan elemezni és tanulni, persze sose elérve azt a szintet, ami egy egészséges ember számára
gyerekjáték.
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Szóval, Grétácska, hülye vagy. Ami teljesen független az aspergert?l. Esetleg nem vagy hülye, hanem
gonosz vagy, ami már valóban hatalmas fogyatékosság.
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Az emberiségért
by maxval bircaman - péntek, november 15, 2019
http://bircahang.org/az-emberisegert/

Egyik kedvenc témám az alternatív történelem. Így az ilyen témájú filmeket meg szoktam nézni.

Mostanában vetítik a For All Mankind cím? ilyen jelleg? sorozatot. A téma: a szovjetek nem csak az els?
ember ?rbe felküldésében el?zték meg az amerikaiakat, hanem a kés?bbi eseményekben is.

Az ötlet érdekes.

A megvalósítás vicces politikialag. Látszik mi a kötelez? elem, amit ma a hatalom
megkövetel Amerikában egy filmt?l.

Szóval van benne irtózatosan n?ietlen kinézet? n?i ?rhajós. Direkt megnéztem, a színészn? egyébként
normális kinézet?, csak a filmben lett férfiasnak maszkírozva. Ezzel a feminista kvóta teljesítve.

Aztán van benne homokos. Annyi realitásérzék azért volt a rendez?ben, producerben, hogy ne legyen a
70-es években magát nyíltan vállaló homokos, így üldözött, rejt?zköd? leszbikus van benne. Homokkvóta
kipipálva.

Aztán van benne menekült. Mexikói család, mely illegálisan kúszott át a határon, s a kislány nagyon
okos, gondolom ?rhajós lesz bel?le (ez még nem tudható, csak 4 rész ment le a sorozatból).
Menekültek kipipálva.

Aztán van még okos néger, persze n?, informatikus, akik sikeresen elvégzi az ?rhajós kiképzést. Még ez
a legkevésbé er?ltetett szerepl?, bár itt is van egy kis csorgó nyál.
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Aztán megjelenik az elnyomó szexista férfihatalom, Nixon elnök személyében, aki el?ször mosolygós,
fehér, sz?ke n?t akar ?rhajósnak, majd másnap megváltozik a véleménye, s le is akaja fújni a n?i ?rhajós
programot.

A régi hollywoodi szabályok persze mennek még. Szóval van gonosz náci is, viszont - ez az új id?k jele nincs zsidó áldozat! A gonosz nácinak csak áldozatai vannak, de nem derül ki nemzetiségük. Manapság
Izraelt kritizálni kell a hollywoodi nagykönyv szerint, szóval nem szabad zsidókat áldozatként
szerepeltetni.

Nagyon röhögtünk annak idején a szovjet filmek propagandaelemein, de ennyira szájbarágós propaganda
még akkor se volt. Ott megvolt 4-5 sztendert figura, de rajtuk kívül azért mehetett a film:

a tisztaszív? kommunista: háború alatt az életét adja, miközben fél kézzel legy?z egy egész állig
felfegyverkezett német századot, de aztán hazafelé aknára lép, békeid?ben pedig ? az, aki leleplezi
a basáskodó, a kommunista névre méltatlanná vált pénzéhes, helyi vezet?t, amiért meghurcolják,
de ? így se adja fel, (a szovjet filmek se szakítottak a hagyományos orosz tragikus h?s figurájával,
szóval a rendes szovjet filmekben se gy?znek soha a h?sök, semmi halivúdi hepiend),
a jóságos idegen: harmadikvilágbeli fiatal, aki még az ?serd?ben n?tt fel, de rádöbbent a
marxizmus-leninizmus igazságára, felvételizett, szovjet ösztöndíjat kapott, s most okosabb
mindenkinél, viszont rendkívül szerény ember maradt, emlékeztetve a szovjet embereket, hogy az
amit ?k természetesnek tartanak, az a világ népei számára maga a vágyott jöv?,
a hazaáruló gazember: háborúban azon mesterkedik, hogyan álljon át az ellenséghez, de legalábbis
gyáván elbújik, amikor pedig támadnia kellene, békeid?ben meg lop a gyárból és a feketepiacon
árul,
a megtévedt káder: egykor tisztaszív? kommunista volt, kiemelte a Párt, lediplomázott, majd
vezet? lett, de fejébe szállt a hatalom, így manapság kaviárt és aranyat halmoz a spejzban, de
szerencsére szembesítik tetteivel, felébred lelkiismerete, s önként vállalja a büntetést,
az erkölcsileg züllött komszomolista lány: elhagyja szerelmét, a tisztaszív? kommunistát, mert az
szegény, helyette nyugati turisták közt lebzsel, ékszerekben forgolódik a tükör el?tt, s
hisztérikusan nevetgél testhezálló csillogó ruhában külföldi férfiak és szovjet b?nöz?k közt
szórakozóhelyeken, a végén viszont ráébred, hogy mindez teljesen értelmetlen, így zsákruhába
átöltözve visszatér a tisztaszív? kommunista v?legényhez, aki azonnal meg is bocsát neki,
(egyetlen dolog, amiben sosincs kompromisszum: magassarkú cip? és smink, ez a rendes n?knél
is kötelez?, a szovjet filmekben még a katonan?k is, még a lövészárokban is ki vannak
sminkelve),
a léha, de rendes átlagsrác: ez az, ami a legközelebb állt a szovjet valóságboz, átlag fiatal, aki
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rendszeresen seggrészegre issza magát, apró csínytevéseket követ el (pl. nyugati zenét vesz a
feketepiacon), de amikor a helyzet élesedik, azonnal megkomolyodik, s helyesen viselkedik.

Többet nem is tudnék leírni, a nyugati filmproducióknál viszont ennél sokszorosan hosszabb listát írni.

_______________________________________________
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Az igazi vezérség
by maxval bircaman - hétf?, június 10, 2019
http://bircahang.org/az-igazi-vezerseg/

Az igazi vezér olyan címet adat magának rendszere által, mely igyekszik nem beépülni a hierarchiába.

Aki nem érti ezt, az egyre hosszabb és bonyultabb címeket ad a vezet?knek, abban a hitben. hogy a több
szó többet ad. Pedig nem, az igazi nagyság nem több szó, hanem más, kivül van.

A kommunista rendszer elvben sose volt vezérelv?, s amikor a gyakorlatban azzá vált, akkor se akarta ezt
nyíltan kimutatni. A kommunista vezérek tisztsége olyan hosszú volt, hogy fél percig tartott a kimondása.
A klasszikus példa mondjuk Brezsnyev volt: a Szovjetúnió Legfels?bb Tanácsak elnökségének elnöke és
a Szovjetúnió Kommunista Pártja Központi Bizottságának f?titkára. De Castro esete is hasonló:
f?parancsnok, a Kubai Kommunista Párt Központi Bizottságának els? titkára, az Államtanács és a
Minisztertanács elnöke.

A nácik és a fasiszták jobban értették ezt. Hitler nem halmozott címeket, ? volt a Vezér, s kész.

Isaac Asimov jól értette ezt, az Alapítvány-sorozatban a legnagyobb hatalmú egyén címe Els? Polgár.

_______________________________________________
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Az igazságról
by maxval bircaman - szerda, február 13, 2019
http://bircahang.org/az-igazsagrol-2/

Az olasz Anselmus (Anselmo) (1033-1109) számít a skolaszti(ci)zmus egyik megalapítójának.

Az igazság örök, nem lehet se kezdete, se vége, azaz Istennel azonos.

Az igazság kétfélesége:

a nyelvi kifejezés: mindig igaz, amikor valós dolgot jelöl, akkor is, ha a dologról való állítás nem
igaz,
a kijelentés helyessége: ha pozitívan állítja a valóságost vagy negatívan nem-valóságost (ennek
kötelez? része a nyelvi kifejezés helyessége is).

A gondolat igazsága: amikor helyes, azaz olyanra gondol pozitívan, ami van, aminek lennie kell, vagy
olyanra gondol negatívan, ami nincs, aminek nem kell lennie.

Az akarat igazsága: amikor becsületes, helyes dologra irányul.

A cselekedet igazsága: a jó cselekedet igazságos. A természetes cselekedet mindig igazságos, hiszen ez
akarattól független. A nem-természetes lehet igazságos és nem-igazságos is.

Az érzékelés igazsága: mindig jelen van. Az érzéki csalódás nem magában az érzékelésben van, hanem
az érzékelés feldolgozásában.
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A létezés igazsága: mindenben jelen van, mivel a létezés alapja Isten, aki a teljes igazság.

Hogyan lehetnek akkor rossz dolgok? Hiszen azt mondtuk, minden dolog létezése igazság. A rossz
dolgok olyanok, melyeknek egyszerre lenniük kell és nem lell lenniük. Ugyanaz a dolog ugyanis több
szempontból merülhet fel. A szerz? példája: valaki ver valakit:

igaz tett: b?nöst ver a törvény embere, büntetésként,
igaztalan tett: b?ntelent ver bárki önkényesen,
mind a kett? egyszerre: b?nöst ver bárki önkényesen.

A dolgok szimpla létezésükkel már jelzik, hogy lenniük kell.

A legfels? jó nem kötelezettségb?l igaz. Létezésének oka egyedül saját maga. Ezért oka minden másnak.

Egyes igazságok csak hatások, míg mások okok és hatások. Tehát bár minden létezésében benne van az
igazság, mely a legfels?bb igazság hatása, így oka a gondolkodás igazságásnak és a kijelentések
igazságának is, de ezek a maguk részér?l nem okai semmilyen más igazságnak.

Van még egy igazság: a testi dolgok igazsága, de ez más jelleg?, mert nem ésszel, hanem érzékeléssel
fogható fel, így helyesebb ?ket helyességnek nevezni.

Az igazság meghatározása mindezek alapján: csak az ész számára érzékelhet? helyesség.

A szabad akarat feltétel ahhoz, hogy valamit sz?kebb értelemben igazságosnak nevezzünk. Az akarat
igazsága a meghatározó. Ha valaki igazságosan cselekszik, de akarata nem igazságos, az nem érdemel
dicséretet. Továbbá, az akaratnak magáéra a dologra kell vonatkoznia, s nem lehet az alapja kényszer.

Minden igazság egy.
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Az intelligens autista és a pszichológiai trükkök
by maxval bircaman - kedd, április 02, 2019
http://bircahang.org/az-intelligens-autista-es-a-pszichologiai-trukkok/

Aki nem intelligens, az úgyse alkalmas a pszichológiai trükkökre. Aki meg kemény autista, az észre se
veszi ?ket.

A baj az enyhe autistákkal van, akik még intelligensek is valamennyire.

?k ugyanis megértik mik a pszichológiai trükkök, azt is, miért hasznosak, viszont autista
személyiségükb?l kifolyóan nem képesek ezeket helyesen alkalmazni, ha nagy nehezen erre szánják el
magukat. Szóval az eredmény rendszeresen katasztrófa: mivel nem érzik át az egészet, így rendszerint
túljátsszák magukat, ami nagyobb bajt hoz, mintha bele se kezdenének a próbálkozásba.

Az autista alapvet?en utálja ezeket a trükköket, valahogy viszket t?lük. Alapvet?en 3 f? trükk van:

úton-útfélen mondjuk ki a megnyerni kívánt személy nevét, ugyanis szinte mindenki jobban
reagál, ha nevén fordunlink hozzá,
beszéltessük a megnyerni kívánt embert, miel?tt akatnánk t?le valamit, ugyanis ezzel az illet? már
megnyílik felénk,
kötelezzük le valamilyen gesztussal a másikat, dicsérjük meg legalábbis, talán ez ma már a
legkevésbé m?köd? trükk, mert annyira elterjedt, hogy az emberek ösztönösen is észreveszik.

Intelligens autistának lenni csak egy szempontból jó: igaz, hogy nem tudunk másokat megnyerni, de
legalább velünk szemben is hatástalanok ezek a trükkök.
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Az MSZP és Erdo?an
by maxval bircaman - kedd, november 12, 2019
http://bircahang.org/az-mszp-es-erdogan/

Most, hogy egy szoci polgármester fogadta Erdo?an török elnök feleségét, fontos infóhoz jutottunk.

Ahhoz, hogy csak a török elnök népirtó, gonosz, zorbánista, fasiszta diktátor, míg a felesége közismert
ellenzéki civil, szivárványos liberálisdemokrata. Így hát a feleség fogadása a demokrata MSZP-s által de
facto egy hatalmas tüntetés Zorbán és török b?ntársa ellen!

De a viccet félretéve: sose volt szimpatikus a török elnok, de látva a ballib hisztit, kezdek elgondolkodni,
nem vagyok-e igazságtalan vele szemben. Akit ugyanis ennyire utálnak a ballib drogosok,
megmondóemberek, más szemét, az szinte biztosan pozitív alak. Legalábbis részben.

_______________________________________________
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Az orosz Koós-Korda
by maxval bircaman - hétf?, november 18, 2019
http://bircahang.org/az-orosz-koos-korda/

A Szovjetúnióban a könny?zenébe jóval kés?bb engedte be a hatalom a nyugati divatot, mint a kádári
Magyarországon. Ami Magyarországon már a 60-as évek végén és különösen a 70-es években lehetséges
volt, az a Szovjetúnióban csak a 80-as évekt?l.

Addig a hagyományos sanzon m?fajon kívül nemigen volt más. Ennek a m?fajnak a legnépszer?bb alakja
a féldisszidens státuszú Vlagyimir Viszockij volt, de ? a megt?rt kategóriába tartozott. Az állami zeneipar
f? képvisel?je egy Joszif Kobzon nev? ember volt, kinézetre is, meg stílusra is kb. Koós János és Korda
György együttvéve és négyzetre emelve. Egyébként ? is rendkívül népszer? volt, de sose volt disszidens
tevékensége (ill. egyszer volt, err?l kés?bb), mindig a hatalom embere volt, mind a kommunizmus alatt,
mind utána.

A f? számai az úgynevezett hazafias dalok voltak, a II. vh. kapcsán, így fellépett egy sor hivatalos
ünnepségen, lassan els? számú énekes lett a hivatalos szovjet könny?zenében. Emellett hagyományosabb
témájú dalokat is énekelt.

Nagyszer? alany volt paródizáláshoz, ugyanis abszolút egyedi volt a stílusa: vasalt nadrágban és
öltönyben lépett fel a színpadon, s nagyjából egy helyben állt mint egy darab fa, alig mozgott, mintha egy
beszédet mondó párttitkár lenne.

http://www.youtube.com/watch?v=AqpGdd3ySFI&t=2m0s

Életében egyszer baja lett a hatalommal. A 80-as évek elején felszólalt nyilvánosan egy a szovjet zsidók
elleni egy hatósgi akció kapcsán. Akkoriban a szovjet hatóságok nehezen engedték a zsidók
kivándorlását, s ezzel kapcsolatban volt egy tiltatkozás, ami mellett kiállt maga a szintén zsidó Kobzon.
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Büntetésként kizárták a Pártból, nem léphetett fel egy ideig. De alig 1 évvel kés?bb
megbocsátottak neki, visszavették a Pártba, majd ismét állami kitüntetést kapott. A legfels?bb vezetés
azt mondta "csak zsidóként kiállt a zsidókért, de nem ellenzéki, hanem lojális szovjet hazafi".

A szovjet bukás után még népszer?bb lett, plusz immár többszörös milliomos. Ezen kívül hivatalosan is
politikai-társadalmi szerepet vállalt, 1997-t?l orosz parlamenti képvisel? volt halálig (el?ször
függetlenként, majd Putyin pártja tagjaként), emellett az Oroszországi Zsidó Hitközségek Szövetségének
vezet?ségi tagja.

A legnagyobb megtiszteltetés, amit el lehet érni: 80. születésnapját a Kremlben ünnepelték hivatalos
eseményként, az Orosz Hadsereg zenekara vele együtt adta el? a Hava Nagila cím? zsidó dalt:

https://www.youtube.com/watch?v=QARrPunY46o

Tavaly halt meg.

_______________________________________________
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Az orosz nyelv a volt Szovjetúnióban
by maxval bircaman - kedd, október 15, 2019
http://bircahang.org/az-orosz-nyelv-a-volt-szovjetunioban/

A volt Szovjetúnió 19 utódállamában (15 hivatalos + 4 egyéb) mi ma az orosz nyelv helyete?
Oroszországot természetesen kivettem, azaz a többi 18-at vizsgálom csak.

Hivatalos státusz szerint:

az orosz nyelv nem rendelkezik semmilyen hivatalos státusszal a következ? országokban:
Azerbajdzsán, Észtország, Grúzia, Karabah, Lettország, Litvánia;
az orosz hivatalosan elismert kisebbségi nyelv: Moldávia, Örmányország, Ukrajna;
az orosz hivatalos "második nyelv": Abházia, Kazahsztán, Kirgizsztán, Tadzsikisztán,
Türkmenisztán, Üzbegisztán;
az orosz hivatalos nyelv: Belarusz, Dél-Oszétia, Transznisztria.

A volt Szovjetúnió 4 jól elhatárolható övezetre osztható orosz nelvi szempontól: Kaukázus, Baltikum,
Közép-Ázsia, szláv területek.

Miért fontos? Ahol az oroszhoz közeli rokonnyelveket beszélt a lakosság, ott az orosz hatása automatikus
volt. Továbbá ott, ahol a kulturális, m?veltségi szinte alacsonyabb volt az oroszénál, ott is sokkal jobban
tudott hatást kifejteni az orosz nyelv mind a szovjet id?szakban, mind el?tte.

Fontos tudni, ezek a ma Oroszországon kívüli területek mikor kerültek orosz fennhatóság alá. Nagyjából
elmondható a következ?:

a mai ukrán, belarusz, litván területek legnagyobb része a XVII. sz-tól a XVIII. sz. közepéig lettek
orosz területek,
a mai lett és észt területek a XVIII. sz. els? felében kerültek Oroszországhoz,
a mai Közép-Ázsia a XIX. sz. második felében lett orosz terület, kivéve a mai Észak-Kazahsztánt,
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mely még a XVIII. sz?zadban lett orosz,
a mai Dél-Kaukázus megszerzése a XIX. sz. elejét?l annak 70-es éveig zajlott.

A mai 3 nagyobb kakázusi államban az orosz a szovjet id?kben is idegen nyelvnek számított, azaz a nem
orosz lakosság anyanyelve saját nemzetiségének nyelve volt. A lakosság nagy része, s a városi lakosság
pedig szinte teljes egészében, beszélt oroszul is, de nem saját nemzetoségi myelve helyett, hanem
mellette.

Sose létezett olyasmi, hogy az orosz kiszorítota volna helyi nyelvet. Emiatt ma sincs harc az orosz nyelv
ellen, azaz ma is népszer?, gyakran tanult idegen nyelv.

Mind Azernajzdsánra, mind Grúziára, mind Örmányországra igaz ma:

az orosz lakosság aránya minimális (1-2 %),
a hivatalos nyelv - azeri, grúz, ill. örmány - szerepe tényleges, azaz minden szinten használatos,
mind a magánéletben, mind a közéletben,
az orosz anyanyelv?ek aránya minimális, de a lakosság kb. fele beszél oroszul, a városokban
szinte mindenki,

Ami a 3 kisebb kaukázusi államot illeti a helyzet egészen más.

Ezek közül Karabah külön kezelend?, gyakorlatilag Örmányország részének tekinthet? nyelvileg,
ugyanaz igaz rá, ami Örményországra. A lakosság tulajdonképpen 100 %-a örmény ott.

A másik lett?re viszont igaz, hogy az orosz hatás sokkal er?sebb volt. Itt ugyanis a lakosság a grúz hatás
ellenében választotta az orosz védelmet.

Abháziában a lakosség alig fele abház, s az abházok egyharmada is orosz anyanyelv?. Gyakorlartilag az
egész lakosság beszél oroszul. vagy anyanyelvként vagy második nyelvként. Az orosz és az abház nyelv
is hivataos, de a valóságban az orosz hatalmas els?bbséget élvez.
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Dél-Oszétiában a lakosság 90 %-a oszét, de csak oszét anyanyelv? már csak a legid?sebb falusiak között
akad, a városi lakosság egy jelent?s része egyáltalán nem beszél oszétul, csak oroszul. Hivatalos myelv az
orosz és az oszét, de ténylegesen az oszét egyfajta ünnepélyes szerepet játszik, azaz a hivatalos feliratokat
kiírják mindkét nyelven, a jogszabályok megjelennek mindkét nyelven, de a valós állami élet oroszul
zajlik.

Míg az abház esetében annak szerepének növelése a cél, az oszét esetében a nyelv szimpla
fennmaradása.

A 3 balti köztársaság 2 részre ostható. Észtországban és Lettországban az orosz lakosság aránya 25-30 %,
míg Litvániában alig 2 %. Lettországban és Észtországban a lakosság 40 %-a orosz anyanyelv?,
Litvániában 10 %. A nem orosz anyanyelv?ek kb. 60 %-a mind a három országban beszél oroszul, az
arány az életkorral csökken.

A Baltikumban a helyzet annyiban azonos a kaukézusival, hogy az orosz a szovjet id?kben is idegen
nyelvnek számított, azaz a nem orosz lakosság anyanyelve saját nemzetségének nyelve volt. A lakosság
nagy része beszélt oroszul is, de nem saját nemzetiségi myelve helyett, hanem mellette. Az orosz hatása a
nagyszámú orosz lakosságnak tudható be. De sose létezett olyasmi, hogy az orosz kiszorítota volna helyi
nyelvet. A szovjet id?ben is pl. a helyi nyelv? iskolarendszer volt a domináns, nem az orosz tannyelv?.

Jelenleg mindhárom országban - de els?s?orban Észtorszában és Lettországban - hisztériáig men? harc
folyik az orosz nyelv ellen. Ennek oka azonban nem a saját nyelv védelme, hanem harc az orosz
kisebbség ellen, ill. külpolitikai okú. Európában egyedülálló az ottani helyzet: a lakosság 30-40 %-ának
anyanyelve idegen nyelvnek számít jogilag.

Közép-Ázsiáról nemrég írtam. Kazahsztánban a lakosság negyede orosz, a többi 4 államban 1-3 % közti
arányú. Mindegyik országban az orosz széleskör?en használt, a nem orosz lakosság körében is, ismerete
szélesen elterjedt ma is: a nem-orosz lakosság 70-80 %-a is beszél oroszul.

Eekben az országokban is van egyfajta harc az orosz ellen, de ennek az oka itt valóban az, hogy a saját
nyelv er?södjön az orosz dominanciája ellen, s nem cél az orosz eltüntetése, csak második helyre
utasítása. Különösen létez? probléma ez Kazahsztánban, ahol a lakosság nagyobb aránya beszél oroszul,
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mint kazahul, s ez nem csak az orosz kisebbség miatt van: a kazah nemzetiség?ek egy része is jobban tud
oroszul, mint kazahul. Idegen nyelvként pedig az orosz tanulása ma is rendkívül népszer?.

Ennek része az írásrendszerek reformja. Az 5 országból 4-ben (Tadzsikisztán a kivétel) mindenhol
áttértek vagy jelenleg térnek át a cirill ábécér?l a latin ábécére.

A legnagyobb probléma mindenhol a társégen az a történelmi örökség, hogy a társadalom fels?bb
rétegébe való felemelkedés automatikusan az orosz nyelven való beszélést jelentette, míg a helyi nyelv
megmaradt amolyan családi, falusi nyelvnek. Enek máig nyoma van, pl. a fels?oktatásban az egész
társégben: Tadzsikisztánban pl., ahol alig van orosz lakosság, az egyetemeken a tanítás 30 %-ban orosz
nyelven zajlik, Kazahsztánben pedig ez az arány egyenesen 70 %.

A két volt szláv köztársaságban és Transznisztriában a helyzet egészen más. Az itteni nyelvek az orosz
közeli rokonai, a nyelvjárások egymásba folynak, nem is lehet pontosan megmondani pl. hogy meddig
ukrán és mett?l orosz egy adott nyelvjárás.

Ma Belaruszban gyakorlatlg egyáltalán nem létezik olyan népesség, mely ne tudna oroszul anyanyelvi
szinten. Az orosz mindenkinek az anyanyelve, a kérdés csak az, hogy kinek ananyelve a belarusz is
(nagyjából a lakosság felének), de a belarusz anyanyelv?eknek is alig a 10 %-a használja a belaruszt
minden élethelyzetben. Az oktatásban is az orosz a tannyelv a esetek 90 %-ában.

Tessék elképzelni, hogy a Magyar Televíziónak van 5 csatornája, ezek közül 4 németül sugároz, de az
egyik részben magyarul, ez amolyan magyar hagyományokat ápoló nyelvvéd? csatorna, sok ott a néptánc,
a népzene, dokumentumfilmek, rajzfilmek gyerekeknek. S ezen a csatornán van egy "Magyarul
beszélünk!" nev? vetélked?, ahol a magyar nemzetiség? játékosok azon vetékednek ki tud jobban
magyarul. A m?sorvezet? magyarul beszél, ami a résztvev?knek nem mindig sikerül hibátlanul, néha
német szavakat kevernek bele beszédükbe. A m?sorban bemutatnak képeket, pl. egy karórát, s a
versenyz?knek meg kell mondaniuk, mi a tárgy neve magyarul. Majd nehezebb feladatok jönnek: német
mondatokat kell magyarra fordítani. A zsüri - magyar nyelvvel foglalkozó nyelvész - meg dönt, kinek a
válasza helyes. Ugye vicces történet? De nem Belaruszban, csak a német helyett orosz, s a magyar helyett
belarusz szavakkal helyettesítve. Íme a vetélked? egyik adása:

https://www.youtube.com/watch?v=LBmoytr3RMQ
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Ukrajnában a helyzet nnyiban másabb, hogy az ukrán nyelv szerepe er?sebb a belaruszénál, az ország
legnyugatibb részén - a volt lengyel részeken - létezik olyan ukrán lakosság, melynek csak az ukrán az
anyanyelve, de az ország középs? részén mindenki kétnyelv?, keleten pedig az ukrán egyenesen idegen
nyelvnek számít, nem csak az orosz kisebbség, hanem a ukrán nemzetiség?ek körében is.

Trannsztriáról csak annyit mondok, a lakosság háromnegyede orosz és oroszajkú ukrán nemzetiség?. A
gyakorlatban minden orosz nyelv?, a másik két hivatalos nyelv - ukrán és román - használata jelképes.

Maradt még Moldávia. A lakosság 75 %-a román, s a lakosság 80 %-a beszéli a románt. A kisebbségek:
jellemz?en orosznyelv?ek, bár az orosz nemzetiség alig 3-4 %-ot tesz ki. Gyakorlatilag a teljes lakosság
beszél oroszul, az orosz a közvetít? nyelv az egyes nemzetiségek között.

_______________________________________________
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Az élet rövidsége
by maxval bircaman - szerda, július 24, 2019
http://bircahang.org/az-elet-rovidsege/

Az a könyv, mely nagyon hasznos mindenkinek, aki elégedetlen az id?vel, vagy ellenkez?leg: unatkozik.

Lucius Annaeus Seneca (i. e. 4 - i. sz. 65) De Brevitate Vitae cím? m?ve ez.

Nem az élet rövid, hanem az emberek túl sok id?t vesztegetnek. Vagy a múltban élnek, vagy a jöv?ben,
pedig a jelenben kellene.

Nagyjából ahogy a Biblia is mondja: "Hiszen azt sem tudjátok, mit hoz a holnap!".

Miért kezdvezn a sors azoknak, akik nem tisztelik saját idejüket?

A bölcs az, aki kész bármikor meghalni, mert idejét helyesen használta fel, hiszen tudja, az
hatalmas érték. A leghelyesebb az okos szemlél?dés.

_______________________________________________
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Az értelmes lélek
by maxval bircaman - szerda, április 24, 2019
http://bircahang.org/az-ertelmes-lelek/

Sigerus de Brabantia (1235-1284) m?ve.

A lélek minden tudója, rajta keresztül szerzünk minden másról is tudomást, így szükséges, hogy
önmagát is tudja.

Mi értend? lélek alatt? Az a dolog, ami miatt egy él?lény él?lény. Az él?lény jellemz?i: táplálkozás,
növekedés, szaporodás, érzés, vágyakozás, gondolkodás, akaratlagos mozgás (nyilván nem minden
él?lényre igaz mindegyik).

Mi a lélek? Az él?lény lélekb?l és testb?l áll, harmadik rész nélkül: a test az anyag, a lélek a forma. A
lélek mint forma az anyag létezésének oka.

Hogyan lehet a lélek a test formája és annak megvalósulása?

Az értelmes lélek a m?ködéséb?l ismerhet? meg, ami a gondolkodás. A gondolkodás szükségszer?en
részben közös, részben elválasztott az anyagtól:

közös, mert ha nem lenne az, nem az ember gondolkodna,
elválasztott, mert nem létezik a gondolkodásnak kifejezett szerve.

Az elme képes mind a testi dolgokrs reagálni, mind függetlenül t?le elmélkedni. Az elme azonban nem
önmagában gondolkodik, hanem együtt a testtel. Ha az eleme lényege az anyaggal úgy lenne együtt, hogy
létezést adna az anyagnak, de a gondolkodást megtartamá magának, akkor kellene, hogy legyen egy
gondolkodó szervünk a testben. Továbbá eleve nem szokott olyan lenni, hogy a a forma lényege közösen
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van az anyaggal, de a képessége külön. Ezen kívül, ha lenne ilyesmi, akkor nem csak az ember lenne
képes gondolkozni, hanme bármi más is, aminek a lélek átadja lényegét.

Tudatunk minden anyagról képes gondolkodni, de a felfogott nem azonos azzal, ami alapján a felfogás
történik, az elme képes az egyes fajtákat felfogni, bár a felfogás el?tt minden csak lehet?ségszer?en van
meg benne, tehát az elme nem anyagi forma.

Mág egy érv: a test adott károsodása az illet? tudás elvesztéséhez vezet.

Tehát nem csak az elme, hanem az egész emberi személy is gondolkodik. Nem azért, mintha a
gondolkodás testi funkció lenne, hanem olyan szerepet játszik, mint a hajó kapitánya a hajóban.

Abból a tényt?l, hogy a gondolkodás az ember sajátos jellemz?je, nem következik, hogy az ember
lényege mint egy összetett dolog gondolkodó része összekapcsolódik egy másik részével.

A gondolkodó, értelmes lélek azért a test megvalósulása, mert a testhez viszonyítva bels?, ezért is
formája a testnek.

Volt-e valaha örökkévaló az értelmes lélek? Igen, mert ami örökkévaló a jöv? tekintetében, az az a
múltat illet?en is.

Hogyan válik el a lélek a testt?l? A lélek mindig egybeesik a testtel egy adott lényben, nem képes
semmire nélküle. Viszont a test halálakor a lélek megmarad örökké, de immár nem gondolkodó
dolognak, hanem ccsekekvésre képtelen dologként. De ez azt jelentené: végtelen számú ilyen elvált,
csekvésmentes lélek van.

A megoldás erre a kérdésre: az anyagtól elválasztott forma nem szaporodik, mert egy. Azaz a testt?l
elvált egyedi lelkek egyetlen formát alkotnak, a korábbi egyéniségek nélkül.
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Az évszakok természetellenessége
by maxval bircaman - hétf?, október 07, 2019
http://bircahang.org/az-evszakok-termeszetellenessege/

?seim apai ágon 1200 nemzedék óta Európában élnek, anyai ágon meg 500 nemzedéke.

Mégis minden ?sszel rádöbbenek a helyzet abszurditására.

Az ember afrikai ?shazájának egyik fontos bizonyítéka, hogy az embernek furcsa a változás az
évszakokban.

_______________________________________________
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Ballib gazdaságpolitikai program
by maxval bircaman - csütörtök, május 23, 2019
http://bircahang.org/ballib-gazdasagpolitikai-program/

Átnéztem az utóbbi 9 év ballib gazdaságpolitikai érveit Orbán ellen.

Nos, ezeket találtam:

Orbán kommunista, mert:
nem ad mindent át a szabad piacnak, miközben a szabad piac ideális m?ködése a jólét
alapja, hiszen a szabad piac láthatatlan keze a legbölcsebb lény az egész világegyetemben,
növeli a béreket, ezzel munkanélküliséget idézve el?, cs?dbe víve a vállalkozásokat,
hiszen azok képtelenek kitermelni ezt a csillagászati bérszintet, plusz inflációt kelt,
korlátozza a t?két, pedig az csak korlátok nélkül képes a társadalom javára m?ködni;
Orbán neoliberális, mert:
mindent átad a szabad piacnak, miközben a szabad piac m?ködését enyhítenie kellene a
kormányzatnak, ezért is nyomorog 5 millió ember, sírnak éhesen a kisdiákok, s vándorol ki
az ország,
nem növeli a béreket nyugati szintre, ezzel kedvezve a gonosz nyugati befektet?knek,
Orbán az ? cinkosuk,
nem korlátozza a t?két, ? a t?ke csicskása, pedig a t?ke csak korlátok között képes a
társadalom javára m?ködni.

_______________________________________________
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Ballib g?g
by maxval bircaman - péntek, augusztus 09, 2019
http://bircahang.org/ballib-gog/

Az Új Egyenl?ség legújabb m?sora klasszikus ballib alkotás lett. A szokásos - balos - szerkeszt?ség
hiánya miatt meg se akartam nézni. Aztán belenéztem, s nem csalódtam. Az állatorvosi ló esete.

Rózsa Péter, ballib megmondóember ?szinteségi rohamot kapott, s kimondott mindent, amit persze
eddig is tudtunk. Csak miatta érdemes az egész adást végignézni.

Mir?l is van itt szó? A magyar ballib értelmiség azt hitte a rendszerváltás alatt és után, hogy övé a teljes
nyilvánosság, ez valamiféle Isten által adott állapot, s minden másként gondolkozó szalonképtelen,
bunkó, elfogadhatatlan, akinek nem kell adni részt a médiákban. Nem részt nem akartak adni, de
morzsányit se. Akkor alakult ki az a mitologéma, hogy liberális = szakmaiság = függetlenség.

Aztán az id?k változtak, s máig nem tudják kiheverni, hogy - az ? szavaikkal - már nem a "szakma"
diktál, hogy már nem "függetlenek" a médiák,

Pedig ma a magyar médiákban a ballibeknek sokszorosan nagyobb a terük, mint az ? uralmuk alatt, a
90-es években volt a nem-ballibeknek volt.

S még valami: amikor annak idején felmerült, a hirdet?k miért csak és kizárólag ballib médiákban
hirdetnek, a ballib válasz az volt, ez piaci döntés, a piac ilyen, s ebbe beleszólni, s?t akárcsak felvetni a
témát szentségtörés.

S persze az se volt baj, hogy minden média ballib, hiszen ezek kiválóan tájékoztatatta, független, objektív
módon. Érdekes, akkor nem kellett pluralizmus, s?t rossz lett volna a pluralizmus, hiszen ez azt jelentette
volna: dilettánsok is belépnek a piacra.
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Ballib m?vészeti szabályzat
by maxval bircaman - péntek, augusztus 02, 2019
http://bircahang.org/ballib-muveszeti-szabalyzat/

A ballib agytröszt szabályzatának 3 pontja a m?vészetr?l:

1. Aki ballib, az tehetséges. Pl. Böd?cs tehetséges humorista, bármit is tesz. Eszterházy meg tehetséges
író, bármit is ír.

2. Aki nem ballib, az tehetségtelen. Ákos nem tud énekelni, s Bagi-Nacsáék meg tehetségtelen
humoristák.

3. Aki ballib, de nem fogad szót a ballib agytrösztnek, az ex-tehetséges, lezüllött alak. Pl. Lovasi vagy
Kertész Imre. Szemét árulók!

Plusz 1 pont: aki mindezt nem fogadja el gondolkozás nélkül, az antiszemita.

_______________________________________________
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Ballib recept
by maxval bircaman - péntek, augusztus 16, 2019
http://bircahang.org/ballib-recept/

Az éppen hivatalos ballib m?botrány alkalmából sikerült megfigyelnem a receptet.

A lépések a következ?k, íme: a 8-pontos mesterterv:

m?felháborodás valami olyasmi miatt, amit a többség pozitívnak, esetleg érdektelennek ítél - ha
nincs éppen ilyen, akkor a ballibek úgy tesznek mintha egy világos mondatot tényleg
félreértenének, pedig a valóságban ?k se értik félre,
cikk a témáról minden ballib médiában, a ballib kommentel?k egy része kijelenti, most már ez
tényleg diktatúra, a másik része viszont megállapítja, mindez csak gumicsont, Zorbán találta ki az
egészet, s ehelyett a sokkal fontosabb múltheti m?botrány miatt kellene tiltakozni,
egy-egy tombolékonyabb hangulatú ballib felszólal a parlamentben, megemlíti az ENSZ-t, az EUt. s még pár sóhivatalt,
petíció indul, kötelez? résztvev? Iványi, Vásárhelyi, s még 50 társuk,
megszólal 3-4 ballib megmondóember Emília m?sorában az ATV-ben, egy részük kijelenti, az
egész nemzetközi közösség felfigyelt az ügyre,
Gyurcsány cikket ír a FB-on, melyben kijelenti, hogy Zorbán láthatóan retteg, ekkor a ballib
kommentel?k fele éljenezni kezdi Gyurcsányt, a másik fele pedig felháborodik, miért avatkozik
bele Gyurcsány, ezután a 2 tábor kijelenti egymásról, hogy a Fityisz által fizetett álellenzékiek,
gigatüntetés szervez?dik: a FB-on 25 ezren ígérik a részvételt, továbbá 150 civil szervezet is
támogatja azt (Antizorbánisták Szövetsége, Antizorbánista Únió, Demokratikus Antizorbánisták
Föderációja, Gágogni Akarunk Alapítvány, Gy?löljük Együtt Zorbánt Testület, Igazi
Konzervatívok Igazi Keresztény Antizorbánista Csoportja, s további 0- vagy 1-f?s tagságú
"szervezetek), de éppen más dolguk akad, így végül csak 120 f? tüntizik ténylegesen fél órát
(ebb?l is 30 f? újságíró), ahol a tüntiz?k mérgesek egymásra, miért vannak ilyen kevesen, az
esemény után a FB-on egymásnak esnek a ballib kommentel?k "te miért voltál kevesen???",
5 nyugati liberális média beszámol, err?l megint beszámol pár magyar ballib média.

Kisember ásít.
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Ballib tendenciák
by maxval bircaman - vasárnap, május 05, 2019
http://bircahang.org/ballib-tendenciak/

Van pár magyar ellenzéki ember, akik szinte mindig helyesen látja a helyzetet, bár ezt téves narratíva
keretében teszi. Az egyik kedvenvem TGM, a másik Béndek Péter.

Az egyik marxista, azon belül nyugati neomarxista, a másik hagyományos jobboldali liberáliskonzervatív. Már többször írtam mindkett?jükr?l.

Most Béndek zseniális új cikke ihletett meg. Abszolút helyes elemzés, persze a szerz? céljait teljes
mértékben elutasítom. Nem ismertetem a rövid cikkket, csak inkább hozzáf?zök.

A szerz? elkeseredetten veszi észre, hogy az ellenzék gondolkozó része milyen irányt vett. Béndek azért
jobb TGM-nél ebben a viszonylatban, mert ? nagy mértékben mentes a kulturális progresszivízmustól ezt tévesen kulturális marxizmusnak szokták nevezni -, így ez nem befolyásolja elemzései értékelését.

Magam is sokan kritizáltam a "baloldalt", hogy jobboldali. Figyelem: a szó eredeti értelmében a
baloldal/jobboldal gazdaságpolitikát jelent a modernitáson belül, azaz a jobboldal a t?ke oldalának
támogatását jelenti, míg a baloldal a munka oldalának támogatását, s semmi egyebet. Ezen belül,
pontosan e mellett minkett? lehet még 2 tengely mentén megosztható: demokrata/antidemokrata és
progresszív/tradicionalista. Szerintem ez a 6 típusjellemz? alkotja meg a teljes képet. De err?l írok még
részletesebben legközelebb.

Az els? halvány fecske Botka volt 2017-ben, aki megpróbált óvatosan balra nyitni. Saját tábora hurrogta
le szinte azonnal, a "baloldal" mögött álló nemzetközi tényez?k er?s tapsolása mellett. Gyakorlatilag a
teljes magyar ballib megmondóembersereg Botka ellen foglalt állást.

A csúnya választási vereség azonban nem lehetett tovább vinni a diktátumot. Nem lehetett immár
megállítani azokat, akik felvetették, a "ballib" szó egy hazugság, mert nem lehet az ember egyszerre
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baloldali és jobboldali, s nem lehet jobboldali politikát viv? baloldal, továbbá Orbán nem azért népszer?,
mert valamiféle titokzatos er?k ezt így rendelték, hanem mert a komoly politikai er?k közül a Fidesz
politikája a leginkább balos, márpedig a magyar nép er?sen balos.

Tehát megérett a paradigmaváltás. Korábban a ballib konszenzus 2 egymásnak ellentmondó pontban
kritizálta Orbánt:

kommunista, azaz balos, hiszen nem enged utat a szabad piacnak, hanem államosít, bevatkozik a
gazdaságba, miközben a "modern baloldal" piacpárti,
jobboldali, mert feudális.

Természetesen mindkét érv baromság. Egyrészt a modern baloldal nem piacpárti, hiszen ha az lenne,
akkor jobboldlai lenni, ami önelletmondás, ez kb. olyan, mintha a húsev?ket modern vegetáriánusoknak
neveznénk. Másrészt, ami feudális az eleve kívül van a modernitáson, s nem nevezhet? se balnak, se
jobbnak.

A ballib oldal lázadói hatására a ballin konszenzus összeomlott, s bár a ballib megmondóemberek
seregletének egy komoly része ma is rosszallással figyeli ezt, ma kezd megjelenni az új narratíva:

a Fidesz neoliberális, azaz jobboldali, tehát csak látszólag baloldali,
igenis el kell különíteni a liberalizmust a baloldaltól, a kett? ellentétes.

Az el?bbi érvben még van is valami igazság, a Fidesz valóban nem baloldali, hanem a liberális
rendszeren belül egy másik modellt épít, ami ugyanolyan liberális modell, mint amit a hagyományos
ballib eszmeiség akar, csak annak másik verziója: a fejleszt? nemzeti kapitalizmus modellje szemben az
idegen t?kén alapuló globális kapitalizmuséval. Az utóbbi érv meg nyilván evidencia, nincs mit elemezni
rajta.

Én természetesen nem hiszem el a ballibeknek, hogy valóban megváltoztak volna, azaz mindezt csakis
taktikai félrebeszélésnek hiszem, de ennek ellenére mindez nagyon pozitív fejlemény. S Béndek cikke
bizonyítja: így is rettegést vált ki a meggy?zéses liberálisokból, hogy ez a narratívaváltás megkezd?dött.
Ha ugyanis kieresztették a szellemet a palackból, azt már nem lehet visszaterelni.

153 / 527

BircaHang - 2019
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Béndek azt mondja: "A kapitalizmus elleni látens küzdelem a tolvajok oldalán [ez a Fideszt jelenti], az
implicit bírálat a progresszív oldalon és az explicit marhaságok a romantikus kommunista portálokon
mind a m?köd? társadalmak modus vivendijét, a kapitalizmust ássák alá" ami teljesen igaz. S tegyük
hozzá: nagyon pozitív folyamat, persze Béndek szemszögéb?l ez szörny? negatívum.

Ugyanis ha folytatják ezt a vonalat a ballibek, azzal megsz?nnek ballibek lenni, azaz saját magukat
likvidálják. Ezért is volt a pánik Botka ellen 2 éve: semmit?l se féltek jobban a nemzetközi nagyurak,
mint attól, hogy az ellenzékben is lesz egy Orbán...

_______________________________________________
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Bibó és a zsidókérdés
by maxval bircaman - vasárnap, július 28, 2019
http://bircahang.org/bibo-es-a-zsidokerdes/

Bevallom, csak idén jutottam el Bibó István Zsidókérdés Magyarországon 1944 után 1948-ban írt
m?véhez. Nagyon érdekes m?, mindenkinek ajánlom, megállapításai nagyon pontosak. Ingyenesen
letölthet? egyébként, de van hangoskönyv verziója is, egy jólélek feltöltötte a Youtube-ra.

Nem szándékom elismétleni a könyvet, csak 3 gondolat ami megragadt bennem, ill. ezt tovább is
gondolva.

Miért van az, hogy a iszlám uralom alatt jobb volt zsidónak lenni, mint a keresztény uralom alatt? Mert
az iszlám nem a judaizmussal harcban jött létre, így nem is tekintette alapból ellenségnek a zsidóságot.
Ma már ez nyilván nem igaz, de ma ennek oka politikai: a zsidó állam megalakulása és sikeres létezése.

Kelet-Európában a kapitalizmus gyarmati képz?dmény, nem volt semmi helyi alapja. A lakosság
számára idegen, nyugati uralom volt, mai szóval "külföldi befektet?k". A helyi lakosság között pedig
azok tudtak a legjobban alkalmazkodni az új, kezd?d? kapitalista viszonyokhoz, akik a legkevésbé voltak
integrálódva a korábbi, premodern viszonyokban. Azaz a leginkább marginális elemek tudtak élni az új
lehet?ségekkel, innen a zsidók túlaránya a kelet-európai t?kés osztályban.

A legrosszabb mindig a kett?s állapot. Ha egy csoport asszimilálódott, az egy helyzet, akkor is, ha
megmaradt ?si tudata valamilyen szinten. Ha meg egy csoport kisebbség, az is tiszta helyzet. A "se így, se
úgy" állapot viszont megoldhatatlan helyzetet eredményez.

S még valami: ha Bibó a 90-es években írta volna meg a könyvét, kirekesztették volna a "szalonból", s
bevették volna írását az antiszemita m?vek liberális indexébe.

_______________________________________________
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Bolgár szocialisták
by maxval bircaman - csütörtök, január 31, 2019
http://bircahang.org/bolgar-szocialistak/

Már mondtam többször, az európai pártcsaládok nagyon heterogének. A magyar közvélemény tudatában
van ennek hosszú ideje a Néppárt esetében, melyben együtt ülnek ultraliberálisok és populisták. De
kevésbé más pártcsaládok esetében, talán csak a szlovák Fico szocdem pátjának esete ismert még, mely
ugyanúgy kilóg az európai szocialistáktól, ahogy a Fidesz a Néppártból.

Az egyes pártcsaládhoz tartozás sokszor szinte a véletlenen múlik. Az adott ország belpolitikai helyzete
is lehet az ok. Lásd, az ultraliberális Bokros EP-képvisel? korában a populista-konzervatív frakcióban ült,
csak mert különben a Néppártba kellett volna beülnie, mely már foglalt volt a Fidesz által - ugyanabban a
frakcióban ült tehát, melyben a Fidesz lengyel szövetségese, a PiS, mely viszont azért nem ülhetett a
Néppártban, mert ott már f? belföldi ellefele, a PO volt, a Fidesz f? lengyel ellenfele. Vicces, ugye? De ez
a helyzet.

A bolgár szocialisták esetében most kezd a helyzet izgalmas lenni. De ennek megértéséhez kell tudni az
el?zményeket.

Eredetében ez a párt ugyanaz, mint a magyar MSZP, azaz a volt kommunista állampárt utódpártja, de a
rendszerváltozás óta története egészen más, íme a f?bb eltérések a magyar helyzethez képest:

a bolgár szocialisták az els? szabad választást - 1990 - megnyerték,
a bolgár szocialisták sosem szakítottak, legalábbis részben, a kommunizmussal, mindig maradt a
pártban kommunista rész is,
a bolgár szocialisták számára a nacionalizmus sose volt szitokszó,
a bolgár szocialisták egészén 1997-ig ellenezték a NATO-tagságát, szemben az MSZP-vel, mely
Magyarországon els?ként vetette fel a NATO-tagság ötletét -

összegezve, s magyarra fordítva, a BSZP kb. olyan, mintha Magyarországon az MSZP megnyerte volna
az 1990-es választást, sose vált volna ki bel?le a Munkáspárt, s megtartotta volna azt a korai sajátosságát,
hogy az MDF-SZDSZ közti ellentétben határozottan az MDF oldalára állt, továbbá ellenezte volna az
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NATO-tagságot.

1997-es hatalmas bukásuk után a bolgár szocialisták nagy fordulatot vettek: igyekeztek alkalmazkodni a
nyugati középbalhoz, azaz feladva a marxizmus minden nyomát, elfogadva a nyugati integráció
szervezeteit (ami az ideológialag problémamentes EU mellett a NATO-t is jelentette), elfogadva a
nyugati polgári baloldal nézetazonosságát a liberális oldallal kulturális kérdésekben, stb. Mégis mindig
valahogy kilógtak a sorból egyes ügyekben. Sokatmondó adat: míg az MSZP-t a Szocintern 1996-ban
fogadta el teljesjogú tagnak, a BSZP-t csak 2003-ban.

Ami a nacionalizmushoz való viszont illeti, a BSZP mindig pengeélen táncolt ebben a kérdésben. A
belpolitikai helyzet is segített. Mivel a szocialisták többször is koalícióban voltak az elvileg liberális, a
valóságban etnikai-vallási török kisebbségi párttal, ez hivatkozási alapnak jó volt, hogy lám, nem
nacionalisták, hisz ezt a törökök is igazolják. A valóságban a pártban mindig volt egy olyan, nem is
gyenge vonal, mely antiszekuláris és nacionalista volt. Ami mondjuk Szili Katalin volt az MSZP
számára, az a BSZP számára ennek a sokszorosa volt: tessék elképzelni egy olyan MSZP-t, melynek
egyik programpontja a hittan bezevezetése az iskolákban, valamint a határontúli magyar kisebbségek
fokozottabb támogatása!

Mindez megmaradt részben még a BSZP legnyugatosabb id?szakában is, 2001-t?l, amikor a párt elnöke
Szergej Sztanisev lett (aki 2005-2009 között miniszterelnök is volt). Ami az oroszellenességét illeti,
Sztanisev se követte a nyugati trendet, erre neki ráadásul még személyes oka is van, édesanyja oroszajkú
ukrajnai zsidó. De ezt a kérdést leszámítva, nagy vonalakban szót fogadott a nyugati követelményeknek.

A BSZP számára hatalmas csapás volt 2014, amikor megpróbáltak lépni mind a második bolgár
atomer?m? (kb. Paks 2 bolgár változata), mind a Déli Áramlat - orosz gázvezeték építése - ügyében,
ennek eredménye az lett, hogy nyugatról gyakorlatilag megdöntötték a BSZP támogatását is élvez?
kormányt.

Úgy t?nik, a párt ebb?l azt a következtetést vonta le, ezentúl nyugatosodni kell még jobban. Ez Sztanisev
esetében hatalmas karriert is jelentett: 2011-t?l folyamatosan ? az Európai Szocialista Párt elnöke.

De mindez a BSZP-ban nem hozott teljes fordulatot, a nyugattal szemben renitens részek lassan
többséggé lettek. S ma már nem is annyira marxista vonalon, hanem populista értékek mentén. 2016-ban
Kornelija Ninova lett a párt elnöke, aki nyíltan szembement a nyugati szocialista tabukkal. Tessék
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elképzelni a következ?t: Orbán kormánya építi a határkerítést a Szerbiával közös határon, mire a
szocialista ellenzék vezére felszólal a parlamentben, kifogásolva, miért ilyen alacsony a kerítés és miért
épül ilyen lassan. Ugye, hihetetlen? Bulgáriában pedig pontosan ez történt meg a valóságban.

Tavalyel?tt óta a középjobb GERB van kormányon, a f? ellenzék a BSZP. S mik az ellenzék f? támadási
pontjai azóta a kormánnyal szemben:

a kormány dolgozzon az oroszellenes szankciók megsz?nése érdekében (hozzá kell tenni, ezzel
nyitott kapukat döngetnek, a GERB se lelkes híve az oroszellenes szankcióknak),
ne legyen ratifikálva az Isztanbuli Egyezmény, annak genderista jellege miatt, a kormány védje
meg a hagyományos családi értékeket,
a kormány ne támogassa az ENSZ migrációs egyezményét, álljon ellen a gazdasági menekültek
kényszertelepítésének.

Nem vicc, ez a szocialista ellenzék f? tevékenysége Bulgáriában, akkor is, ha magyar füllel, ez
furcsán hangzik.

Most a harc az EP-választáson d?l el. Maga az eredmény mindegy, ami megint vicces, mert a lényeg, ki
lesz a listán rajta. A nyugatos, Sztanisev-tábor emberei vagy a Ninova-féle vezetés emberei.

Az ellentét éppen a "magyar kérdés" kapcsán is meglátszódott tavaly, a Sarghentini-szavazáson. A BSZPnek 4 képvisel?je van az Európai Parlamentben: maga Sztanisev az egyik, ? megszavazta Magyarország
elítélését, egy másik képvisel? egyértelm?en az ellenoldal embere, ? nemmel szavazott, ? 2 további
képvisel? nem szavazott (bár egyikük egyértelm?en Sztanisev támogatója, de nem szeretne a másik
oldallal se szakítani).

a két f?h?s

_______________________________________________
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Brüsszel
by maxval bircaman - vasárnap, július 21, 2019
http://bircahang.org/brusszel/

Jó hírek Brüsszelb?l.

Megválasztottak a Bizottság elnökének egy súlytalan, harmadrangú liberális politikust. Bónuszként
er?sen gyenge a legitimitása, éppenhogy megválasztották.

Szóval most majd 5 évig aktát fog tologatni, néha mond pár demagóg beszédet, nem beleszólva a nagyok
dolgába.

A legjobb hír nem Timmermans, hanem Weber bukása. Egy vezet? politikus, aki hónapokig kampányolt,
komoly antipopulista programja is volt. Megválasztása adott volna neki egy er?s plusz legitimációt, azaz
komolyabb hatalmat is.

Emberileg is persze nyertünk. Weber egy gerinctelen, karrierista rongy volt. A komikusabb pillanata
kampányának az volt, amikor Budapestre látogatva, ott zsidónak álcázva magát tett h?ségesküt Sorosnak.
Ezt csúnyán elszámolta. Még a liberálisok is része is rosszul volt ett?l a hazug produkciótól, mert ezzel
gyakorlatilag zsidózott egy hatalmasat, amit egy németnek különösen nem szoktak megbocsátani az igazi
zsidók. Ursi viszont legalább egy egyszer?, ?szinte teremtés, aki tisztában van saját képességeivel, s nem
is tervez semmit, esetleg majd csak új irodabútort rendel a szobájába.

Szóval a liberális EU züllése megy tovább minden szabály szerint.

Ez nagyszer? hír a kisemberek számára.

Vicces látni közben a magyar ballib médiák és megmondóemberek verg?dését. Úgy t?nik, csak az 24.hu-
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nál kaptak igazságrohamot, nyíltan leírják: ez bizony a liberálisok veresége.

_______________________________________________
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Budapest...
by maxval bircaman - hétf?, október 14, 2019
http://bircahang.org/budapest/

Budapest elesett.

Soros bebicikizik a városházára. Lesz szivárványos tölcséren át mocsok zúdítva a városra, s kifosztás.

_______________________________________________
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Bugyi
by maxval bircaman - csütörtök, április 18, 2019
http://bircahang.org/bugyi/

Amikor a hülyeség kölcsönös.

Az egyik oldal prostituáltnak kiált ki egy n?t, mert kilátszik a bugyija csücske rövid szoknyája miatt.

A másik oldal erre ingert érez, mivel is lehetne a hülyeséget sokszorozni, s gyorsan rá is jön: a rövid
szoknyája miatt kilátszó bugyijú n? távolról történ?, nyilvános lefényképezését szemerémsért?, perverz
lesifotózásnak min?síti.

Most komolyan: mindkét oldal azt szeretné, ha minden n? burkában járna, s csak így lehetne ?ket
fényképezni?

_______________________________________________
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Bulgária nemzetiségi térképe
by maxval bircaman - kedd, október 22, 2019
http://bircahang.org/bulgaria-nemzetisegi-terkepe/

Egy olyan térkép ez, melyet Bulgáriában az átlagember nem szívesen néz. Az ország lakosságának száma
az utóbbi 30 év alatt 2 millióval csökkent, s a kitántorgás arányaiban sokkal jobban érinti a bolgár
többséget, mint a kisebbségeket.

F? térkép, színek:

f? térkép

piros: bolgár abszolút többség,
narancs: bolgár relatív többség,
zöld: török abszolút többség.

Részletes térkép, színek:

részletes térkép

bolgár többség:
piros: 90 % feletti bolgár többség,
narancs: 80-90 %-os bolgár többség,
sárga: 70-80 %-os bolgár többség,
lila: 60-70 %-os feletti bolgár többség,
barna: 50-60 %-os feletti bolgár többség,
fehér: 50 % alatti bolgár többség;
török többség:
sötétzöld: 90 % feletti török többség,
világoszöld: 80-90 %-os török többség,
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kékeszöld: 70-80 %-os török többség,
sötétkék: 60-70 %-os feletti török többség,
világoskék: 50-60 %-os feletti török többség.
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Bulgária térképe
by maxval bircaman - hétf?, május 27, 2019
http://bircahang.org/bulgaria-terkepe/

28 megye - mindegyik neve azonos székhelye nevével. Félreérthet? helyzet, hogy 2 darab Szófia megye
van:

Szófia f?város megye,
Szófia megye (világoszöld színnel jelölve).

Mindegyik megyének a székhelye a saját területén van, kivéve Szófia megyét, melynek a f?városa Szófia
(város), mely Szófia f?város megye területén van.

A 28 megye 265 járásra oszlik. A legtöbb járás Szófia megyében van (22), a legkevesebb Szófia f?város
megyében.

Mindegyik megye székhelyét tartalmazó járás sárgával jelölve.

Minden járás székhelye saját területén van, kivéve a 3 rózsaszínnel jelölt járást - 2 székhelye Plovdiv, 1
székhelye Dobrics.

Világoskék vonal: megyehatár és országhatár, piros vonal: járáshatár.

teljes változat
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Bulgária vallási térképe
by maxval bircaman - szombat, november 02, 2019
http://bircahang.org/bulgaria-vallasi-terkepe/

Érdemes ezt összevetni a nemzetiségi térképpel.

F? térkép, színek:

f? térkép

piros: ortodox abszolút többség,
zöld: muszlim abszolút többség,
fehér K bet?vel: katolikus többség,
fehér: nincs többség.

Részletes térkép, színek:

részletes térkép

ortodox többség:
piros: 90 % feletti ortodox többség,
narancs: 80-90 %-os ortodox többség,
sárga: 70-80 %-os ortodox többség,
lila: 60-70 %-os feletti ortodox többség,
barna: 50-60 %-os feletti ortodox többség;
muszlim többség:
sötétzöld: 90 % feletti muszlim többség,
világoszöld: 80-90 %-os muszlim többség,
kékeszöld: 70-80 %-os muszlim többség,
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sötétkék: 60-70 %-os feletti muszlim többség,
világoskék: 50-60 %-os feletti muszlim többség;
katolikus többség: fehér K bet?vel;
nincs többség: fehér.

Pár magyarázat az értelmezéshez.

Bulgária északnyugati részén gyakorlatilag nincs számottev? török lakosság, Lom járás az els? kelet felé
haladva, ahol van 10 %-nyi török. Majd Pleven megye keleti részen jelennek meg a törökök számottev?
kisebbségkent. Így a muszlimok száma is e eszerint alakul. Itt ugyanis nincs más olyan kisebbség, mely
hagyományosan muszlim.

Bulgária északnyugati részén a nem bolgár lakosság szinte teljes egészében cigány, márpedig a bulgáriai
cigányok sajátossága, hogy alkalmazkodnak környezetük vallásához, így megoszlanak "bolgár
cigányokra" és "török cigányokra", mindkét csoport er?sen vallásos, az el?bbiek ortodox keresztények, az
utóbbiak szunnita muszlimok, egymást nagyon nem szívlelik, s még kinézetre is mások. A
legkönnyebben a n?ket lehet megkülönböztetni: muszlim cigány sose vesz fel szoknyát, keresztény
cigány n? meg nadrágot, továbbá a keresztény cigány n?k csak id?sebb korban hordanak fejkend?t. Ezen
csak a cicanadrág - leggings - megjelenése tört rést, melyet persze viselnek a fiatal cigány n?k is, a
nagyvárosokban, de az id?sebb nemzedék kifejezetten rossz szemel néz erre a szerintük "muszlim"
ruhadarabra, túlságosan hasonlít számukra salvar nev? (törökül: ?alvar) hagyományos muszlim széles,
buggyos nadrághoz. Vicces de még az útszéli, legolcsóbb prostutiáltaknál - akik Bulgáriában 99 %-ban
cigányok - is látható a vallás a ruha alapján.

pedig van eltérés (divatmodellek)

(Nem bírtam tartózkodni a személyeskedést?l, szóval egy ötágú sárga csilaggal jelöltem meg apai
vonalon ?seim szül?hazáját, látható: teljesen bolgár és keresztény vidék.)

Északkelet-Bulgáriában nyugatról keletre haladva már megjelenik az els? muszlim többség? járás, Rusze
megyében. A bulgáriai török kisebbség két f? gócpontja: Északkelet-Bulgária és a Dél-Bulgáriában a
görög határszakasz keleti része.
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Plovdiv megyében Rakovszki járás az egyetlen Bulgáriában, ahol a többségi vallás a katolicizmus.
Mindenhol máshol a katolikusok aránya 0-2 % közti, kivéve még 8 járást, ahol 2 % feletti, de ott is
kisebbségben (ezek közül 3-ban 10 % feletti a katolikusok aránya). Egyébként egész Bulgáriában a
katolikusok aránya alig 1 % (pontos számmal: 0,96 %), ami kisebb a protestánsok arányánál (1,26 %), de
míg a protestánsok mindenhol jelen vannak, a katolicizmusnak vannak hagyományos régiói.

Délkeleten van az egyetlen bolgár megye, Kardzsali, melynek minden járása muszlim többség?. A mai
délkelet-Bulgária déli sávja csak a balkáni háború (1912-1913) eredményeképpen lett csatolva
Bulgáriához, akkor már, különösen keleten, nagymérték? török többséggel.

Ide tartozó fontos infó a bolgár-görög-török határ változásairól: piros: Bulgária, zöld: Törökország,
sötétkék: Görögország, sárga: Szerbia.

1886: Kelet-Rumélia Bulgária általi annektálása (Bulgária egyesülése) után

1913: a balkáni háborúk után

1919: az I. vh. után (ez azonos a mai határokkal, leszámítva azt, hogy a Szerbiának jelölt rész nagyobb
része ma Észak-Macedónia)

Furcsának t?nhet a bolgár történelmet nem ismer?nek, hogy miért pont a török határ mentén nincs török
és ezzel együttjáróan muszlim többség. A megyarázat: a balkáni háborúk és az els? világháború során és
után a török és görög fennhatóságú területekr?l tömegesen menekültek el a bolgárok (részben elüldözték
?ket), s ez a tömeg a legtöbb esetben a legközelebbi bolgár fennhatóságú területen telepedett le. Pl.
miután Bulgária elveszti az I. vh. után Égei-tengeri partvidékét, a terület bolgár lakossága szinte teljes
létszámban kénytelen áttelepülni, gyakorlatilag görög fegyveresek el?znek mindenkit, aki nem t?nik
görögnek, s legnagyobb részük Burgasz megye délkeleti részében kap a bolgár államtól lakhelyet, ezt a
bolgár állam annak idején úgy oldotta meg, hogy a régió minden görög lakosát kollektív büntetésként
kiutasította az országból, fegyveresen elkísérve ?ket a görög határig, egyedül a bolgár házastárssal
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rendelkez? görög n?k maradhattak. A helyzet tragikomikuma, hogy a jellemz?en hegyi pásztorkodáshoz
ért? lakosság hirtelen megkapta az els?sorban halászatból él? lakosság tualajdonát, s így hirtelen gyorsan
meg kellett tanulni egy teljesen új szakmát. (Valószín?leg a görög halászok is nehezen szoktak bele a
pásztorkodásba.) Így van az a mai helyzet, hogy a bolgár-török határ bolgár oldala etnikailag bolgárabb,
mint a kicsit északabbra fekv? részek.

Délnyugaton található a nem török, de muszlim régió, ez Szmoljan megye legnagyobb része, s a vele
határos Pazardzsik megye két járása. Itt lakosság többsége muszlim bolgár, gúnynévvel "pomák" (ami a
"mohamedanizált" rövidítése), de maguk a pomákok ezt nem tekintik ma már gúnynévnek. A modern
bolgár nacionalizmus minden igyekezete ellenére az átlag bolgár nem tekinti bolgárnak a pomákokat, a
XIX. sz. vége el?tt egyenesen törököknek tekintette a bolgár átlagember a muszlim bolgárokat. A
pomákok azok utódai, akik az 500 éves török uralom alatt kényszerb?l vagy önként felvették az iszlám
vallást, de nem vették fel a török nyelvet.

Közben rájöttem, a térképem feliratok nélkül csak azoknak értelmes, akik ismerik valemennyire az
országot, így segítségnek íme egy térkép, rajta a 15 legnagyobb várossal, valamint a cikkben említett Lom
várossal. Továbbá jelöltem a két külön említett megyét: sárgával Szmoljan megyét, naranccsal Kardzsali
megyét. Ahol a várost akartam jelölni, ott nem magát a várost jelölöm, hanem a járást, melynek része az
adott város (minden esetben ez a járás székhelye is egyébként).
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Bulgáriában nehezebb
by maxval bircaman - vasárnap, május 26, 2019
http://bircahang.org/bulgariaban-nehezebb/

Bulgáriában nehezebb választani az EP-választáson, mint Magyarországon.

El?ször is háromszor annyi a jelölt: 27.

Aztán kevés a tisztán értelmezhet?, világos értékeket képvisel? párt.

Gyakorlatilag csak 2 csoport van, mely tisztán tud választani magának: a törökök és más muszlimok,
valamint a határozottan nyugatos értékrend? választók.

Az el?bbiek kb. a lakosság 15 %-a. Két párt küzd ezért a rétegért, de a kisebbik (mely a nagyból szakadt
ki személyi ellentétek miatt) esélytelen. A nagyobbik párt - ???????? ?? ????? ? ???????: Mozgalom a
Jogokért és Szabadságokért - hivatalosan liberális párt, tagja is az ALDE-nek, de a valóságban ez egy
kisebbségi párt, mely csak azért lett ALDE-tag, mert ott még nem volt bolgár tagpárt. A párt
etnikai jellege miatt a liberális bolgárok se szavaznak rá, bár magában a pártban vannak bolgárok,
jellemz?en dísznek, mert a bolgár alkotmány tiltja az etnikai-vallási alapú pártokat.

Ami a határozottan nyugatos értékrend? választókat illeti, ez a nagyvárosi értelmiség és reprivatizációból
lett újgazdag réteg egy részének kispártja. Ez egy 5-10 % közti réteg potenciálisan. Mostanra sikerült egy
viszonylag egységes szervezetet létrehozniuk ???????????? ???????? - Demokratikus Bulgária név
alatt, miután évekig részekre esve vegetáltak. Magyar szemmel kb. azt lehet mondani, olyan ez a párt,
mintha az SZDSZ vagy a DK lenne, de annak kultúrpolitikai programja nélkül. Azaz Brüsszel, a NATO,
az EU, és általában a nyugat lelkes támogatása, oroszellenesség, de viszont a heves antinacionalizmus, a
keresztényellenesség és a homoklobbi programja nélkül, s persze a határontúli bolgárokat se gy?lölik.

Van nagyjából még két, egyenként 15-20 %-os csoport a bolgár lakosságban, mely hagyományosan
szavaz így vagy úgy, azonban náluk már nehezebb a választás.
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Az egyik csoport a jobboldali, a másik a baloldali. Jobboldali alatt az értend?, aki nem szereti a volt
kommunista rendet, s annak utódjait, de nyugat felé sem lelkes, bár nem is nyugatellenes, s ugyanez a
viszonya az oroszokhoz. Baloldal alatt meg ugyanez, csak fordítva, azaz jellemz?en a volt kommunista
rend pozitívumait látja inkább, de szintén se nem nyugatellenes, se nem nyugatpárti.

A jobboldaliak pártja jelenleg a ???? - GERB, a jelenlegi f? kormánypárt. Azaz ez az a párt, mert
nyugatpárti ugyan, de a Demokratikus Bulgária nyugatpártiságát és oroszellenességét túlzásnak tartja.

Jellemz? elem: az egyik választási vitában (az összeset néztem) a Demokratikus Bulgária képvisel?je azt
mondta a GERB-r?l: ugyanolyan idegen test az Európai Néppártban, mint a Fidesz, de mivel ravaszabban
politizál, így még nem lett kizárva, de ideje lenne kizárni, mert nem eléggé "európai".

Érdekes módon a Fidesz és Orbán állandó téma a bolgár kampányban. 1990 óta követem az összes
bolgár kampányt, sose volt még ez, hogy magyar ügyek folyamatosan napirenden lettek volna.

A baloldaliak pártja a BSZP (????????? ??????????????? ?????? - Bolgár Szocialista Párt), s mint
szavazótábor alapvet?en 3 f? részb?l állnak:

a régi rendszer hívei, akik reflexb?l az utódpártra szavaznak,
konzervatív újbalosok, azaz olyanok, akik balrább állnak gazdaságpolitikailag a nyugati szocdem
f?sodortól, s kultúrpolitikai kérdésekben meg egyenesen az ellenkez?jét vallják a nyugati balos
f?sodorhoz képest,
er?sen liberális nyugatpártiak, akik - jellemz?en származási okokból - nem fértek be a
Demokratikus Bulgária féle pártokba, ezek azok, akik kb. mindenben ugyanazt vallják, mint a
magyar ballibek, ?k vannak a legkevesebben a szocialisták között, de nekik van a legtöbb anyagi
lehet?ségük is.

A BSZP utolsó pár éve arról szólt, hogy a konzervatív újbalos vezetés igyekezett likvidálni a pártban a
liberálisokat. Ez csak félig sikerült azonban, aminek az az eredménye, hogy a szocialisták kampánya
zavaros.
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A választási vitákban is többször felmerült az ellenfelek részér?l ez, pár példa:

hogyan lehet a párt európai csúcsjelöltje az a Frans Timmermans, akinek véleménye mind a
migrációról, mind a családjogi kérdésekr?l (genderológia, homokos kérdés, stb.) pont az
ellenkez?je, mint a BSZP elnökéé,
mi a párt tényleges álláspontja Oroszországról, mikor egyes képvisel?i megszavazzák az
oroszellenes szankciókat, mások meg harcolnak ellenük,
hogyan lehet, hogy a párt egy része követi a nyugati f? álláspontot a magyar és a lengyel
kormányzat elítélésében, míg másik része alig leplezve drukkol ezeknek a kormányoknak, s az
összefogást hirdeti a V4-es államokkal.

A lakosság 35-40 %-a viszont még nehezebben tud pártot választani. Ez alapvet?en a rendszerkritikus
rész és a protestszavazók. Legnagyobb részük a nacionalista táborból választ, kisebb részük a pár létez?,
BSZP-n kívüli balos pártból.

A BSZP vezetésének célja volt ennek a tábornak a magához vonzása, de ez nem sikerült. A f? ok az, amit
már írtam: a konzervatív újbalos szocilalista vezetés nem volt képes teljesen likvidálni a pártban a
liberálisokat, a liberálisok f? ember, az Európai Szocialista Párt elnöke, Szergej Sztanisev az utolsó
pillanatban felküzdötte magát a pártlista 5. helyére. Ezzel a BSZP a rendszerkrikus szavazók számára
megsz?nt mint alternatíva.

A rendszerkritikus pártok közben szidják egymást, sokszor többet kampányolva egymás ellen, mint a 3
nagy párt ellen.

A két leger?sebben kampányoló párt szabályosan lejáratja egymást. Az egyik ilyen párt - ???? Volja vezet?je az egyik leggazdagabb ember az országban, ez önmagában hatalmas támadási felületet ad, a párt
f? kampányképe az, melyen a pártvezér éppen kezet fog Marine Le Pennel. A másik ilyen párt - ????
VMRO, azaz Bels?-Macedóniai Forradalmi Szervezet - listavezet?je pedig harci pózban áll a plakátokon.
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Valószín?leg az eredmény az lesz, hogy rekordszámú szavazat lesz elveszve, mert a sok kis párt kioltja
egymást, egyik se éri el a bejutási k?szöböt.
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Békés csicskásbohóc
by maxval bircaman - vasárnap, augusztus 18, 2019
http://bircahang.org/bekes-csicskasbohoc/

Békesi László, a ballib gazdasági komprádor lobbi egyik f?csicskása kissé vicces.

A doktríner marhaság paródiája a szövege, persze nem annak szánták. Békesi azt mondja "sajnos a
többségnek jó a rendszer". Dehát mi egy társadalmi rendszer célja? Az, hogy a többségnek vagy a
kisebbségnek legyen jó?

Mi a baja ennek a jóembernek valójában? Hát az, hogy az ? álmodott elveinek nem felel meg a rendszer,
a valóság nem hajlandó a fantáziájának szót fogadni. Err?l jut eszembe a régi szovjet vicc. Jelentik
Sztálin elvtársnak, hogy a tények nem igazolják vissza a Párt legújabb elméletét. Sztálin elvtárs válasza: Nem szívesen lennék most a tények helyében...

_______________________________________________
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B?nbak
by maxval bircaman - szerda, január 02, 2019
http://bircahang.org/bunbak/
Filozófiai tematikájú sorozatomat id?ben nem folytatom. Az id?vonal véget ért a korai keresztény
filozófiai végével.
Ennek oka, csak arról írok, amit olvastam személyesen is. Az id?ben következ? kor immár hatalmas.
Viszont, mint ezt már megtettem a liberalizmus kapcsán - lásd itt és itt -, ismertetni fogok m?veket,
melyek szerintem alapvet?ek a világ megértéséhez.
*
Most René Girard (1923-2015) francia filozófus B?nbak cím? m?vét veszem el?.
A mítoszok és az üldözésekr?l szóló történetek hihet?sége. Ellentétben pl. tanúvallomásokkal, ahol a
legkisebb eltérés a valóságtól az egész tanúbizonyság hitelét teszi tönkre itt az értékelés más. Mi ennek az
oka?
A teljesen valószín?tlen eseményekben szerepl? valószín?nek hangzó események jellemz?en igazak. S
fordítva, a teljesen valószín? eseményekben szerepl? valószín?tlennek hangzó események jellemz?en
csak kiszínezések. Ha er?szakos eseményekr?l olvasunk beszámolót, s a beszámoló az er?szaktev?kt?l
származik, szinte biztosan igazak a leírt valószín? események.
Mik a kollektív üldözések okai? Az általános válságban a meggyengült intézményrendszer
miatt megsz?nnek a társadalmi különbségek, a nép tömeggé válik. A válság okaként olyan b?n jelenik
meg, mely alapvet?en sérti az értékeket, kialakul a vágy a tömegben, hogy megtisztítsa magát a "b?nt?l".
Kis csoport kiválasztódik b?nösként (ez vagy az elit vagy a legvédetlenebbek), jellemz?en olyanok, akik
valamilyen szempontbók jól meghatározhatóan kisebbséget alkotnak, de sose amiatt választódnak ki,
mert különböznek, hanem éppen ellenkez?leg: azért mert nem úgy különböznek, ahogy ez elvárt lenne, a
b?nös csoport éppenhogy monolit tömegként jelenik meg. A b?n üldözése mérhetetlen er?szakkal jár,
ami jelentheti akár a fizikai megsemmisítést, akár csak a teljes elüldözést.

A szerz? tézise: az ?si mítoszok jelent?s részében is megtalálható az üldözési történet logikája, csak ott
széls?ségesebb alakban. A példa Oidipusz mítosza. A sánta Oidipusz a thébai király fia, a királynak
megjósolják, hogy fia meg fogja ölni ?t, ezért azt még kisgyerekként kiteteti egy hegyre, a gyerek
azonban megmenekül, egy gyermektelen pár felneveli ?t. Odipusz már fiatal feln?ttként viszályba kerül
tulajdon apjával - akir?l persze nem tudja, hogy az apja -, s megöli ?t, majd feleségül veszi a megölt
király özvegyét, azaz saját anyját. Egy sor szerencsétlenség éri a királyságot. Oidipusz lassan rádöbben: ?
az oka mindennek. Megvakítja magát, elmenekül, felesége-anyja pedig öngyilkos lesz.
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A vallásos hit alapját is ebben látja a szerz?: a b?nbak, mely képes romlást okozni, de jót is, hiszen t?le
függ a normalitás visszaállítása közvetve, azaz a b?nbak valamiféle szent dolog, csodás er?vel képes
hatni a közösségre. Ezt az elemet azért nem ismerjük fel az üldözéses történetekben, mert ott zavarnak
minket a valós részletek.
Felmerül az önfeláldozás esete is, melyet nemigen lehet azonos az üldözéssel. A szerz? az azték
mitológiát hozza példának. Eszterint az emberiség ötödik korszakát éli jelenleg. Ennek kezdete az Ötödik
Nap létrejötte. Az istenek összegy?ltek Teotihuacánban, az egyik büszke isten, Tecuciztécatl, felajánlotta,
hogy ? lesz az új Nap. Második világító istennek senki se jelentkezett, ezért az istenek a legcsúnyabbát, a
daganatos b?r? Nanahuatzint vették rá erre a feladatra. Négy nap felkészülés után következett maga az
önfeláldozás: a két istennek az istenek által körbeült hatalmas tábort?zbe kellett vetnie magát.
Tecuciztécatl négyszer készült beleugrani a t?zbe, de minden alkalommal megijedt és visszahátrált.
Nanahuatzin azonban ezután azonnal beleugrott a t?zbe, s égni kezdett. Tecuciztécatl elszégyelte magát, s
? is beugrott a rázbe, , hogy meglátja a partnere bátorságát, elvetette magát. Végül így Nanahuatzin lett a
Nap, Tecuciztécatl pedig a Hold. Azért, hogy ne legyen azonos a fényük, az istenek egy nyulat dobtak a
Holdra, innen a sötét folt rajta. Itt hiányzik az üldözás eleme, de a többi három elem jelen van, s?t
valójában az üldözés eleme is jelen van burkoltan: a helyzet kényszere miatt kérdéses az önkéntesség.
A másik pl. Baldr esete a viking mitológiából, aki miután rosszat álmodik, minden lehetséges anyagtól
ígéretet kap, nem halhat meg t?lük, csak a gyenge fagyöngyt?l nem kérnek részére ígéretet, ami így a
veszte lesz: Loki fagyöngyíjjal megöli ?t.
A mitológia el?rehaladtával szégyenné válik az er?szak. Platón egyenesen tiltaná az olyan mítoszok
tanítását, melyek az istenségek kifogásolható viselkedésér?l számolnak be. A "fejl?dés" vonala: kollektív
er?szak - egyéni er?szak - akaratlan er?szak. A modell azonban ugyanaz: a válságba került közösség
egyesül egy jól meghatározható ellenség ellen, ezáltal megtisztítva saját magát. A természetvallások így
alakultak ki, fentiek intézményesítésével.
A közös, hogy nem szerepel az áldozat néz?pontja sose ezekben a mítoszokban. Oidipusz történetében
pl. nem jelenik meg, hogy az áldozat valójában nem vétkes. Mind a közösség Oidipuszt, mind Oidipusz
saját magát vétkesnek tekinti.
A kereszténység e tekintetben drasztikus fordulatot jelent: hiszen Jézus ártatlan, s ez benne van az
Újszövetségben, lásd "mosom kezeimet". A történet immár ellenkez? szempontú. Ennek kezdmén yei
már a zsidó vallásban láthatók, a példa a zsoltárok, ahol már felmerül az áldozat szempontja. Az
Újszövetség megszünteti az egész b?nbak mechanizmust azzal, hogy azt leleplezi. Jézus megoldása a
társadalmi válságra az er?szakmentesség.
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Cenzorok a neten
by maxval bircaman - csütörtök, január 24, 2019
http://bircahang.org/cenzorok-a-neten/

Régóta tervezem megírni azon magyar internetes médiák/oldalak listáját, melyek kitiltottak.

médiák:

24.hu
444.hu
HVG
Kett?s Mérce
Magyar Hang
Munkások Újsága
Nyugati Fény
Új Egyenl?ség

politikusok, megmondóemberek:

Gyurcsány Ferenc
Hont András
Juhász Zoli - Shepherd
Szele Tamás

szervezetek:

Ez a Mi Hazánk
Ligetvéd?k
SZEMA
Szomjas Oázis (?szintén szólva, ez az egyetlen eset, melyr?l fogalmam sincs miért tiltott ki)
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blogok:

Amerikai Népszava
Arabisztika - Minden Ami Közel-Kelet
A támla nélküli szék
Baloldali Liberális (Fourey)
Dinamó M?hely
Éljen Eduárd
Fideszfigyel?
Huppa
Kolozsváros
Lemil
NemGogol
Örülünk, Vincent?
Piros Lap
Szórakoztató valláskritika
VOMS

Mint látható, 95 %-uk ballib irányzatú.

Ha valakit kifelejtettem, még b?vítem a listát kés?bb.
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Családtámogatás
by maxval bircaman - hétf?, március 04, 2019
http://bircahang.org/csaladtamogatas/

A magyar családtámogatási rendszer ellen az egyik legfrissebb ballib érv, hogy nem jó, mert éppen a
legszegényebbeket nem segíti.

Ami persze alapvet?en igaz: valóban alig segíti azt az adójóváírás, aki nem keres eleget ahhoz, hogy
sokat kelljen adóznia. S természetesen valóban nem segíti azt a hitelátvállalás, aki eleve képtelen hitelt
felvenni.

Azaz teljesen igaz: a lakosság kb. felét nem segíti az egész, vagy csak olyan minimális mértékben segíti,
hogy annak semmi jelent?sége.

A lakosság gazdagságát 2 szám mutatja a legjobban: a megtakarítás és a vagyon mennyisége, ez a 2 szám
fontosabb, mint a jövedelem mértéke. Magyarországon megtakarítása kb. az emberek 30 %-ának van, ez
sokkal rosszabb a nyugati aránynál, ahol ez 50 % körül van átlagban egész Nyugat-Európát nézve, viszont
Kelet-Európában a magyar arány teljenes átlagos szint?. Ami a vagyont illeti, ott viszont Kelet-Európa sokak számára furcsa módon - jobban áll a nyugatnál. Míg a nyugati átlagember vagyona átlagosan
magasabb ugyan, kb. 250 ezer euró, ez nyugaton úgy oszlik el, hogy az emberek 50 %-ának nulla vagy
negatív vagyona van, míg Kelet-Európában az átlagvagyon 85 ezer euró, de a lakosság alig 20 %-a
vagyontalan. Ennek az oka az, hogy Kelet-Európában ma is nagy a saját lakásban él? emberek aránya.

A magyar családsegít? program azokat segíti, akiknek van megtakarításuk vagy van magas jövedelmük
vagy van már vagyonuk. Azaz ez nem szegényeket segít? program valóban,

A szegényeket nem is segítné ilyesmi, hiszen aki nem tud hitelt törleszteni, azt a könnyített hitel csak még
inkább romba dönti.

Szóval a magyar családprogram az alsó középosztályt segíti. Ez igaz.

179 / 527

BircaHang - 2019
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

A ballib szövegekben ez fels? középosztályt segít? programnak van mondva. Ami ökörség, hiszen ha
valóban akkora lenne a magyar fels? középosztály, mint amennyi a potenciális segélyezett, akkor
Magyarország lenne a világ leggazdagabb országa. Ugyanis ekkora nagy fels? középosztály sehol a
világon nincs.
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Családtörténet
by maxval bircaman - szombat, december 28, 2019
http://bircahang.org/csaladtortenet/

Évekkel ezel?tt csináltattam magamnak DNS-vizsgálatot, majd a MyHeritage alapján meg is nézettem
most a szerintük való etnikai megfelelést.

Egyedül a balti és a skandináv adat kicsit meglep?. De azokat is meg tudom magyarázni.

A következ?kben le fogom írni családtörténetem f? vonalait, 4 részben, mindegyik nagyszül?m vonalán:

anyai nagymama,
anyai nagypapa,
apai nagymama,
apai nagypapa.

_______________________________________________
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Családtörténet I.
by maxval bircaman - hétf?, december 30, 2019
http://bircahang.org/csaladtortenet-i/

Régóta tervezem megírni családom történetét. A legf?bb ok ami visszatart, hogy nehéz dolog olyasmir?l
írni, ami érint másokat is. Más részr?l viszont, ha nem írom meg amit tudok, a következ? nemzedék már
nem fogja tudni amit én tudok.

A családfakutatással huszonéves koromban kezdtem el foglalkozni, amikor még éltek id?sebb ?seim is,
így alkalmam akadt alaposan kikérdezni mindenkit, fényképeket beszerezni, egyes okmányokhoz
hozzájutni.

El?ször anyai ágamat veszem el?, mert az a magyar ág, így nyilván érdekesebb az olvasóknak.

Mostani cikkemben anyai nagymamám ?seit írnám le.

Édesanyja színnémet volt, szudétanémet. A jelenleg Uni?ov nevet visel? városban született (most:
Csehország), de születése idején - 1901 - még hivatalos neve Mährisch Neustadt volt. Jelenleg is
kisváros, 10 ezer körüli lakossággal, akkor is az volt, csak akkor színnémet volt a lakosság.
Dédnagymamám nem tudta ?sei mikor kerültek oda, a családi emlékezet szerint mindig ott voltak, azaz
valószín?leg még a XIII. századi német betelepítéskor mentek ?sei oda, amikor a régiót újranépesítették a
tatárjárás után alsó-szászországi telepesekkel. A helyi lakosság szinte teljesen katolikus volt. Családnév:
Ludwig.

Dédnagymamám osztrák állampolgárnak született, majd Csehszlovákia megalakulásakor csehszlovák
állampolgár lett. 1938-ban német és magyar állampolgár lett. (A magyar állampolgárság magyarázata
kés?bb.)

saját készítés? kép a 80-as évek végér?l: középen szudanémet dédnagymamám, mellette második férje és
a nagymamám
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Dédnagymamám édesanyja mindig a városban élt, egészen 1945-ig. Érintettje volt a szudétanémetek
ktelepítésének Csehszlovákiából, ?t Bajorországba telepítették ki, s 1955-ben halt meg Münchenben.
Lány és anya nem látták egymást üknagymamám életének utolsó 12 évében, természetesen a temetésére
se ment el dédnagymamám: 1955-ben nem lehetett csak úgy elutazni Budapestr?l Münchenbe.

üknagymamám utolsó ismert képe, Münchenb?l küldte nem sokkal halála el?tt

Ez a dédnagymamám az egyetlen, akivel tudtam aktívan is beszélni, minden más dédszül?m vagy
meghalt még születésem el?tt vagy kisgyerek koromban, míg amikor ? meghalt 1991-ben, én 24 éves
voltam.

Német anyanyelve mellett beszélt csehül, magyarul, ruszinul, szlovákul, jiddisül is. A jiddist élete
középs? szakaszában tanulta meg, amikor olyan területen élt, ahol nagyszámú hagyományos, jiddis
nyelv? közösség élt a két világháború között. Magyarul kiválóan beszélt, bár csak huszonévesen kezdte el
tanulni. Amire jól emlékszem gyerekkoromból: képtelen volt megtanulni magyarul számolni, a bolti
blokkot mindig németül ellen?rizte.

Anyai nagymamám édesapja ruszin volt, abból a közösségb?l, mely azt vallotta, már Árpádék idején is
ott éltek, ahol ma, azaz Kárpátalján. A családnév magyaros írással: Turján. ? 1890-ben született
Nagysz?l?sön, ruszin nevén: Szivljus (jelenleg Ukrajnában mint Vinohradiv).

ruszin dédnagyapám az I. vh. alatt

A család magát színruszinnak tekintette, de utána nézve a névnek, ez a név valamilyen román vagy
örmény eredetre utal, mert ez bizony nem tipikus ruszin név, de err?l semmi adatom nincs.

a legrégebbi családi képem: ruszin dédnagyapám édesanyja középen, 2 ismeretlennel

183 / 527

BircaHang - 2019
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

A család Kárpátalja magyar többség? részér?l származott, azaz a déli sávból. Arrafelé a lakosság kb. fele
magyar volt, negyede ruszin, negyede zsidó. Az ottani zsidóság az asszimilálatlan zsidókat takarta, azaz
nem magyar, hanem jiddis nyelv?ek voltak.

Szóval ruszin mellette magyarul is tudott a dédnagyapám anyanyelvi szinten, hiszen magyar többség?
környezetben n?tt fel. Viszont er?s ruszin öntudata volt, hangsúlyozta, hogy ? se nem magyar, se nem
ukrán, se nem más, hanem kizárólag ruszin.

Lányát, nagymamámát is erre nevelte. Az akkori hagyományokkal ellentétben, hogy a vegyes
házasságban a lánygyerekek anyjuk vallását, a fiúk pedig apjuk vallását öröklik, nagymamám édesapja
vallására lett keresztelve, azaz görögkatoiikusnak, ami a ruszinok közt kb. "államvallásnak" számít.

Dédnagyapám a vasútnál dolgoztt, majd az I. vh-ban besorozták, s az olasz frontra került. Valamelyik
isonzói csatában súlyosan megsebesült, kitüntetést kapott, aztán végleg leszerelték. A háború végét az
olomouci (Olmütz) szanatóriumban élte meg, ahová mint hadisebesültet utalták be.

Itt ismerkedett neg dédnagymamámmal aki akkoriban ápoló volt a kórházban. Gyógyulása után
1922-ben összeházasodtak, majd elköltöztek dédnagyapám szül?helyére, ma ez két országgal odébb van,
hiszen Olomouc és Nagysz?l?s közt ott van még Szlovákia is, de akkoriban mindez egy ország volt,
Csehszlovákia.

Tehát a háború után csehszlovák állampolgár lett dédnagyapám. Csehszlovákia akkoriban nemzetiségi
alapon diszkriminált nagyon sok területen. Többek között az osztrák-magyar hadseregben szerzett
kitüntetéseket nem ismerte el a csehszlovák állam, ha azt "rossz", azaz német vagy magyar nemzetiség?
katona kapta, de elismerte ha szláv nemzetiség? kapta. Dédnagyapám ruszinként a "jó" nemzetiség?ekhez
került, így élete végéig kapta a csehszlovák államtól a kitüntetése miatt járó jutalmat. Plusz megkapott
egy egyszeri nagyobb összeget is, amib?l megvette a nagysz?ll?si pályaudvaron az egyik büfét, s
onnantól kezdve a büfé üzemeltetéséb?l élt egészen 1938-ban bekövetkezett haláláig. Pár hónappal az I.
bécsi döntés el?tt halt meg, azaz még csehszlovákként.

Dédnagymamám tehát 37 évesen özvegy lett. 1 év múlva újra házasodott, második férje magyar, aztán
vele együtt 1945-ben Budapestre költözött 1945-ben, amikor világos lett: Kárpátalja nem lesz többé se
magyar, se csehszlovák, hanem a Szovjetúnióhoz lesz csatolva. Mivel dédnagymamám második férje
nekem már nem vérrokonom, így vele nem foglalkozom. Egyébként dédnagymamám els? házasságából a
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nagymamámon kívül született még egy lány, második házasságából pedig egy fiú, akinek leszármazottai
máig élnek, így azon az ágon van egy fél-másodunokatestvérem.

Nagymamám tehát az akkor Csehszlovákiához tartozó Nagysz?l?sön született 1924-ben. Az ? története
azonban már külön téma.

Vicces gyerekkori emlékeim egyike, ahogy nagymamám és édesanyja úgy beszélgettek egymással, hogy
dédnagymamám németül beszélt, nagymamám pedig magyarul válaszolt, s csak akkor váltott németre, ha
azt akarta, más ne értse.

anyai nagymamám 18 évesen, 1942-ben a nagyszöll?si vasútállomás oldalsó falánál áll

Egy érdekes dokumentum: dédszüleim házassági anyakönyvi kivonata, melyet dédnagyapám halála után
váltottak ki, gondolom az új házasság intézéséhez kellett. Ekkor már a Szudétaföld Németország része:

a Szudétaföld németek általi bekebelezése után két nem összefüggp részre oszlott: a nyugati részen volt 2
körzet, Aussig - Ústí nad Labem - és Eger - Cheb - központtal, keleten pedig 1 körzet Troppau - Opava központtal
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Családügyi vita
by maxval bircaman - csütörtök, április 25, 2019
http://bircahang.org/csaladugyi-vita/

Vita volt pár hete egy fideszes és egy ballib politikusn? között.

Nehéz hibás álláspontot védeni.

Különösen hiteltelen, amikior egy családos, heteroszexuális n? akar családellenes politikai filozófiát
védeni.
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Cselédség
by maxval bircaman - szombat, február 23, 2019
http://bircahang.org/cseledseg/

A gazda és a cseléd között sose lehet igazi bizalom, így erre kár is törekedni. Ezek ellenérdekelt felek
ugyanis, s a köztük lév? ellentét nem múlható felül. Ahogy két ugyanarra a területre törekv? hader? se
lehet soha barátságban egymással.

Szóval az ideális a helyzet elfogadása mellett a t?zszünet, Annak tudatában persze, hogy amint valaki
er?sebb lesz, azt fel fogja rúgni.

Így folyamatos éberség szükséges mindkét oldalon. A gazda ellen?rzi a cselédjét, a cseléd meg kitart kis
szabadságjogai mellett.

Jó esetben a kapcsolat így sokáig képes fennmaradni.

_______________________________________________
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Csernobil
by maxval bircaman - kedd, június 04, 2019
http://bircahang.org/csernobil/

Ritkaság: egy hiteles film.

Ami meglepett az új Chernobyl cím? filmsorozatban: jól lett ábrázolva a 80-as évek szovjet valósága,
mind a tárgyi, mind az emberi elem tekintetében. Ez ritkaság nyugati filmekben. S ezen az se segített
volna önmagában, hogy a filmet a volt Szovjetúnióban forgatták, a statiszták pedig ex-szovjetek emiatt.

Szóval jól lett megcsinálva. S a színészek is jól alakítják szerepüket. Abszolút hitelesen adják vissza a
korabeli szovjet embertípusokat. Annak ellenére, hogy egyes f?szerepek nem lett jól megírva, pl.
Scserbina karaktere nagyon-nagyon karikatúraszer? lett.

A legjobb színész persze Emily Watson, aki annyira zseniális színészn?, hogy gyakorlatilag bármit képes
eljátszani.

Ez a kés?szovjet kor sajátos volt. Egyrészt volt a hivatalos ateista, materialista tanítás. Másrészt meg
hatalmas erej? volt a lappangó vallásosság. S ez a kereszténység elnyomottsága miatt sokszor vad,
ezoterikus alakban jött elé.

Benne éltem ebben a környezetben 1980-1985 közt.

Azaz nem csak az számított, hogy az átlag orosz ember antiindividualista, s képes magát feláldozni a
közösért, de az a naív hit is, hogy a lélek az anyag felett áll még a hétköznapokban is. Az emberek
eldarálták a kötelez? tanítást, hogy a lét határozza meg a tudatot, meg az alap adja a felépítményt, meg
hogy a tudat az anyag legfels?bb szervezettségi foka, de mindebben annyira nem hitt senki, hogy még a
hivatalos propaganda is használta az antimaterialista nézeteket.
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Én egyébként nem voltam kitéve a csernobili sugárzásnak, abban az id?ben, amikor megtörtént, éppen
Kubában voltam.

Csak az els? 3 részt láttam, szóval az utolsó 2-re nem vonatkozik ez az írás.

A helység nevének helyes ejtése oroszul kb. "csjernóbül", ukránul pedig "csornóbül".

_______________________________________________
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Csopaki Vanessza: Két nap Prágában
by maxval bircaman - kedd, május 07, 2019
http://bircahang.org/csopaki-vanessza-ket-nap-pragaban/

Gondoltam, kihasználom az alkalmat. A centenáriumi ünnepségre küldött ki tudósítani a munkahelyem.
Kijöttem már a múlt héten vasárnap, szóval itt az uniós f?városban, Prágában töltöttem a Szilvesztert. Az
id? kellemes, tizenöt fok körüli, éjszaka se esik nulla alá.

Bevallom, eléggé unalmas feladat ez. Az ilyen nagy évfordulókon csak sablonos beszédek szoktak
elhangzani, csupa protokoll, csillogás-villogás, kevés konkrétum, még kevesebb újdonság. Ráadásul a
rendkívüli biztonsági intézkedések miatt nehezen lehet normálisan mozogni a városban, mindenhol
sorompók, igazoltatások.

Persze nem meglep? ez, hiszen elvégre is jelen van mind a húsz tagállam legfels?bb vezet?sége, államés kormányf?k, egyedül Albánia képviselteti magát alacsonyabb szinten, a tegnapel?tti ohridi földrengés
miatt otthon maradt az albán elnök és a miniszterelnök.

I. Zvonimir császár fogadást rendez ma délben a Hrad?anyban a tagállamok vezet?i számára, részt
vesznek a meghívott külföldi vendégek is. A Frank Egyesült Államokkal való viszony normalizálást jelzi,
hogy személyesen megjelenik Ibrahim Schellenberg f?kancellár is, pedig az utóbbi id?ben kifejezetten
feszültek voltak a kapcsolatok Frankia és az EU között.

Tavaly már megéltem ilyen ünnepi eseményt, akkor is én voltam lapunktól tudósítani március 25-én
Rómában, a száz évvel korábban aláírt EU-alapszerz?dés ünnepélyes évfordulóján. Ott kivételesen az
eredeti helyen volt lehet?ség megszervezni az ünnepséget, Olaszország az egyetlen ugyanis, mely a 6
eredeti EU alapító tag közül máig uniós tagállam, bár Bajorország is magát alapítónak szokta min?síteni
mint az egykori Németország része.

Szóval tegnapel?tt kés? délután érkeztem meg, este még sétáltam egy keveset a szálloda körül, miközben
már visszafelé ballagva a szállodámhoz hirtelen a nevemet hallottam kiabálni:
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Vanessza, Vanessza!

Megfordultam, s ott láttam volt kollégámat, Ököritófülpösi Bendegúzt, akivel pár éve együtt dolgoztam
korábbi munkahelyemen, az Alapos Híreknél.

Szia, Bendi, te is Prágában? Munka vagy pihenés?
Most csak munka. Ma utazom is haza. A skandináv válság miatt összehívott egyeztetésr?l
tudósítottam. De ne álldogáljunk itt a járdán, üljünk le csevegni, van fél órám.

Bementünk a legközelebbi söröz?be, ott folytattuk:

Már megint ezek a svédek! Miért nem képesek békében élni? - fogtam ismét bele a volt kolléga
által említett témába.
Nehéz ügy valóban. Az ateista kisebbség zöme megbékélt a törvényes hatalommal, de
Ragnvaldsson radikális mozgalma egyre népszer?bb a svéd etnikum körében. Hiába csak pár száz
f?s a mozgalma, a passzív támogatottsága hatalmas a Skandináviai Kalifátus etnikailag dán,
norvég, s különösen svéd lakossága körében. Bár összesen alig a lakosság negyedét alkotják,
körükben hatalmas mérték? a szimpátia a terroristák felé, mindenféle ?si jogra hivatkoznak,
idegeneknek nevezve a többségi lakosságot.
Valahol azért igazuk is van, nem gondolod? Se skandináv, se ateista nem vagyok, de végülis az az
? országuk volt ezerötszáz éven keresztül.
Érzelmileg persze lehet így gondolni, de a realitások nagyon másak. Kisebbségbe kerültek saját
országukban, s nem idegen fegyveres er? hódította meg ?ket, hanem önszántukból engedték be az
idegen lakosságot, az meg gyarapodott, er?södött, dolgozott, közben az ?slakosok ittak, drogoztak
és tespedtek, így végül a fiatalabb, er?sebb etnikum teljesen demokratikus úton átvette a hatalmat,
új szokásokat vezetve be. Gondold el - tette hozzá széles mosollyal Balázs -, mi lenne, ha
mindenki arra kezdene hivatkozni, hogy hol éltek az ?sei száz, ötszáz, ezer vagy még több éve!
Akkor ezen az alapon mi meg támadjuk meg Szerbiát, hogy egy része egykor a miénk volt, vagy
szervezzünk Erdélyben felkelést a 90 %-os román többség ellen?!
Igen, tudom, hogy ez a szakterületed, szóval nem is tudnék vitába szállni veled, Bendi. Én se értek
persze egyet a svéd terroristákkal, csak megpróbáltam megmagyarázni a motivációjukat. De
mondd, elhangzott valami érdekes a konferencián?
Julija Voronyina, eurázsiai elnök nyíltan megvádolta a kanadai kormányt, hogy titokban
finanszírozza és fegyverekkel látja el az ateista szeparatistákat az Északi-sarkon keresztül.
S ez eléggé valószín?nek is t?nik, meg kell mondani. Az utóbbi id?ben a kanadaiak nagyon
agresszívak, lám, a 2054-es nagy egyházegyesítés után a vesztes reformkatolikus szárny is
ellenpápástul Montréalban kapott menedéket, s politikai ügyet csináltak abból is, hogy az
újraegyesült egyház Moszkvába helyezte át a székhelyét.
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Mindez csak álca, te is tudod, a kanadaiak az Északi-sarki olaj- és földgázmez?k kiaknázása
ügyében szeretnének nyomást gyakorolni Eurázsiára, a valóságban se a vallás, se az ateizmus, se a
szeperatizmus nem érdekli már ?ket, egyszer?en csak adukat gy?jtenek, hogy aztán legyen mit
kijátszani az osztozkodás során.
Igen, az ma els?sorban er?politika, s leginkább külpolitika. De én azért nem kételkednék abban,
hogy a kanadai elit tényleg elhiszi-e a hivatalos propagandájukat. Biztosan vannak, akik csak
érdekb?l alkalmazkodtak, de bizony a keménymag ?szinte és fanatikus tolerancista, legalábbis én
így gondolom.

Ezután néhány közös ismer?sünkr?l váltottunk még pár szót, majd elbúcsúztunk egymástól, Bendegúznak
mennie kellett a pályaudvarra. Azt mondta, a lassúbb, de látványosabb repül?út helyett a tavalyel?tt
elkészült Prága-Athén mágnesvasúton megy haza, így Budapest alig 35 perc Prágától. Repül?vel ez
bizony két és fél óra, beleszámolva a repül?téri ellen?rzéseket, meg megérkezés után a 25 perces
vonatutat Budapestre persze.

Belegondolva a skandináv kérdésbe, én a világ legjobbjának tartott norvég borok elt?nését tartom a
legnagyobb katasztrófának. Nem vagyok rendszeres borivó, de a norvég borok kihagyhatatlanak voltak,
sajnos ez már múlt id?. A kalifátus kikiáltása, majd népszavazással való meger?sítése után gyakorlatilag a
teljes skandináv borvidéket kiirtották, csak a hajdani Dél-Svédországban maradt meg bel?le, de
szigorúan gyümölcstermelésre, mert a borkészítés tilos az ország egész területén. S persze a legviccesebb,
hogy olajbogyót telepítették az egykori borvidékekre. Hiába kellemesen mérsékelt a skandináv éghajlat,
az olajbogyóhoz mégse elég meleg, szóval min?sége sehol sincs a világels? alföldi olajbogyóhoz képest.

Most már tényleg hazasétáltam a szállóba. Lefekvés el?tt még megnéztem a híreket. Semmi újdonság,
állandósultak a tüntetések New Yorkban, a város nagy részét elfoglalták a tiltakozók. most éppen a
Central Park kínai tulajdonba kerülése ellen tiltakoznak. Hernandez elnök nem is jön az ünnepségre,
alelnöke lesz csak jelen.

Tegnap az egész napot városnézéssel töltöttem. Prága kezdi visszanyerni azt a multikulturális jellegét,
amije még az Osztrák-Magyar Monarchia idején volt, akkor a város félig német, félig cseh volt. Ma
ismét jelent?s itt a német elem, a komoly szint? német bevándorlás miatt, Németország összeomlása után
a 40-es évek elején sokan éppen Csehország felé vették útjukat.

Aztán egy kis norvég vendégl?ben ebédeltem, káposztás norvég bárányt ettem, a norvég diaszpóra is
jelent?s a városban, sose értettem miért pont erre jöttek egyesek, a skandinávokat szívesen befogadó
Grönland helyett, mely valószín?leg még ebben az évtizedben teljesjogú USA-tagállam lesz, az amerikai
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államok száma 45-re fog növekedni.

Aztán a közeli parkban sétáltam, lassan elkapott a depresszió. Nem az az igazi depresszió, inkább
egyfajta er?sen kritikus hangulat saját magammal szemben. Van ez a kora délutáni napszak, amikor a
fény már csökken, különösen télen, amikor eleve ferdén jön a Nap sugárzása, legalábbis a mi szélességi
fokainkon. A színek már nem élénkek, de nem is egynem?en szürkék, az ember ilyenkor érzi, valami nem
tökéletes, de nem tudja pontosan elmagyarázni mi is az.

Magamat racionálisan elemezve nem is lehetek igazán boldogtalan. Szeretem a munkámat, mindigis
újságíró akartam lenni. Persze a szakma ny?gjét nehezen viselem, pl. az ilyen tudósításokat protokolláris
eseményekr?l. A legszívesebben publicista lennék, aki csak véleménycikkeket ír, dehát aligha lehet a
világon húsz-harminc embernél több, aki képes csak ebb?l megélni. Csak hát annak tudata, hogy ha négy
hónapra munkanélküli lennék, az számomra már a cs?döt jelentené, nincs tartalékom több id?re, nos ez
nem nyugtat meg, akkor se, ha tudom, a világ 90 %-a rosszabbul él, mint én.

Ez azzal együtt, hogy az ember önsajnálatot érez, azt érzi, valahogy vesztegeti saját idejét ahelyett, hogy
valami jelent?set hajtana végre. Ezekben a borús gondolatokban elmélyedve lassan kerestem az
ellenérveket. Mennyien kénytelenek sokkal rosszabb módon létezni? Ez mégis mindig a legnagyobb
vígasz, bárhogy is nézzük a kérdést.

Nagy filmkedvel? vagyok, különösen a XX. századi régi filmeket szeretem. Kedvencem az Ikiru cím?
japán film, mely annyira régi, hogy még a színes technológia megjelenése el?tt csinálták. Ez az a film,
melynek f?h?se szinte példát mutat azoknak, akik hasonló problémával küzdenek: a nagy valamit keresik,
a kis beteljesülés helyett, mikor éppen ez utóbbi a megoldás. Amikor úgy érzem, túl kicsi vagyok, mindig
erre a filmre gondolok, bel?le próbálok ihletet meríteni. Csak azt hiszem, ez nálam csupán tüneti kezelés,
mert lelkem mélyén még mindig a nagyra és a csodálatosra vágyom.

Éppen kezdtem már kihátrálni a lelki alagútból, amikor megszólított egy id?s, hetven év körüli néni, aki
a park közeli padján ült. Nem, nem ismert fel, pedig ez megesik, hiszen cikkeim mellett mindig ott a
fényképem. Most nagyon nem volt kedvem semmilyen beszélgetéshez, a legszívesebbet azt mondtam
volna, hogy sietek, vagy hogy összekever valakivel, de a néni ?szintén barátságos volt, így nem voltam
képes visszutasítani ?t. Látszott rajta, hogy magányos, s valakivel szeretne pár szót váltani.

Csehül szólt hozzám, ami persze nem éppen furcsa Prágában, bár er?s idegen akcentusa volt. Az EU
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minden tagjának hivatalos nyelve uniós hivatalos nyelv persze, a gyakorlatban azonban a három
munkanyelv a lengyel, a spanyol, s az angol. Érdekes, hogy az angol csak a legkisebb EU-tag hivatalos
nyelve, de mivel máig az egyik legfontosabb világnyelv, s szerepe egyre er?södik az angolajkú afrikai
lakosság folyamatos növekedése miatt, így ma is uniós munkanyelv. Én magam nem tudok csehül, de
beszélek szlovákul, így a gyakorlatban kiválóan értem a csehet, na és szlovák beszédemet is megérti
mindenki, aki ért csehül, szóval nem volt gond ezzel a beszélgetéssel.

Kiderült, a néni kanadai menekült, aki tíz éve kapta meg az uniós politikai menedékjogot.

Persze nem ritka manapság a kanadai menekült. Nyilván a legnagyobb részük az USA-ba megy, nyelvi
okokból. De az amerikai-kanadai kiadatási egyezmény miatt az USA mégse a legbiztonságosabb hely
számukra. Szóval aki tud, az elmegy egészen Mexikóig, s?t Eurázsiába és az EU-ba is eljutnak egyesek,
különösen azok, akik nem pusztán gazdasági okokból hagyják el hazájukat, hanem valós politikai
motivációjuk is van.

Ön vallási menekült? - kérdeztem rá azonnal, tudva, hogy az EU-ban menedéket kapott kanadaiak
legnagyobb része üldözött keresztény, aki a 2039-es kanadai toleranciatörvény miatt hagyta el az
országot. A toleranciatörvény állami er?vel megreformálta az összes vallást, tiltva minden olyat
hittételt, mely ellenkez? a kanadai állam által meghatározott toleráns magatartással. Többek között
a Bibliának is megjelent a toleráns változata, mely az eredeti kb. harmada, az is tele kötelez?
érvény? magyarázatokkal a lábjegyzetekben. Ez súlyosan érintette a katolikusok zömét, valamint
a jóval kisebb létszámú ortodoxokat és mormonokat, különösen az abortusz és a homoszexualitás
ellenzésének tilalma miatt. Míg a protestánsok legnagyobb része eleve üdvözölte a
toleranciarendelkezést, addig ez a három felekezet súlyos üldöztetésben lett részes, ami fennáll
mind a mai napig. Különösen az antireformista katolicizmus helyzete lett igencsak nehéz. Hiszen
míg a mornonokat és az ortodoxokat nem merte drasztikusan bántani a hatalom, külpolitikai okok
miatt - az el?bbiek nevében Washington, az utóbbiakében Moszkva egyfajta véd?hatalomként
m?ködött -, addig a katolikusokat senki se védte meg. Ezt az is nehezítette, hogy a katolikusok
jelent?s része, talán kb. a fele önként elfogadta az új szabályokat, így az eredeti eszmékhez h?
katolikusok két t?z közé kerültek, saját volt hittestvéreik által lettek fundamentalista
fanatikusoknak min?sítve, akik úgymond képtelenek haladni a korral. S ez csak rosszabodott 54
óta, hogy megalakult a montréali pápaság.
Nem, ateista vagyok - mondta a néni, amin alaposan meglep?dtem, ezt észre is véve, gyorsan
magyarázni kezdett -, az én helyzetem sajátos, üldöz?b?l lettem üldözött…
Ez már nagyon érdekesnek t?nt, közbe is akartam vetni valamit, de a néni sietett folytatni:
Én hittem az új rendszerben. Komolyan és mélyen elhittem, hogy minden rossz alapja a nemzeti
és vallási alapú gy?lölködés. 2039-ben az els?k közt adtam be felvételi kérelmemet az akkor
megszervez?dött Tolerancia?rséghez, s boldog voltam, hogy szinte azonnal jóváhagytak, pedig
már 51 éves voltam akkoriban.
Atya Isten, egy igazi tolerancia?r! - gondoltam magamban, manapság a szófogadatlan gyerekeket
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is azzal ijesztgetik a szüleik, hogy ha nem lesznek jók, értük jön egy kanadai tolerancia?r, szóval
közmondásossá vált a tolerancia?r szó, talán még olyan dolgokat is hisz róluk az átlagember, ami
nem is felel meg a valóságnak. Mint ahogy a felvilgosodás után terjedtek el mindenféle rémhírek a
hajdani katolikus inkvizícióról, tízmilliós áldozatszámokkal, miközben a valóságban pár tízezer
volt az áldozatok száma egész m?ködésük során. A Tolerancia?rségnek persze így is kevesebb az
áldozata, mint a hajdani inkvizíciónak, ez tény, 2-3 ezer halottról van szó, a repressziók sokkal
inkább a bebörtönzést, a vagyonelkobzást, a makacsul ellenállók egyházi épületeinek
ledózerolását jelenti, így a kanadaiak gyakori összhasonlítása az egykori német náci
halálosztagokkal mindenképpen helytelen és hamis. Persze érthet? a rémhírek terjedése, hiszen
maga az alap mégiscsak valós: a XXI. sz. közepén százezrek vannak börtönben politikai
fogolyként, ez sehol máshol a Földön nem fordul el?, az iszlám kalifátusok is gyengébb
eszközöket alkalmaznak ellenzékükkel szemben, s csak a fegyveres ellenállást torolják meg ilyen
módon.
Persze a néni megérezte gondolatomat, elmosolyodott, majd folytatta:
Nem szeretném mentegetni a Toleranci?rséget, nincs is miért ez tennem, szégyellem amit
csináltam, de azt azért el kell mondanom, hogy a legtöbb toleranci?rnek fogalma sincs arról, hogy
mi zajlik a háttérben. Én hét teljes évig dolgoztam ott, íróasztal mögött ültem, s csak amikor
kiemeltek csoportvezet?vé, szereztem tudomást a nunavuti börtönkolóniákról, a szétszakított
családokról, az alaszkai határon a szökött foglyokra kiadott t?zparancsról. Addig komolyan
hittem, az emberiség jöv?je érdekében dolgozunk, segítjük a téveszmékben szenved?ket korrekt
és racionális felvilágosítással - itt láthatóan elmerengett, de gyorsan folytatta:
Amint megtudtam, hogy mit m?velünk valójában, már csak az alkalmat kerestem, hogy lelépjek.
Rádöbbentem, emberek százezreit csak azért börtönzi be a hazám, mert azok, élve lelkiismereti
szabadságukkal, senkinek se ártva, másban hisznek, mint amiben a kormányunk szerint hinni
kellene. Mivel nem maradhattam az országban, elkezdtem szervezni saját szökésemet. Alig három
hónap alatt ez sikerült is, átszöktem Alaszkába, majd onnan Eurázsiába, a magadani
menekültközpontban helyeztek el, s hamarosan sikerült EU-menekültvízumot kapnom. Bevallom,
eredetileg Mexikóba akartam menni, a nyelvet ismertem, de nem kockáztathattam, mexikói
területen a kanadai titkosszolgálat nagyon aktív, s a hozzám hasonló "árulókat" nem szokták futni
hagyni.

A kezdetben kényszerb?l folytatott, hosszúra nyúlt beszélgetés felrázott. Teljesen és nyom nélkül elmúlt
depressziós hangulatom. A másik végletbe csapódtam át, eufórikus lettem. Hirtelen hatalmas er?t éreztem
magamban. Órákig nézel?dtem még a városban, sokat gondolkodva a volt toleranci?rrel lefolytatott
beszélgetésen.

Régi álmomat is sikerült a délután folyamán megvalósítanom. A földönkívüli élet tíz évvel ezel?tti
felfedezése óta hatalmas szenzáció mindenhol a Földön ennek közvetlen bemutatása. Több helyen is
találtak primitív organizmusokat egyes Jupiter- és Szaturnusz-holdakon, majd növényeket, de az igazi
áttörést a halszer? lények felfedezése jelentette a Enceladus óceánjában hat éve.
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A közös eurázsiai-kínai--mexikói Szaturnusz-expedíció hazahozott e lényekb?l hat párt a Földre. Ezekb?l
egy párt megkapott a prágai állatkert is.

Nem véletlenül lettek az enceladusi lények vikunyahalnak elnevezve. Akkorák, mint egy közepesen
fejlett harcsa, de négy úszójuk testük két-két oldalán van, lefelé, mintha behúzott lábak lennének.
Törzsükb?l viszont egy hosszú nyakon ?zikeszer? fej áll ki, rajtuk két hegyes füllel. Európában nem
túlságosan ismertek a vikunyák, de Dél-Amerikában mindenki azonnal döbbenten reagált, megállapítva:
ezek úszó vikunyák!

Földi tartásukhoz speciális körülmények kellenek természetesen. Maga a víz hasonló ahhoz a
tengervízhez, ami nagy folyók torkolatának vidékére jellemz?, azaz mérsékelten sós, a h?mérséklet is
ugyanolyan, viszont a földi gravitáció megölné az állatokat, így a földinél kb. tízszer kisebb gravitációjú
környezet szükséges számukra.

Szóval sorba álltam a vikunyahal részlegnél, még ma is másfél-két órás sorok vannak, pedig már öt éve az
állatkert lakói ezek a lények. Viszont meg kell mondanom, megéri az élmény a hosszú várakozást.
Szerencsémre a kis állatok éppen ébren voltak, úsztak a hatalmas akváriumban, fejüket balra-jobbra
mozgatva, énekszer? hangokat kiadva. Egyesek szerint ez valamiféle kezdetleges állati beszéd, de nem
sikerült megfejteni, a tudósok többsége szerint ez csupán olyasmi lehet, mint a macskáknál a dorombolás.
Egyébként egyáltalán nem hangzik dorombolásnak, inkább valahol a baglyok huhogása és egyfajta fojtott
szarvasb?gés között van. Hatalmas élmény volt belenézni egy idegen lény szemébe, akkor is, ha
nyilvánvalóan nem értelmes lények a vikunyahalak.

Már sötétedett, lassacskán haza is gyalogoltam a szállóba. Nem szeretem a nagy gy?léseket, még ünnepi
alkalmakkor se. 11-kor volt Zvonimir császár ünnepi beszéde a tévében, melyet persze aztán
megismételtek éjfélkor, 1-kor és 2-kor is, azaz az EU mind a négy id?zónájának éjféle szerint. Nem
vártam meg az éjfélt, lefeküdtem kicsit el?tte.

Ma reggel, felkelés után siettem elkészülni, meg szerettem volna megérezni az ünnepi hangulat jeleit.
Hiszen 2058 január 1. van, önmagábban ünnep minden új év, különösen ha ez egyben az EU századik
évfordulója is. Bevallom, nem láttam az egyszer? helyieken különösebb izgalmat, az átlag helyi lakos
legendásan sztoikusan viselkedik, mint mindig, inkább csak a hivatalosan itt lév?k, politikusok és
újságírók voltak felizgatva.
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A küls? persze pompás a városközpontban. Keverve múlt századi korh? reklámok mai modernekkel.
Sajátos persze, hogy száz éve maga Prága még nem volt az EU tagja, dehát ilyen a történelem. A 30-as
évek végére kiváltak az alapító tagok, a skandivávok is, az el?bbiek saját uniót hoztak létre, mely mára
szövetségi állam lett, s csak Olaszország és a Németországból kiszakadt Bajorország maradtak bent az
EU-ban.

A bulvármédiák számára a legnagyobb szenzáció persze IV. Sándor eurázsiai cár lányának,
Kszenyija hercegn?nek részvétele a központi ünnepségen, akinek öltözködési stílusa meghatározza a
modern divatot. Most sem hagyta ki az alkalmat a meglepetésre: század eleji retró stílusban jelent meg,
fekete-fehér csíkos cicanadrágot viselt, lapos cip?vel és csillogó fehér cippzáros b?rdzsekivel, hozzá húsz
centis m?anyag fülbevalót.

Nekem mint közéleti újságírónak persze nem igazán érdekes a hatalom nélküli, pusztán jelképes
koronás f?k és családjuk tevékenysége. Az Unió is els?sorban jelképes lépésként alakította át magát
császársággá, a gyakorlatban a mi Zvonimir császárunk sem több egy idegenforgalmi látványosságnál.
Hozzáteszem, ezt az ünnepélyes szerepet kíválóan képes ellátni, kifejezetten jó ötlet volna, hogy Belgium
kilépése és a f?város Prágába való áthelyezése után az Európai Parlament kikiáltotta a császárságot, s egy
Habsburgot kért fel els? császárnak, tehát egy többévszázados arisztokrata család sarját, akinek vérében
van a protokoll.

Schellenberg f?kancellár beszéde végén gesztusérték? ajándékot adott át Zvonimir császárnak: az
Európai Unió egykori brüsszeli központját területenkívüliségi joggal ruházta fel az Unió javára. A lépés
természetesen abszolút jelképes, az épületben jelenleg könyvtár m?ködik, semmilyen stratégiai vagy
politikai jelent?sége nincs már. A Európai Parlament ma már új épületében m?ködik, ?estlicében, miel?tt
három évig ideiglenesen egy prágai konferenciaközpontban volt 2038-2041 között. A f?kancellár
beszédében áláhúzta a kisebbségi jogok fontosságát a jószomszédi kapcsolatokban: ahogy az Unió
biztosítja muszlim kisebbsége számára a szabad vallásgyakorlást, úgy Frankia is a maga keresztény
kisebbsége számára. A két hivatalos tagjelölt állam képvisel?je is jelen volt, közülük az ukrán elnök
beszédet is mondott, kifejezte reményét, hogy most hogy megoldották az országukat korábban
destabilizáló határviszályt Eurázsiával, már megfelelnek minden pontban a tagsági követelményeknek,
így legkés?bb a hatvanas évek közepére taggá válhatnak. Ami a többi beszédet illeti - beszédet mondott
az amerikai alelnök, a skandináv kalifa, az eurázsiai cár, a kínai elnök-f?titkár, az indiai elnök, valamint
természetesen a házigazdák nevében Zvonimir császár és Ivan Pangloszics EB-elnök - nem mondanék
róluk semmit, szimplán ünnepi beszédek voltak. A honlapunkon ma megjelent cikkem mindent tartalmaz
már err?l, nincs mit hozzáf?znöm.

Az ilyen nagy eseményeken mindig jelen vannak a tiltakozók is, most se volt másképp. Leghangosabbak
a Schellenberg ellen tüntet?k voltak, akik Szabad Flandriát! plakátokkal vonultak fel. Tanulva a korábbi
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problémákból, a skandináv menekülteket viszont a rend?rség csak többszörös biztosítással engedte
felvonulni, az ünnepi helyekt?l 500 méter távolságra.

Az esti t?zijátékot már nem vártam meg, kés? délután indult a gépem Kecskemétre. Azt hittem, ezek után
már semmi érdekes nem fog történni, pedig ezután következett az igazán érdekes, ami miatt eleve
megírtam ezt a rövid történetet. Hiszen csak az EU-centáriumról nem írtam volna, arról beszél úgyis
mindenki hetek óta az összes médiában. A tolerancia?rös sztorim peidg hamarosan részletesebb alakban
is közzé lesz téve.

Nagyon elfáradtam a nap sok eseménye miatt, szóval amikor akadt másfél órám a reptéren, bementem
azonnal az alvóváróba, s lepihentem. Könyvet vettem el?, a posztumusz Nobel-díjas Max Bircaman egyik
kötetét, a Peremen állva cím?t, de elkalandoztak a gondolataim. S?t szépen el is szenderedtem. S olyat
álmodtam, amit érdemes megosztani.

Azt álmodtam, hogy Európa sorsdönt? évében, mely véletlenül egyezik születésem évével (2027.
augusztus 8-án születtem) minden másképp zajlott, mint ahogy a valóságban. Álmomban a liberális er?k
húsz évnyi gyengélkedés után - pontosabban ez tizenkilenc év, a liberális mélyesés a 2008-as pénzügyi
válsággal kezd?dött - visszaszerezték erejüket, s ismét Európa domináns, meghatározó erejévé lettek,
közben mind a baloldali, mind a jobboldali populisták marginalizálódtak. A század elején meglév?
szakadék az EU nyugati és keleti fele között életszínvonalban nemcsak megmaradt, de még növekedett is,
közben a nyugat átlaglakosának a szintje is hatalmasat zuhant. Átalakult az EU irányítása egyre
központosítottabbá, Európai Egyesült Államok lettek, a nagy nemzetközi cégek akarata érvényesült
mindenben, az állam teljesen kivonult a gazdaságból, a szövetségi központi kormánynak joga lett
megvétóznia a tagállamok választási eredményeit is akár, ha azok az "európai szellemiséggel
ellentétesnek" bizonyultak, s persze ugyanazok döntötték el mi számít ilyennek, mint akik aztán
vétózhattak.

A XX. század végi, XXI. eleji történelem iránt érdekl?d?k biztosan tudják, létezett egykor egy
Bosznia-Hercegovina nev? állam, melynek vezetése felett mindvégig nemzetközi gyámság volt,
vétójoggal minden fontos kérdésben. Vagy emlékezhetnek arra is, hogy ugyanezekben az években egész
államok lettek lebombázva csak mert vezetésük nem volt szimpatikus az akkor domináns liberális nyugat
számára, s senki se volt szimpatikus, aki saját országai érdekeit nézte a nyugati hatalmak érdekei helyett.
Szóval egy egyre sz?kül? elitcsoport diktált mindent ebben az elképzelt világban.

S nemcsak gazdasági elnyomás, hanem minden értékrend megrontása is jelen volt. A családok
ellehetetlenítése, gyerekjogok szüleik ellen, a pedofília legalizálása, a drogok általános felszabítása, harc
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minden vallás ellen, s ezzel párhuzamosan a vallások er?szakos megreformálása, sokkal er?szakosabban,
mint a kanadai modellben. Az abnormalitás piedesztálra emelése, a normalitás üldözése lett az új
alapszabály.

S mindez megszülte az er?szakos ellenállást persze. Az elit hermetikusan elzárkózott, mert rettegett a
népt?l. Mindenki lassan gettókban élt, az elit fegyveresen ?rzött kerítések mögött, mindenki más meg az
egyre rosszabb életmin?séget biztosító nagyvárosokban. Az elitgettók közt azok lakosai csak repül?vel,
helikopterrel közlekedte, a más módon való kilépést a legbátrabbak is csak test?r?kkel, golyóálló,
pámóncélozott, elsötétített terepjárókban merték megtenni. A pórnép közt pedig önjelölt hadurak vették át
a közrend fenntartását, a választásokon az átlagember részt se vett, mert semmi behatással nem volt a
hétköznapokra.

A pénzharácsolás és a szétszakadt társadalom küls?leg is meghozta rothadt gy?mölcseit. A bels?
er?források növekedésének leállása után az agresszió hatalmas er?vel fordult kívülre. Mivel senki se
áldozott pénzt az ?rkutatásra, nem voltak emberek ebben az id?vonalban a Marson és a Szaturnusz
holdjain, de még a Holdon se, csak a Föld maradt felosztásra. Tizennyolc éves voltam, amikor korlátozott
atomcsapások zajlottak egyrészt az EU, másrészt a szövetséges Kína és Eurázsia között.

Egyébként mindig érdekelt az alternatív történelem, szórakoztató dolog. De ett?l a megálmodott
id?vonaltól olyan rossz érzés fogott el, hogy felébredtem, aztán ösztönösen megráztam magamat, mint
ahogy egy es?ben megázott kutya teszi ezt. Aztán persze elnevettem magamat, hogy lehetek olyan
ostoba, hogy egy ilyen abszurd álmot képes voltam ennyire átélni.

Egy dologra nagyon jók a rémálmok, ezt alá kell húzni. Amikor az ember sokkal rosszabbat álmodik a
valóságnál, a valós problémákat hirtelen a helyükre teszi, rádöbben, mindaz, amit napjainak nyomasztó
problémáinak érzünk, az csupán apró nehézség.

Felálltam, s hirtelen furcsán kipihenten, kiváló hangulatban szálltam fel a budapesti gépre.

2058.
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*

Készült az azonnali pályázatára. Nem nyert.

_______________________________________________
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Demokrata választási matematika
by maxval bircaman - csütörtök, október 31, 2019
http://bircahang.org/demokrata-valasztasi-matematika/

Azt eddig is tudtam, hogy a demokrata választási matematika szerint másképp számolandók a
demokrata, liberális jelöltek eredményei, mint a populista, fasisztakomcsi jelölteké.

Hisz nyilvánvaló, hogy a demokrata, liberális jelöltek képviselik a nemszavazókat is, míg a populista,
komcsifasisztza jelöltek esetében a nemszavazók a vesztes ellenzékhez számolandóak. Ezért van az, hogy
pl. Zorbán illegitím, míg Karácsony legitímitása tökéletes.

Fontos szabály a népszavazások rendje is. A népszavazásokat addig kell ismételni, míg meg nem születik
a helyes, liberális, eredmény. Amint azonban ez az eredmény megszületett, már fasiszta diktatórikus
megoldás lenne bármilyen újabb népszavazás.

Mindezeket a kisgyerekek is tudják. De most egy újabb fontos szabály került napvilágra, a szavazatok
újraszámlálásáról!

Nos, ha egy liberális, progresszív, demokrata jelölt nyert, akkor a szavazatok újraszámolása fasiszta,
emberiségellenes intézkedés, ilyet csak diktátorok csinálnak.

Ha viszont ugyanazon a választáson a fasisztakomcsi, populista, antidemokrata jelölt gy?zött, akkor a
szavazatok újraszámlálása a demokrácia diadala.

_______________________________________________
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Egyetlen forma
by maxval bircaman - szerda, március 13, 2019
http://bircahang.org/egyetlen-forma/

Robert Grosseteste (1175-1253) angol teológus és filozófus írása: Minden dolgok egyetlen formája (De
Unica Forma Omnium).

Isten minden dolog alapja, s az els? forma. A dolgok úgy képesek valamely formát felvenni, hogy van
ehhez egy örök, változatlan forma. Semmi se tudja felvenni azt, ami nincs meg benne. A forma az ami
miatt valami az ami. Mivel Isten saját magától az ami, s semmi sincs benne, ami ne ? maga lenne, így
formája azonos vele.

Maga a puszta forma mint olyan már Isten. Mint ahogy a cipész tudatában megvan az elkészítend? cip?
annak tényleges elkészítése el?tt. Ilyen módon van meg minden dolog formaként Istenben, s ez a forma
örök, míg a ténylegesen létrehozott dolog múlandó.

_______________________________________________
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Ellenzéki vitaest
by maxval bircaman - szombat, április 27, 2019
http://bircahang.org/ellenzeki-vitaest/

Megnéztem az Új Egyenl?ség szervezésében lebonyolított ellenzéki választási vitaestet.

Vicces volt. Mindenki orbánozott, s felmondta a hatályos háttérhatalmista propagandát. Párszor
kifejezetten sajnáltam a résztev?ket, hogy így égetik magukat.

Csak Dobrev Klárát nem sajnáltam, ? ?szinte, egy fanatikus, aki komolyan el is mindazt a marhaságot,
amit mond.

Talán csak Vágó Gábor mutatott egyedül emberi arcot, párszor mondott saját, önálló gondolatot is, de
még neki is csak részben sikerült függetlenedni a ballib gágogástól.

A legszánalmasabb persze a jobbikos felszólaló volt, annyira jelentéktelen volt, hogy már el is felejtetem
a nevét. Szegény srác, vért izzadott, hogy valahogy elmagyarázza, ? nem ballib, annak ellenére nem az,
hogy a ballib frázisokat szavalja hiba nélkül.

Amit pozitívnek látok: még a legliberálisabb DK is kénytelen ma már, legalábbis szavakban,
megkérd?jelezni olyan liberális tabukat, melyek legkisebb kétségbe vonása 20 éve még kódolt
antiszemitizmusnak min?sült.

_______________________________________________
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Elméletek a tudatról I.
by maxval bircaman - szerda, február 06, 2019
http://bircahang.org/elmeletek-a-tudatrol-i/

5 f? modern, materialista elmélet létezik a témáról, ezek rövid összefoglalása.

Annak mentén vannak az egyes elméletek, hogy ha materialisták vagyunk, azaz a világ anyagi, akkor
mivel magyarázható a tudat, melyet nyilvánvalóan nem anyagi jelenségként élünk meg.

Eliminatívizmus (reduktív fizikalizmus): a tudat csupán mellékterméke az agy m?ködésének, a
valóságban nem létezik tudat. Következmény: a fizikailag nem leírható tudatállapotok szimplán
tévesek.

*

Agy-tudat egyezés elmélet (nem-reduktív fizikalizmus): az agy m?ködésével párhuzamos a tudat
m?ködése, a két terület közt teljes megfelelés van, ezek ugyannak a verziói. Az egyes agybéli
fizikai állapotok és a tudatbeli állapotok közt teljes mgfelelés van. Következmény: megfelel?
tudás megléte esetében az agy fizikai befolyásolásával bármilyen tudatállapot elérhet?.

ellenérvek:

Miért csak az egyikr?l, a szellemir?l van tudatunk?
viszontválasz: Mert csak a szellemire alakítottunk ki fogalmakat.
Miért csak a szellemir?l vannak emlékeink, miért nincsenek a fizikairól? Hogyan lehetnek
emlékeink és álmaink, amikor azok alapja nem lehet fizikai? Miért van térbelisége csak a fizikai
állapotnak?
viszontválasz: Ezek az emlékek látszatok, ill. nem magát az érzékelt dolgot, hanem magát
az érzékelést tükrözik vissza.
A szellemi állapotok sokfélesége és a fizikai állapotok sokfélesége között nem található
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azonosság.
viszontválasz: nincs.

*

Parallelizmus (nem-reduktív fizikalizmus): az agy egyszerre eredményez fizikai és tudatbeli
jelenségeket, ezek között nincs közvetlen összefüggés, nem hatnak egymásra, azaz a tudat függ
ugyan az agytól, de csak fizikai alapon nem írható le. Következmény: az agy és a tudat
kapcsolatának problémája valójában nem is létezik.

*

Fukcionalizmus: gyakorlatilag az agy-tudat egyezés elmélet javított változata, a szellemi
állapotok sokfélesége és a fizikai állapotok sokfélesége közötti problémát oldja meg azzal, hogy a
tudat az agy m?ködésének módja, annak hatásmódja, a kapcsolat agy és tudat között nem
szükségszerú. Következmény: lehet emberi tudatot építeni ember nélkül is.

ellenérvek:

nem határozható meg sok szellemi tényez? kizárólagosan fizikai állapot alapján,
nem lehetséges egy sor szellemi állapot tartalmának objektív megállapítása,
ha el is fogadjuk az egyes szellemi tényez?k ilyen megyarázatát, az sem ad választ az öntudat
meglétére, a tudat több mint folyamatok összesége.

*

Nyelvi dualizmus: nem létezik tudat mint önálló valami, egyszer?en az ember kétféle nyelvezetet
használ ugyanannak a leírására. Következmény: a tudat nyelvfügg?.
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*

Korábbi népszer? elmélet a behaviorizmus, lényege: a szellemi egyszer?en reakció a küls?
ingerekre. Következmény: a szellemi valójában a külvilág számára látható reakció elnevezése.

ellenérvek:

ellenkezik mindez a legbels?bb tapasztalatainkkal,
léteznek olyan szellemi állapotok, melyek nem jelennek meg a külvilágban.

a cikk folytatása itt

_______________________________________________
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Elméletek a tudatról II.
by maxval bircaman - szerda, július 03, 2019
http://bircahang.org/elmeletek-a-tudatrol-ii/

Kiegészítés a korábbi cikkhez.

Szellemi tényez?k típusai:

érzés - küls? inger általi kiváltás, pl. fájdalom,
magatartás - hit, vágy, gondolat,
érzelem, hangulat - pl. öröm,
értelmesség - pl. felfogóképesség.

Hogyan különbözthet? meg az anyagi és a szellemi tényez??

A szellemi tényez?k 6 f? jellemz?je:

közvetlenség, azonnaliság: nem szükséges se elemzés, se el?zetes tudás, lásd mindenki tudja
biztosan, hogy fáj a foga, amikor fáj a foga, viszont egy adott fizikai fájdalomhoz már kell tudás
és elemzés, pl. konkrétan mi az, ami miatt fáj a foga, a fájdalom hol van pontosan,
egyediség: nem adható át másnak az adott szellemi tényez?, csak én érzem, hogy fáj a fogam,
bárki más, pl. a fogorvos csak következtet fogaim megvizsgálása után, szaktudása alapján, hogy
valószín?leg fájnia kell a fogamnak állapota alapján,
tévedhetetlenség: a szellemi sose tévedhet, nem érezhetünk fogfájást, ha nincs fogfájásunk, még
akkor is igaz, ha valójában nem is a fogunkból jön a fájdalom,
bizonyosság: a szellemi tényez? nem lehet jelen, annak tudata nélkül, pl. nem lehet úgy
fogfájásunk, ha nem tudjuk, hogy fogfájásunk van,
mindegyik fenti eset képtelenség anyagi tényez? esetében, viszont egyes szellemi tényez?k
esetében vitatható meglétük:
tudatalatiság, ami miatt igenis lehetünk egy bizonyos állapotban annak tudata nélkül, pl.
elfojtott vágy,
s lehetünk tévedésben is, pl. mesterségesen felkeltett vágyak,
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ahogy az egyediség és a közvetlenség se mindig igaz, hiszen a pszichológia tudománys
éppen arról szól, hogy képes egyedi érzéseket leírni, s azokat létrehozni, ez minden
manipuláció alapja,

íme a további 2 szellemi jellemz?:

térbeliség hiánya: a szellemi tényez?nek nincs se mérete, se helye, lásd a fogfájás nem
helyezhet? el a térben ellenérv: ez viszont igaz lehet egyes nem szellemi tényez?kre is, lásd kvantumfizikai
objektumok, számok, stb.,
szándék, dologi kapcsolat megléte: a szellemi tényez?k valamely anyagi dologra vonatkoznak,
még akkor is, ha ez a dolog ténylegesen nem is létezik, lásd a fogfájás nem képzelhet? el a fogra
való vonatkoztatás nélkül ellenérv: van kivétek, hiszen ez igaz lehet egyes nem szellemi tényez?kre, jelek, melyek
utalnak valamire, továbbá egyes szellemi tényez?kre nem feltátéenól igaz,lásd ehyes
érzelmek, pl. rossz kedv.

A két terület kapcsolata:

materializmus: végsoron minden anyagi,
idealizmus: végsoron minden szellemi,
dualizmus: van külön anyagi és szellemi is:
lényeg alapú: külön alap,
jellemz? alapú: azonos alap, külön jellemz?kkel.

Lényeg alapú dualizmust er?sít? okok:

vallás: halhatatlan lélek ellenérv: nem alkalmas ateistákra, továbbá a jöv?ben esetleg lehet tudományos alapon
halhatatlannak lenni (lementve gépi formában a személyiséget),
álom: az álomképek megléte ellenérv: az álom csupán emlékezés,
képzelet: más az anyagi tárgyakról való gondolat, mint a hozzájuk kapcsolódó dolgokról ellenérv: lehet csak csalódás,
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jellemz?k különböz?sége ellenérv: lehet csak tudatunk kétféle m?ködése ugyanarról,
fogalomalkotás megléte: képesség a két dolog külön való felfogására ellenérv: ugyanaz mint az el?bbi, ez lehet csak tudatunk kétféle m?ködése ugyanarról,
visszavezethetetlenség: a szellemi nem magyarázható meg az anyagival ellenérv: egyszer?en még nem elég fejlett a tudomány a visszavezetésre.

További ellenérv a dualizmus ellen:

hogyan képes a nem anyagi, kiterjedés nélküli hatni az anyagra? - erre a kérdésre adnak választ a
különböz? dualista elméletek.

*

Mi az, amiben én hiszek?

Nem hiszem, hogy a dualizmus lényeg szinten igaz lenne. Egyetlen lényeg van, s mindegy, hogy ezt
hogyan nevezzük. Nevezhetjük akár anyagnak is, viszont az anyag szimplán ugyanaz, mint a szellem,
annak speciális formája.

Azt hiszem, a modern fizika arra enged következtetni, hogy az anyag nem más, mint s?r? információ.

A test-elme probléma tehát nem létezik.

_______________________________________________
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El?választás
by maxval bircaman - csütörtök, június 20, 2019
http://bircahang.org/elovalasztas/

Bár 99 % az esélye, hogy nem fogok szavazni ?sszel, megnéztem az ellenzéki el?választási vitát.
Egyébként ha a választás napján Budapesten lennék, szavazhatnék, mert jogilag ma is budapesti lakos
vagyok, bár ténylegesen nem élek ott 12 éve. Mondtam, hogy egyébként a szül?városom Budapest?

Nagy próbatétel volt az anyag meghallgatása. Kb. mint az amerikai választások a legtöbb esetben, azaz
gyakorlatilag mindenben egyetértenek a felek.

A jelöltek: Télinapforduló Geri, Kálmán Szolga, s Kempelenfarkasiusz Gábor, legalábbis így
jegyezhet?ek meg legjobban a jelöltek nevei.

Vicces, hogy az els? el?választáson még moderátorként résztvev? ex-m?sorvezet? a második
el?választáson már jelölt. S mi lett közben Fodor Gáborék emberével, ? hová t?nt?

Hiányoltam a kétfarkúakat. Sok poénra volt ugyanis lehet?ség a sok bizseregtet? közhely közepette.

Mire is számítanak az egyes jelöltek a valóságban:

Karácsony: azokra akik úgy általában ellenzékiek, de nem kedvelik Gyurcsányt se,
Kálmán: természetesen a hagyományos régivágású ballib törzstáborra, valamint azokta az
ellenzékiekre, akik szerint egy er?s vezet? kell Orbán ellen,
Kerpel-Fronius: azokra, akik szerint Karácsony egy balek, Gyurcsány meg egy szektavezér, s
azokra, akik nem határozottan ellenzékiek, de a Fideszt se szeretik.

Egyébként az egész ügy mögött szóba se kerül maga a város, az egyetlen cél a valamikori jöv?beli
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kormányváltás el?készítése. Ebben Puzsérnek teljesen igaza van. Ha ugyanis a városról lenne szó,
nyilvánvaló, hogy Tarlós az ideális jelölt.

Maga a választás er?próba lesz a lakosok számára. Sikerült-e a liberális propagandának teljesen
meghülyíteni a többséget vagy sem.

_______________________________________________
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Ember és kozmosz
by maxval bircaman - szerda, március 27, 2019
http://bircahang.org/ember-es-kozmosz/

Robert Grosseteste (1175-1253) angol teológus és filozófus rövid írása.

Az ember és a világ kapcsolata:

föld: hús - lábak,
víz: vér - has,
leveg?: lélek - mellkas,
t?z: életer? - fej (szem világossága).

_______________________________________________
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Emberi méltóság
by maxval bircaman - szerda, július 17, 2019
http://bircahang.org/emberi-meltosag/

Giovanni Pico della Mirandola (1463-1494) m?ve.

Az ember a legtiszteletreméltóbb dolog, mert köztes elem az ég és a föld között. Isten azért teremtette,
hogy legyen aki megérti a teremtést, annak értelmét. Szabad akaratot kapott, hogy független lehessen
értékelése.

Ezért az ember félig égi, félig földi lény. Egyszerre halhatatlan és halandó. Két részünk harcban áll, ezt a
konfliktust segít megoldani az erkölcsfilozófia és a teológia. Az el?bbi el?készíti a lelke, azt megtisztítja,
az utóbbi lehet?séget ad az isteni szemlélésére. A mértéktartás és önmagunk megismerése elvezet oda,
hogy lelkünk isteni része egyesülhet Istennel.

Az ember képes lefelé és felfelé is haladni. Lehet állat, de akár növényi szintre is süllyedhet. A fels?bb,
angyalokhoz közeli szinteken létezés a jobb. ennek eléréséhez fontos a filozófia mint tárgy.

A b?vös tudományok egy része fekete, démoni hatás, más része azonban fehér, ez az isteni lényeghez
való közeledés. Maga a isteni parancsolat is ilyen, a Szentíráson kívül létezik titkos tanítás, amit Mózes
megkapott, ez az írott szöveg értelmezését tartalmazza. Ugyanez a helyzet Jézussal, aki sok mindent
szóban átadott az apostoloknak, akik nem mindent írtak le. A zsidóknál ez a Kabbala, ami szó szerint
átvételt, hagyományt jelent, ez a zsidó hagyomány olyan dolgokat is tartalmaz, melyek hiányoznak a
zsidó vallásból: Szentháromság, a Messiás isteni természete, stb, melyeket a kereszténység hirdet.

_______________________________________________
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Eredmények
by maxval bircaman - kedd, május 28, 2019
http://bircahang.org/eredmenyek-2/

Visszaolvasva mit írtam a magyar EP-választásról pár nappal a választás napja el?tt, egyetlen dologban
tévedtem: én a Momentum kiesésére számítottam. Azon az alapon, hogy a DK elszívja a Momentum
táborát, s ezzel a leger?sebb ellenzéki párt lesz.

A DK valóban a leger?sebb ellenzéki párt lett, de sokkal inkább az MSZP kárára. Tudtam, hogy a DK le
fogja gy?zni az MSZP-t, de hogy ennyire, arra álmomban se gondoltam. Ez csak azt fogja jelenteni: az
MSZP megsemmisülése gyorsabb lesz.

Tulajdonképpen a magyar választási eredmény kiváló. Az egyetlen dolog, aminek nagyon nem örülök, az
az er?s Momentum. Minden mással elégedett vagyok.

Miért örülök az er?s DK-nak és nem örülök az er?s Momentunak, mikor ez a két párt gyakorlatilag
ugyanazt mondja? Azért mert míg a DK vállalhatatlan a nagy többség számára, azaz sose lesz képes
hatalomra kerülni, plusz olyan módon viselkedik, ami a "baloldali" tábor jelent?s számára is
elfogadhatatlan, addig a Momentum inovatívabban, kevésbé leleplezhet?en képviseli a nyugatos,
liberális eszmevilágot, így képes lehet szavazótáborát növelni a jöv?ben.

Ami a legfontosabb következtetés szerintem: Magyarországon esélytelen a baloldal, mármint a szó valós
értelmében. Magyarországon a választóvonal nem bal-jobb, hanem liberális-nemzeti, vagy mondhatjuk
úgy is, hogy urbánus-népi. Az LMP kudarca bizonyítja ezt, de még az MSZP kudarca is: az LMP sokáig
próbálta vinni a ténylegesen baloldali vonalat, s az MSZP-ben is volt egy er?sen kisebbségi rész, mely
hajlandó lett volna nyitni ebbe az irányba. Most mindez csúnyán megbukott. S ha az LMP fel is támad,
mert pl. visszatér a schifferi gyökerekhez, akkor is örökre kispárt marad, melyet mindkét oldal er?sen
kékelkedve figyel, de különösen a liberális oldal, mely számára az eredeti baloldali eszme leginkább a
nemzeti oldal valamilyen álcázott verziója.

Egy szóval: az úgynevezett "baloldalon" belül a tényeges baloldal kiütéses vereséget szenvedett a
(neo)liberális er?kt?l. (Tegyük hozzá: a "neo" el?tag valójában felesleges, kicsit olyan ez, mint a
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kommunistáknál a "sztálinizmus" szó, csak álcának kell.)

Szóval visszatér a hagyományos liberális-nemzeti eloszlás Magyarországra, immár nyíltan. A
Momentum nyíltan, bevallottan liberális párt, egyfajta új SZDSZ, de tanulva az SZDSZ legdurvább
hibáiból, nélkülözi az SZDSZ legvadabb jellemz?it, leginkább a dühöng? magyarellenességét, pl.
látványosan nem uszítanak a határontúli magyarok ellen. A DK pedig marad a hagyományos magyar
ballib párt, azaz magát baloldalinak hazudó, valójában ultraliberális szervezet.

A Fidesz most duplán ünnepelhet. El?ször is meger?sítette pozícióját, másodszor pedig ellenféle végre a
hagyományos ballib oldal ismét. Elt?nt a veszélye mind egy újbalos, mind egy alternatív jobbos
projektnek.

Magyarország sajátos hely az EU-ban: nem érte el se a zöld hullám, se az újbalos hullám, s mindkett?
kudarcának az oka a Kelet-Európán belül Magyarországon leger?sebb ballib szellemiség.

Ami egész Európát illeti, a helyzet nagyszer?. A 6 legfontosabb tagállamból - ezekben él a lakosság 70
%-a - 4-ben rendszerkritikus párt nyert (Anglia, Franciaország, Lengyelország, Olaszország), csak 2-ben
nyertek a brüsszelita er?k (Németország, Spanyolország).

Az EP-ben a status quo kemény magja, a két f? liberális párt elvesztette többségét, kénytelenek lesznek
magukhoz venni vagy a nevükben is liberálisokat és/vagy a zöldeket. A folyamatok jó irányt mutatnak:
egyre csökken a liberalizmus élettere.

Bár ez keveseket érdelel, elmondom: a bulgáriai EP-választás katasztrofális eredményeket hozott. A
rendszerh? er?k nagyon nyertek, s?t több fanatikusan brüsszelita képvisel? is bekerült (egyik a
szocialisták listáján, másik a kormányzó GERB listáján, harmadik pedig egy önálló liberális-konzervatív
listán). A rendszerkritikus er?kb?l 1 jutott be, 2 darab képvisel?vel, az összesen 17-b?l. S még ha ide is
számítjuk az egyik rendszerkritikus szocialista képvisel?t, ez nagyon rossz eredmény. Mint minden
hasonló esetben, Bulgária mindig késéssel követi az európai folyamatokat.
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Etiópia
by maxval bircaman - szombat, június 01, 2019
http://bircahang.org/etiopia/

Etiópia a legnépesebb ortodox keresztény ország Afrikában.

A lakosság kb. 100 millió, ebb?l kb. 44 % ortodox keresztény. További 20 % szintén keresztény: 19 %
protestáns, 1 % katolikus. 34 % pedig muszlim. 2 % pedig egyéb vallású, nagy többség animista.

A lakosság aránya a 9 etiópiai szövetségi államban és a 2 szövetségi városban:

a lakosság aránya %-ban

A vallási helyzet:

piros: keresztény többség, zöld: iszlám többség, kék: keresztény-iszlám közel azonos arányban

Államonként a legnagyobb nemzetiségük, arányukkal:

_______________________________________________
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Ez a szegénység nem igazi szegénység
by maxval bircaman - szombat, november 09, 2019
http://bircahang.org/ez-a-szegenyseg-nem-igazi-szegenyseg/

A kelet-európai szegénység messze nem szegénység.

Kelet-Európa tipikus félperiféria, azaz csak a magállamokhoz képest szegény, a világ nagy részét kitev?
perifériához képest gazdag.

Lássuk mi a helyzet egy olyan magyar emberrel, aki jelenleg átlagbért keres, ez jelenleg havi nettó 241
ezer Ft-ot jelent. Számolva a megélhetést, azaz a pénz vásárlóértékét, ezzel a jövedelemmel egy ilyen
ember már a világ fels? 4 %-nak tagja. Hihet3tlen, ugye? Pedig tény, igen ennyira szegény a világ,
ekkorák az egyenl?tlenségek.

De a magyar átlagember nem keres átlagbért. Nézzük hát az átlag medián bért, ez jelenleg havi nettó 168
ezer Ft. Nos, aki ennyit keres, az benne van a világ fels? 10 %-ában.

De egy még drasztikusabb adat. Aki Magyarországon ma minimálbért keres, ez nettó 99 ezer Ft havi még ezzel az összeggel is benne van az illet? a világ fels? 18 %-ában.

De vegyük a legszegényebb európai országot, Moldovát, ahol a havi átlag nettó medián bér 79 ezer Ft.
Még ez is elegend? a világ fels? 16 %-ba való bejutáshoz.
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Ez bizony hiba
by maxval bircaman - péntek, június 07, 2019
http://bircahang.org/ez-bizony-hiba/

Nem tudjuk még mi lesz a vége, de az az er?s érzésem van, hogy Orbán stratégiai hiba elkövetésére
készül.

Rövidtávú taktikai okból arra készül, hogy visszavezesse a Fideszt a Liberális Néppártba (EPP).

Valószín?leg erre a következ? érvek lesznek felhozva:

így tudja a Fidesz segíteni majd az EPP-ben belüli konzervatív kisebbséget a liberális többség
ellenében,
nagyobb lesz a Fidesz hatása a legnagyobb európai frakció tagjaként.

Mindkét érv téves:

egyetlen európai frakció se elég er?s, szóval mindegy, ki melyikben tag,
az EPP azon statusquo oszlopa, mely ellen állítólag harcol a Fidesz, abszurdum tehát ott
tagoskodni,
az EPP egészében liberális, vagy olyan típusú, mint az SZDSZ volt, vagy olyan típusú, mint ami a
Fidesz volt 2009 el?tt.

Ha a Fidesz vissza akar térni 2009 el?tti önmagához, ez recept a biztos kudarcra már 2022-ben. Ez
ugyanaz a vonal, amit a Jobbik próbált "néppártosodása" következményeként: azaz zsákutca. S semmi
értelme.

Én biztosan nem szavaznék soha egy 2009 el?tti típusú Fideszre.
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Ezért szüntetend? meg a kamumonarchia
by maxval bircaman - péntek, július 12, 2019
http://bircahang.org/ezert-szuntetendo-meg-a-kamumonarchia/

Döbbenten olvasom, hogy a liberális médiák nem háborodnak fel azon, hogy Archie "herceget"
megkeresztelték. Pedig tessék odafigyelni alaposan: kiskorút, s?t beszélni nem tudó kisdedet, annak
megkérdezése nélkül egy egyház tagságába belekényszerítették! Mi ez ha nem színtiszta fasizmus?

Pedig olyan szépen mentek a dolgok! Archie nagybátyja éppen a napokban nyilatkozott, hogy neki
mindegy, ha valamelyik gyerekér? esetleg kiderül, hogy homokos.

Az UK-ban (Újangol Köztársaság) sajátos a szokásjog. Alkotmányuk többek között el?írja, hogy legyen
egy állami pénzb?l luxusfinanszírozott család, melynek feladata a nap 24 órájában idétlenkedni,
lehet?leg naponta 4-szer ruhát váltva, véleményt semmir?l se mondva, kivéve ha erre felszólítja ?ket egyegy kormányukáz. Ilyenkor kötelesek elismételni a háttérhatalom éppen hatályos álláspontját, bármi
egyénieskedés nélkül, pl. most arról, hogy milyen kül dolog homokbetegnek lenni.

Szerencsére évente csak párszor kell nyilatkozni, így az id? fennmaradó részében b?ven akad lehet?ség a
semmittevésre. A semmittevés programja néha azonban igencsak megterhel?. Tessék csak elképzelni: pl.
10:40-t?l 10:55-ig meghatottan, ?szinte sírással rákos gyerekek buksijának simogatása sárga nadrágban.
majd rohanás, s zöld szoknyában 11:10-t?l 11:25-ig örömteli tapsolás a kutyapóráz-készít?k fesztiválján,
aztán piros gumicsizmában 11:50 és 11:55 között egy partra vet?dött bálna visszatuszkolása a tengerbe,
majd kis csendespihen? után merész lázadás a királyi család ?skonzervatív protokollja ellen, pl. a
szabályosnál 10 centivel hosszabb öv viselése helikopterezés közben.

Emlékszik még valaki, hogy mi a szerepe a monarchiának? Mármint a valóságban.
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Felszabadulás
by maxval bircaman - péntek, november 08, 2019
http://bircahang.org/felszabadulas/

Alapvet?en nem az a gond a polgári, liberális társadalommal, hogy a kisember egész nap kénytelen
dolgozni.

A premodern korban is egész nap dolgozott a ksiember. Gyakorlatilag csak az állam el?tti korban volt az
id? nagyobb része szabad az ember számára (az ?sközösségi szinten él? erdei törzsek ma is átlag 20 órát
dolgoznak csak hetente).

S?t, mára a polgári társadalom eredménye, hogy a fejlett világban és a fálperiférián az átlagember átlag
40-50 órát dolgozik hetente. Ez az átlag 200 éve még heti 100 óra körül volt. S ma már a periférián se
heti 100 óra a divat hanem "csak" 60-75 közti óraszám.

A szabad id? mindig minden korban - leszámítva az ?skozösséget - kevesek privilégiuma volt. S a szabad
id?vel rendelkez?k mindig intézményesen mások nyakán éltek: rabszolgaság vagy közvetett
kizsákmányolás.

A modernitás baja sokkal inkább az, hogy a rendszer maximálisra, irreálisra korbácsolja az igényeket, de
az azokhoz szükséges eszközök elérése a kisember számára megvalósíthatatlan. Ez állandó, mindennapos
tudathasadást okoz. A liberális sikerpropaganda még külön sulykolja is: csak akarnod kell, csak t?led
függ. Mivel azonban nem csak akarnod kell és nem csak t?led függ, így jön a depresszió.

Mik is a jellemz? antiliberális kiutak? Az idomulás, a kivonulás, s a felülemelkedés.

Az idomulás: olyan munka végzése, melyben az ember képes magát megvalósítani. Egyre kevesebb
ember számára lehet?ség ez.
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A kivonulás: marginalizálódni a társadalomba tudatosan. Kevesen képesek alkalmazkodni ahhoz, ami
ezzel jár.

A felülemelkedés talán az, ami mindenki szá,ára lehet?sége, ha képes megszokni ezt a teljesen más
gondolati mintát. Hiszen itt a mélyszinten kell változni, elutasítani a hivatalos gondolati modellt.
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Fiatal magyar liberálisok
by maxval bircaman - kedd, július 30, 2019
http://bircahang.org/fiatal-magyar-liberalisok/

Hosszú ideje megy a nagy nemzedéki vita a magyyar ballib agytrösztben: ki váltsa a 90-es évek nagy
nemzedékét?

A szellemi leszármazottak egy része annyira megunta a liberális narratívát, hogy balról próbált el?zni.
Ezek azok a Jámbor és Gulyás féle figurák, akik mindig elmennek odáig, hogy tagadni kezdenek félénken
egyes liberális axiómákat, majd azonban mindig visszariadnak, nehogy már szellemi szüleik lefasiztázzák
?ket a végén. Szóval ez a csoport mindig vissza is kullog, ahogy kell, a nagy ballib összefogdosásba.

A szül?k f? pártja mára a DK, ahol a következ? nemzedék akkor kap majd szerepet, ha Gyurcsány
valamelyik gyereke elindul a politikusi pályán.

De most megjelent a konkurencia: a Momentum, az SZDSZ megismétl?dése, kissé javított verzióban.

Miben is jobb a Momentum az SZDSZ-nél? Alapvet?en 3 dologban:

nem kutatnak a nap 24 órájéban antiszemiták után,
nem gy?lölik vallásos hévvel a határontúli magyarokat,
nem folytatnak kultúrharcot 100 évvel ezel?tti kérdések kapcsán (ennek az oka valószíná?leg az,
hogy nem is ismerik ezeket a kérdéseket, íme hogy lehet tudatlanságból erényt kovácsolni).

De mondjuk el, van pár dolog, amiben a Momentum rosszabb a klasszikus SZDSZ-nél, azaz másképp
fogalmazva találtam 3 pontot, amiben az SZDSZ jobb volt:

az SZDSZ f?emberei, de legalábbis holdudvari értelmiségei legalább értették, amit mondanak,
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míg a Momentum emberei csak kész gondolatok papagájszer? ismétlésére képesek,
az SZDSZ hangadói hitelesek voltak személyükben, senki se tudta kétségbe vonni, hogy valóban
hisznek mindabban a marhaságban, amit mondanak, míg a Momentumnak már rövidke története
során is sikerült össze-vissza halandzsáznia, a kép az, hogy nem hisznek semmiben az égvilágon,
az SZDSZ-esek emberibbek voltak: mégiscsak jobb volt a szemüveges, szakállas szociológus
kinézet, mint ez az ifjú, frissen kinevezett cégvezet? stílusú, celebked?s borzalom.

Amikor csak látom valamelyik momentumos f?embert, mindig az az érzésem: ezek egyszer?en
kellemetlen alakok és elvetemült gazemberek. Ha nem lennének politikusok, akkor valami átver?s
piramisjátékot szerveznének éppen.

Ismertem ezt a típust a 80-as évek kései kommunizmusából. A feltörekv? KISZ-aktivista típus, aki már
nem hisz semmilyen marxizmusban, de ideálisnak tartja a KISZ-karriert. Egyszer találkoztam, már
1990-ben egy ilyen nagyreménység? aktivistával, piacon árult. Nem szokásom a káröröm, de akkor
nagyon megörültem, hogy a kis mocsok nem tudta folytatni a rendszerváltás miatt karrierjét.

Ugyanígy fogok örülni az ifjú népnyúzó momentummenedszerek bukásának is majd valamikor.
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F?polgármester
by maxval bircaman - szombat, június 08, 2019
http://bircahang.org/fopolgarmester/

A magyar politika tér kitisztult az EP-választásokkal, ismét csak a népi-urbánus ellentéte mentén
m?ködik.

Ennek azonnal jele a Budapest f?polgármesterének ellenzéki jelöltségében bekövetkez?
azonnali drasztikus változás.

A ballib agytröszt egyszer?en megunta csicskásainak idétlenkedését, pl. mindenféle Télinapforduló
Gerik marháskodását. Irányított, de mégis független emberek helyett most hith? pártkatonákra van
szükség. Erre meg is jött a választói felhatalmazás a DK kiütéses diadalával az ellenzéki térfélen belül.
Szóval most dobják Gerit, helyette igazi keménykötéses versenyz?t, az agytröszt egyik tagját, Olgát vetik
be.

Persze, akárkit vetnek be, esélytelen lesz Tarlóssal szemben. Túl sokan emlékeznek még a ballibek
polgármesterkedésére Budapesten. Hiába 60 %-ban ellenzéki Budapest, az ellenzéki érzelm?ek nagy
része se akarja vissza Demszkyt.

Ki akarná ismét visszahozni azt? A ballib kampány hatástalan, a választópolgárok nem valamiféle ideális
állapothoz képest ítélnek, hanem a létez? alternatívához képest, az pedig a Demszky-féle rombolás.

Végülis ki akarná csak azért megbuktatni a jól dolgozó Tarlóst, hogy ezzel megbüntesse Orbánt?
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Glosszák a Timaioszhoz
by maxval bircaman - szerda, május 08, 2019
http://bircahang.org/glosszak-a-timaioszhoz/

Guilelmus de Conchis (Guillaume de Conches) (1080–1154) m?ve. Címe: Glosszák a Timaioszhoz
(Glosae super Platonem). Kommentár Platón Timaiosz m?véhez.

A világlélekr?l.

Azonos-e a Szentlélekkel, nem biztos. Ez az a lélek, ami a világot mozgatja. Isten teremtette, hiszen az
anyagi világ mellé kellett egy másik, szellemi is. Ez a lélek mindenhol ott van az anyagban,

Nem lett az anyag el?tt megteremtve, hanem vele együtt. De nyilván els?bbsége van az anyaggal
szemben,

Lényege kevert: egyrészt Isten lényege, másrészt teremtett. Így egyfajta harmadik, köztes dolog a
teremtetlen és a terentett között.

Általa lettek a fajták. Általa lett az azonosság és a különböz?ség. Az azonosságot a páratlan szám, a
különböz?séget a páros szám írja le.

A világ leírható 7 számmal:

1: az örök alap, Isten, a változatlanság,
2, 3: a két legkisebb sorszám, ez adja a hosszat, örök és múlandó verzióban,
4, 9: a két legkisebb négyzetszám, ez adja a síkot, örök és múlandó verzióban,
8, 27: a két legkisebb köbszám, ez adja a teret örök és múlandó verzióban.
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Az örök verzió az ideák, a formák világa, a múlandó világ a mi világunk,

A testünk a lelkünkkel is így áll össze, a testünk ezért, bár anyagi, képes élni a lélek képességével. A lélek
egyrészt mozgatja a testet, másrészt saját magát, ez utóbbi a gondolkodás.

Az id? csak a múlandó világunkban létezik, mert az id? a mozgás mértéke. Mozgás nélkül így id? sincs.
Így a formák világa ebben a tekintetben hasonlít Istenre.

Az alapanyagról.

Alapanyag az, aminek nincs önálló lényege.

Ezért a 4 alapelem - föld, víz, t?z, leveg? - nem lehet alapanyag, Ezen 4 alapelem anyaga kell hogy
legyen az igazi alapanyag. Ha nincs lényege, akkor járulák? Nyilván nem lehet az, hiszen nem anyag a
szó szák értelmében. Valahol a 2 között van, ahogy létezés és nemlétezés között van.

Az alapelemeknek kell hogy legyen olyan összetev?jük, mely egyszerre tartalmazza, képes felvenni mind
a 4 alapelem képességét.

A létezés hierarchiája:

Isten,
a formák világa,
az alapanyag,
az alapelemek.

A jelenlegi f?sordú fizika szerint 6 féle lepton, 6 féle kvark, s 5 féle bozon (feltételeznek egy
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hatodikat) az alapelem a normál anyag esetében, míg a világ 85 %-át kitev? sötét anyag esetében
nem lehet tudni mib?l áll. A kvarkok, leptonok, bozonok mérete 10-milliószor kisebb az
atomokénál. Szóval máig nem találtuk meg mi az alapanyag, biztosra veszem, hogy Platón ezt
jobban írta le.
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Gorbacsov
by maxval bircaman - hétf?, április 01, 2019
http://bircahang.org/gorbacsov/

Utolsó éves, éppen érettségi el?tt álló, 17 éves diák voltam akkor, amikor meghalt a Szovjetúnió utolsó
el?tti vezére, Csernyenko.

Mivel szovjet-orosz gimnáziumba jártam, ez sokkal jobban hatott, mint az akkori átlag magyar
gimnazistára.

Mindenki érezte, hogy az új vezér hatalomra kerülése hatalmas változás. F?leg életkora miatt, Gorbacsov
alig 54 éves volt ekkor.

Ilyen fiatal ember nemigen került még a f?vezéri szerepbe. Ez visszatérésnek számított a korábbi
id?khöz: Lenin 47 évesen lett f?vezér, Brezsnyev 58 évesen, Hruscsov és Sztálin 60 évesen. Velük
szemben Andrpov 68 évesen, Csernyenko pedig 73 évesen érte el ezt a pozíciót. Ehhez képest
drasztikus fiatalításnak számított Gorbacsov hatalomra kerülése.

A korabeli nyugati és szovjet propaganda, vicces módon, ugyanazt súlykolta akkoriban: hogy nem történt
semmi lényeges változás. Emlékszem a korabeli Szabad Európa kommentárjára, mely szerint a fiatalítás
nem bír jelent?séggel, s ha mégis, akkor rosszabbat jelez, mert míg a korábbi vén komcsik még legalább
hittek is valamiben, ezek a "mai fiatalok" már csak hataloméhes cinikus alakok. A hivatalos szovjet
szöveg meg az volt: folytatódik a kommunizmus építése, nincs itt semmi látnivaló, tessék oszolni.

De a szovjet kisemberek, ebbe beleértve a 16-17 éves diákokat is - s a szovjet rendszerben is az átlagnál
érdekl?d?bb volt ez a korosztály, ez ugyanis rendszerfüggetlen életkori sajátosság -, azonnal érezték,
valami komoly változás lesz. Május végéig jártam iskolába, azaz alig 2 és fél hónapig volt lehet?ségem
egyszer? szovjet emberek között lennem (bár azért ezek inkább a nomenklatúra alsó részének gyerekei
voltak, nem a szovjet átlagpolgárok családaiból származók), azaz éppen csak Gorbacsov kezdeti hetei
alatt. Amikor még a három kés?bbi, ma már mindenki számára gorbacsovi lózung - ?????????,
????????, ??????????? - közül még csak a legels? volt forgalomban, mely éppenhogy jelenthetett
bármit - a szó jelentése szimplán gyorsítás -, akár a sztálini er?ltetett gazdaságfejlesztéshez való
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visszatérést is. Mégis: mindenki valamiféle reformokra számított.

Érdekes egyébként, hogy ma már az emlékezet eltörölte az
????????? szót, erre kevesen emlékeznek, míg a másik kett? - ????????, ??????????? - annyira
megmaradt, hogy idegen nyelvekbe is bekerült. Az oroszul nem tudó magyarok is ismerik a glasznoszty
és peresztrojka szavakat, bár sokan nem ismerik az eredeti jelentésüket (nyitottság és átépítés) .

A legóvatosabb szovjet vélemények arra számítottak: nyugdíjba küldik az összes nyugdíjas korú vezet?t
a szovjet élet minden terén, s egy nemzedékkel fiatalabbak veszik a kezükbe az országot, így már csak az
életkor miatt hatékonyabban fog m?ködni ugyanaz a rendszer. A legoptmistábbak pedig egyenesen
valamiféle új prágai tavaszra számítottak, azaz egyfajta új szemlélet?, de persze kommunista rendre.

Ami ténylegesen történt, arra senki se számított, ezt alá kell húznom. De mi is történt? Tulajdonképpen
több szakszra osztható, ami zajlott:

1986 végéig: megszilárdult az új f?vezér hatalma, a kit?zött program a gyorsítás,semmi változás a
rendszer alapjaiban;
1987 elejét?l 1989 közepéig jött immár a ???????? és a ???????????:
kulturális téren: a rettegett szovjet cenzúr totális visszaszorítása, még nem volt ugyan
szólásszabadság, de olyan mérték? lett az immár engedett témák köre, mint soha addig a
szovjet történelemben, ekkor következett be az az addig teljesen váratlan fejlemény, hogy
hirtelen érdemes lett szovjet tv-t nézni. szovjet lapokat olvasni,
gazdasági téren: kb. a kádári szint? reformok bevezetése, csak a magyar reformhoz képes
iszonyú gyorsasággal.
külpolitikai téren: kifejezetten baráti kapcsolatokra törekedés a nyugattal, a szovjet
érdekszféra feladásának el?készítése mindenhol a világon;
1989 közepét?l 1991 végéig: a káosz ideje, a különféle meggondolatlan reformok
eredményeképpen lassan minden hatalom kicsúszik Gorbacsov kezéb?l, amit er?sít egy olyan
gazdasági válság, ami a háború alatt se volt, plusz a helyzetre rádöbben? nyugat alaposan át is veri
a szovjet vezetést minden szinten.

Az általános imádatból a totális utálat tárgya lett Gorbacsov alig 5 év alatt a Szovjetúnióban, erre se
számított senki 1985 márciusában. Már 1989 közepén is többen utálták, mint amennyien kedvelték, de
akkor még voltak belföldi hívei, azonban ezek a hívek is elpártoltak t?le 1990 tavaszáig.

230 / 527

BircaHang - 2019
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

_______________________________________________

231 / 527

BircaHang - 2019
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Görög kiejtés
by maxval bircaman - szerda, október 16, 2019
http://bircahang.org/gorog-kiejtes/

Görög kiejtési táblázat.

Klasszikus, bibliai, s modern.
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Hatékonyság és termelékenység
by maxval bircaman - vasárnap, február 24, 2019
http://bircahang.org/hatekonysag-es-termelekenyseg/

A liberális közgazdaságtan 2 csodája: a hatékonyság és a termelékenység.

Van 2 ember, mindkett? füvet nyírt nálam, ugyanúgy, ugyanannyi id? alatt. Az egyik a haverom, neki
fizettem 15 ezer Ft-ot. A másik egy idegen, neki 5 ezret fizettem.

A haverom tehát 3-szor termelékenyebb és hatékonyabb?

_______________________________________________
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Hexameron
by maxval bircaman - szerda, szeptember 25, 2019
http://bircahang.org/hexameron/

Bonaventura - Giovanni di Fidanza - olasz teológus, filozófus (1221-1274) m?ve.

A szerz? magyarázza igencsak modern módon a Szentháromság titkát, annak Igéjét a tudásban kifejezve.
A három rész: maga teremtetlenség, a megtestesülés, s a megvilágítás. Nem érhet? el semmi az alap
nélkül, ehhez kell a hit.

Az örökkévalóban megvan minden minden lehet?ség. Így az nem változik függetlenül a lehet?ségek
megvalósulásától.

Ha ma írna, valószín?leg azt mondaná, ahogy a programozó és a programja viszonyul a program
futásához.
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Hogyan éltek az ókorban?
by maxval bircaman - péntek, november 22, 2019
http://bircahang.org/hogyan-eltek-az-okorban/

Pár érdekes adat alapján, most kiemelve a Római Birodalom aranykorát, az i. sz. II. sz. idejét.

A pénzr?l. A római pénzrendszer meglehet?sen bonyolult volt, itt elég, hogy az alapegység a szertertiusz
(középkori latinsággal: szeszterciusz), azaz sestertius. 1 sestertius nemesfémben számolva kb. 1 mai
eurónak felel meg, de ez csalóka adat, mert azóta a nemesfémek árfolyama drasztikusan megdrágult,
mivel szerepük lecsökkent, továbbá mert a pénz szerepe akkoriban jóval kisebb volt, mint ma, gyakoribb
volt a nem pénznben, hanem termékben fizetés.

A fontos adat: havi 15 sestertius volt az az összeg, ami biztosította a biológiai létminimumot.

A társadalom szinte teljes egészében mez?gazdasági volt. A lakosság 85 %-a a mez?gazdaságban
dolgozott. S nincs értelme itt különbséget tenni rabszolga és szabad ember között, ez csak a jogi
státuszban jelentett különbséget, nem a jövedelemben vagy az életszínvonalban. A rabszolga is megkapta
azt, amit egy szegény átlagember, hiszen tulajdonosa érdeke volt, hogy maradjon életben tulajdona.

Ez a réteg, a mez?gazdasági munkások átlagban havi 18 sestertius jövedelmet kaptak.

A kicsit feljebb lév? rétegek:

a városi szakmunkások, a lakosság 8 %-a: átlagos jövedelem havi 25 sestertius,
a katonák (nem tisztek), a lakosság 2 %-a: átlagos jövedelem havi 25 sestertius,
a kereskedelemben és szolgáltatásokban dolgozók, a lakosság 1 %-a: átlagos jövedelem havi 45
sestertius,
az elit katonaság, a pretoriánusok (nem tisztek), a lakosság 0,1 %-a: átlagos jövedelem havi 65
sestertius.
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A "középosztály":

a katonatisztek, a lakosság 0,1 %-a: átlagos jövedelem havi 350 sestertius,
az önálló mesteremberek, keresked?k, magyarul: vállalkozók: a lakosság 1,5 %-a: átlagos
jövedelem havi 400 sestertius.

A fels? osztály (nem feltétlenül vagyonilag, hanem státusz szerint):

a nemesség alsó része, a lakosság 2 %-a: átlagos jövedelem havi 200 sestertius,
a nemesség középs? része (lovagok), a lakosság 0,3 %-a: átlagos jövedelem havi 650 sestertius,
a katonai f?tisztek, a lakosság minimális része: átlagos jövedelem havi 1400 sestertius,
a f?nemesség (szenátori réteg), a lakosság minimális része: átlagos jövedelem havi 3500
sestertius.

Ami viszont megdöbbent?: a legalsó 10 % és a legfels? 10 % között az eltérés alig 20-szoros volt. Jóval
kevesebb, mint ma a világ legtöbb országában van. Jelenleg ennél kisebb egyenl?tlenség csak a
magállamokban és a félperiféria egy részén van.
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Hérakleitosz
by maxval bircaman - szerda, január 23, 2019
http://bircahang.org/herakleitosz/

Hérakletosztól egy m? se maradt fenn, minden mondása idézet mások, kés?bbi szerz?k m?veib?l. Ezek
egy része nehezen érthet?, vitás.

Alapvet?en egy elitista, a tömegembert megvet? személyiség rajzolódik ki, aki elveti a demokráciát, az a
hülyék uralmának tekinti, s legszívesebben felakasztaná az átlagembereket, akik annyira buták, hogy
gondolkodni, se megérteni a dolgokat képtelenek, életüket valamiféle éber álomban élik le, minth nem is
élnének, abban a hitben, hogy képesek elrejt?zni Isten el?l. Az igazságot a többség eleve nem is keresi, de
aki keresi, az is nehezen talál rá, mert sokat kell keresni hozzá. Az igazi, erényes ember többet ér, mint
több ezer átlagember, akik sok dologgal foglalkoznak, de sose azzal, ami fontos. Az átlagember
elidegenettségben él, mert nem látja az élet útját,

A valóság örök változás - "nem lehet kétszer ugyanabba a folyóba lépni" -, ugyanaz mindenki számára,
úgy lehet t?le megkülönbözteti az álomvilágot, hogy az örök és változatlan. Viszont az álmok világa
egyéni. Nem világos, hogy ezzel mit akar mondani:

azt, hogy az álomvilág nem igazi,
vagy éppen az ellenkez?jét, az az igazi alap.

Ami biztos: a világban a véletlen és a harc az ellentétek között a f? er?. Az ellentét megsz?nése halál, ez
az embereknél is így van, a jóhoz rossz kell. Minden mögött azonban isteni er? van, mely feltétlenül jó,
de ezt a jót az emberek néha rossznak hiszik. A rendszer akkor a legszebb, ha nem nyilvánvaló, "a
természet szeret rejt?zködni".

A világban egy nagy év 10800 év.
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Hírrobotok
by maxval bircaman - szombat, augusztus 03, 2019
http://bircahang.org/hirrobotok/

Lelkes a HVG: hírrobotok lesznek.

Bizony nagy lesz rá a kereslet a ballib médiákban, ez biztos. Csak be kell táplálni 10 alapmondatot, s ezek
kombinálásval minden m?ködni is fog a lehet? legjobban. Íme az alapmondatok:

éljen Brüsszel!,
fújj oroszok!,
csúnya kelet-európai népek, miért szavaztok helytelenül?!,
éljen Gréta Thorzonborz iskolakerül? kamukislány!,
Soros, Soros, Soros, mosolyogj le ránk!,
ne szülj, n?! házasodj, homokos!,
fújj populisták!,
csúnya keresztények, fújj!,
éljen és virágozzon a szabad piac láthatatlan keze!,
éljen Vatikáni Feri ateista celeb!
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Húsvét közeledtével
by maxval bircaman - kedd, április 23, 2019
http://bircahang.org/husvet-kozeledtevel/

Most, hogy közeledik a keleti számítás szerinti Húsvét, ill. a nyugati számítás szerint el is múlt, érdemes
emlékeztetni Jézus példájára.

Alapvet?en két kézzel helyes szembesülni a hétköznapokkal keresztényként, ahogy ezt Jézus is tette:

egyik kezünk toleránsan simogat, halk szóval békegalambot ereszt,
másik kezünk odacsap, háromszoros bosszúval, szegecselt acélostorral.

A példa megfontolandó, s mindig a két pont együtt veend? fogyelembe.
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Idegenellenesség
by maxval bircaman - szombat, augusztus 10, 2019
http://bircahang.org/idegenellenesseg/

A ballibek kezdetben abszolút pragmatikusan kezelték az idegellenesség kérdését. Tudták, az
átlagmagyar idegenellenes. Ez sok tekintetben egy természetes, önvédelmi reakció. De van negatívuma is,
pl.:

nehézzé teszi az együttm?ködést a közös ellenség ellen más népekkel,
mindent anyagilag szemlél.

A magyarság csúnyán vesztett az idegenellenességgel. A f? veszteség Trianon volt, melynek egyik oka
az, hogy a magyar többség Magyarországon nem volt hajlandó kompromisszumra. (Hozzáteszem, nem ez
volt Trianon egyetlen oka, s?t nem ez volt a f? oka.)

Trianon pedig visszaigazolásként hatott: íme, nem voltunk eléggé idegenellenesek!

A ballibek számára az idegenellenes recept megvolt Kádártól, amikor sikeres propagandája hatására a
80-as évek elején minden 10 magyarból átlag 9-et lengyelellenessé tennie, lásd "dolgozzanak inkább a
lusta lengyelek".

A határontúli magyar kérdés véletlenül jött képbe. Az ezredfordulóig konszenzus volt, hogy altatni kell
az egész témát. A konszenzust megtörni akaró MIÉP-et senki se vette komolyan.

Aztán a magyar széls?jobb kampányolni kezdett az ezredforduló környékén. Az addig a téma iránt
egyáltalán nem érdekl?d? Fidesz lépéskényszerbe került, s beállt a csatába, radikálisan megváltozva: a
Fidesz elkezdett aktívan kampányolni a határontúli magyarok mellett. Ez veszélyes lépés volt, mert a
szavazóik egy jelent?s része is simán és gátlástalanul románozta/ukránozta/szerbezte/stb. a
határontúliakat. Mítosz, hogy ez csak a ballib oldal szokása lett volna. Szóval Orbán kockáztatott, s rövid
távon vesztett, de hosszú távon nagyot nyert.
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A ballibek meg a biztosat választották: arra számítottak, a magyar idegenellenesség örökké fog m?ködni.
Csak elszámították magukat, Orbánnak sikerült változtatnia a közmegyezésen, divat lett a "jobboldalon"
kiállni a határon túli magyarok mellett. A ballibek l?ttek így maguknak egy hatalmas öngólt, azóta bármi
ballibségre úgy néznek a határon túl, mint Izraelben Hitlerre.

Plusz jött 2015-ben a migránsválság, ahol a ballibek a nyugati f?sodor, azaz a befogadás mellé álltak, így
végképp nevetségessé téve magukat, hiszen ha "nem a határontúli magyarra", akkor miért igen a
vadidegen iszlamistára.

A DK tábora - e témában is - máig segíti a Fideszt. Ha nem lennének, ki kellene találnia ?ket Orbánnak.
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Id?ben elemeznek
by maxval bircaman - szerda, november 13, 2019
http://bircahang.org/idoben-elemeznek/

Bayerék elemzik az okokat.

Nagyon helyes a próbálkozás. Még van id? javítani.

Mint nem fideszes ember, aki a Fideszre szavazott tavaly, egyetlen nagyon fontos dolgot tudnék ajánlani.
A feladat: független fideszes médiák létrehozása, melyek nem csak a hivatalos vonalat ismétlik, lásd a
ballib mintát, ahol sokszín?, sokféleképpen ballib médiák m?ködnek, míg a fideszes médiák legnagyobb
része egyszer?en dögunalmas pártbrosúra szer?ség. Egyszer?en ma a fideszes médiák 90+ %-át
értelmetlen nézni, olvasni, hallgatni, s nagyon kevés a kivétel (pl. éppen a Hír Tv pár m?sora kivételt
jelent), de mondjuk egy olyan fideszes irányú blog, mint a Tutiblog sokkal többet ér, mint mondjuk a
Magyar Nemzet cím? ostoba, gyakorlatilag olvashatatlan lap.

A kormányzat pont az ellenkez?jét csinálta eddig: a saját irányvonalához közeli médiákat központosította.
Fatális hiba. Megmondta egy éve Varga István is, hálából azonnal leváltották.

Persze ha a magyar választók nem értik meg, hogy katasztrófa lenne a visszatérés a liberális-konzervatív
vagy liberális-progresszív, nyugatos, polgári modellhez, akkor úgyis minden mindegy. De a mostani
kormányzat felel?ssége, hogy ezt tudatosítsa is. Mert neki van pénze ehhez.

_______________________________________________
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Információs buborék
by maxval bircaman - kedd, április 30, 2019
http://bircahang.org/informacios-buborek/

Miért jellemz? az információs buborék leginkább a liberális szavazókra?

Az ok a liberális lélek. A ballibek meg vannak gy?z?dve, eszméjük örök igazság, s minden más vélemény
nem csupán ellentétes vélemény, hanem hazugság, álhír, hazug propaganda is.

Így tehát a következtetés: nincs is szükség ezek megismerésére, hiszen semmi haszon nem származhat
hazugságok ismeretéb?l. S ebb?l jön a buborékban élés mint helyes életmód.

Ez az oka annak, hogy sokkal kevesebb liberális szavazó olvas, néz más irányú médiákat, mint amennyi
más irányú szavazó liberális médiákat.
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243 / 527

BircaHang - 2019
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Ingyenél?k
by maxval bircaman - péntek, november 29, 2019
http://bircahang.org/ingyenelok/

A Mérce veri az asztalt, üzen Sorosnak, meg a ballib üzletembereknek, az ígért évi 50 millió nem jött be
idén.

Nézzük csak mi is a valóság. Van 20 darab fizetett alkalmazottuk, ezt nem én találtam ki, ?k mondják,
miközben szerz?ik zöme ingyen ír nekik. Hetente átlag 15-20 cikket jelentetnek meg, ez éves szinten 900
cikk, szinte mind véleménycikk. Nevetséges szám, ennyit egy er?sebb blog is produkál, ez egy magát
valódi lapnak nevez? média számára nulla teljesítmény. Minek erre a 20 ember? Van külön villany be- és
kikapcsoló felel?s is, s annak egy titkárn?je?

Mondjuk a reális alkalmazotti létszám 3 lenne, nyilván kell egy szerkeszt?, egy informatikus, egy
titkárn?. Oké, még 1 ember a biztonság kedvéért, egy második szerkeszt?.

Ami a legkevésbé kell az a luxusiroda. Egy kis kétszobás lakás elég lenne.

A lap ugyanis nem lát el semmilyen hagyományos hírlapi tevékenységet, nincsenek se tudósítások, se
helyszíni közvetítések, se kiküldött oknyomozók, riporterek, amit közvetítenek, az ingyen csinálják FBon keresztül, s a YouTube-t használják, amiért nemhogy nem fizetnek, de még bevételük is van a
reklámok miatt.

Szóval a szerkeszt?ség egyszer?en eltart egy rakomány semmittev?t, s ezek szeretnének egyre jobban
élni Gyuri bácsi pénzéb?l, aki viszont mégiscsak egy üzletember, s nem hajlandó túlárazott
szolgáltatásokat hosszan fizetni, még akkor se, ha egyébként ideológiai szinten mélyen osztja az
ultraliberális, álbalos szerkeszt?ség álláspontját.

Úgy t?nik a szent szabad piac tévedhetetlen és láthatatlan keze nem tart igény a Mércére. De ne
rettegjünk annyira, megjönnek Karácsonyig a pénzek, többezer kispénz? magyar álcája alatt fog
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adakozni pár ballib milliárdos.
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Ismét tudathasadás
by maxval bircaman - szombat, október 26, 2019
http://bircahang.org/ismet-tudathasadas/

Az álbaloldali Mérce megint nagyot alkotott. A gond: a demagógia és a szemtelen hazudozás m?fajában.

Viszonylag korrekten beszámol a cikk egy tanulmányról , melyet egyébként megéri átnézni. Igen, a XX.
sz. végéig tartó id?szakban, nagyjából a középkor vége óta, Magyarország életszínvonala a
legkevésbé lemaradva Nyugat-Európához képest a Kádár-kor fénykorában, a 70-es évek közepén volt.
Azóta a szint már jobb, de csak 2015 óta!

A cikk megjegyez egy sor teljesen helyénvaló megállapítást. Azt pl. hogy "az elmúlt 30 évben nem
teljesültek a ragyogó ígéretek a Nyugathoz való gyors felzárkózásról, az életszínvonal látványos
emelésér?l". Majd gyorsan korrigál a szerz?, nehogy fidesznek higgyék: "kiábrándult értelmiségiek az
okok között többnyire az elhibázott gazdaságpolitikát, a bankt?ke túlságos uralmát, a liberalizmust vagy
éppen az illiberalizmus gyengéket, szegényeket sújtó politikáját emelik ki" - nos, ez utóbbi egyszer?en
nem igaz, a "baloldali" értelmiség szerint minden jó volt 1990-2010 között, s ami nem volt jó, az csak
azért nem volt, mert az ez alatt a 20 év alatt követett liberális gazdaságpolitika nem volt még liberálisabb.
S természetesen nem igaz, hogy "a kapitalista rendszerr?l és annak magyarországi sajátosságairól még
elég kevés szó esik a nagy nyilvánosság el?tt" - csak éppen ezek tabutémák a "baloldali" értelmiség
számára, nemrég ez még jobb esetben "sztálinista" ?skomcsi aggastyánok nosztalgiájának min?sült volna,
rosszabb esetben meg fasiszta uszításnak, kódolt zsidózásnak. Akik pl. "Magyarország világrendszerben
elfoglalt félperifériás helyzetét, a nemzetközi jövedelemlecsapolást, kizsákmányolást hangsúlyozzák" azok
2010 el?tt Csurka vagy Thürmer alig olvasott médiáin kívül sehol se kaphattak helyett.

Az olyan szavak meg, mint "félperiféria", "kizsákmányolás" röhögést váltottak ki és ma is
röhögést váltanak ki a "baloldali" elitb?l, a "jövedelemlecsapolás" szóra pedig alapból mint valamiféle
szalonzsidózásra asszociálnak mind a mai napig.

2010 el?tt ilyen mondatot se lehetett volna vezet? médiában leírni, hogy "a kapitalista
rendszerváltoztatással hazánk a nemzetközi nagyvállalatok és fejlett t?késországok gazdasági és részben
politikai függ?ségébe került" - a leíróját bolondos összeesküvéselmélethív?nek nevezték volna a
legenyhébb esetben, ha nem rögtön antiszemitizmussal vádolták volna meg. A ballib f?sodor ugyanis a
következ? logikai bukfencsorozatban tudott és tud csak gondolkodni:
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kapitalizmus = jó, tehát ellenz?i gonoszak,
aki kapitalizmusellenes és esetleg mágse gonosz, az tehetségtelen, irigy, tudatlan, bunkó,
a zsidók jók a kapitalizmus m?velésében,
aki irigy, tudatlan, az nyilván haragszik a tehetséges, okos zsidókra,
az antikapitalizmus tehát kódolt antiszemitizmus.

A vicces leleleplez? mondat, hogy a Mérce "rendszerkritikus cikkeket is közöl" - igen, az "is" szón a
hangsúly, mert a Mérce egy álbalos, ultraliberális média. nek. A társadalomelméleti szakirodalomban is
növekszik azok száma, akik

Jön aztán a vörös fonál, a kötelez? értetlenkedés "A „szocialista” id?szakot ma pozitívnak ítél?k nem kis
része a széls?jobboldali pártokra szavaz. Hogyan lehetséges ez a társadalmi skizofrénia?" - pedig a
válasz magától értet?dik, miért szavaznának az új rend áldozatai az új rend legh?ebb propagálóira, akik
ma a magyar "baloldal". A szerz? is elismeri, hogy "(a jobboldal) a népnek szórt morzsákkal ezt (értsd:
szociális ígéreteket, életszínvonalemlést) részlegesen meg is valósítja", márpedig arészleges teljesítés
bizony jobb a nullás teljesítésnél ás az ellenirányú ígérgetésnél. A magyar "baloldal" máig ott tart, hogy a
csúnya magyarok nem elég termelékenyek, nem elég vállalkozókedv?ek, ezért élnek rossszabbul, mint a
nyugati átlagpolgárok, s a megoldás minderre az állam leépítése, a megmaradt közvagyon eladása
fillérekért, meg a verseny.

A magyar "baloldal" mindig csakis kulturálisan baloldali, sose gazdaságpolitikailag, ill. ez utóbbi
id?nként azért el?fordul, de csakis ellenzékb?l, lásd a túlóraszabályozás elleni harcot.

Azt mondja a szerz?: "a jobboldali demagógia és propagandahenger hatását csak egy olyan alulról is
építkez? mozgalom törhetné meg, mely a tömegek legkonkrétabb szociális érdekeit, ehhez kapcsolódva a
tulajdoni viszonyok demokratizálását, a társadalmi közös fogyasztás növelését is képviseli" - nos, van egy
rossz hírem, így ilyen mozgalom alapbó "jobboldali" lenne a szerz? értékrendje szerint, s pl.
biztosan nem lenne az ízig-vérig liberális Karácsony Gergely oldalán.

A végs? jóslat: "Új szocialisztikus er?k jelentkeznek neoliberális múlttal terhelt polgári pártokban." - nos,
ha ez így lenne, az nagy csapás lenne éppen a szerz? által dicsért Kariékra és az egész magyar
"baloldalra".
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Ez van, Mérce, aki egyszerre próbál két székre ülni, az a kett? között leesik a földre. Az a szöveg, hogy
"rendszerkrikus baloldaliak vagyunk" és az, hogy ezzel párhuzamosan a "rendszerh? ballibeknek
kampányolunk" egyszerre nem m?ködik. De ezt ti se hiszitek el szerintem. Hiszen ki hinné el komolyan,
hogy a Fidesz-kormányt annak nem elég liberalizmusa kritizáló ellenzék be fogja gy?jteni a Fidesz nem
elég antiliberalizmusa miatt elégedetlenek szavazatát?

_______________________________________________
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Istenb?l ember
by maxval bircaman - szerda, szeptember 18, 2019
http://bircahang.org/istenbol-ember/

Az olasz Anselmus (Anselmo) (1033-1109) számít a skolaszti(ci)zmus egyik megalapítójának.

E m?vének lényege az, amit a cím sugall.

Isten számára nincs szükségszer?ség, minden amit tesz, tiszta akarata következménye.

Krisztus születése és halála ugyanez a kategória, a kereszthalált se el?zte meg
semmilyen szükségszer?ség.

_______________________________________________
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Kamuleleplezés
by maxval bircaman - szombat, augusztus 31, 2019
http://bircahang.org/kamuleleplezes/

A Partizán leleplez. Mármint az egyik állami médiát.

Mi is zajlik? A szerkeszt? kiadja az irányelveket beosztott újságíróinak, s azok visszajeleznek milyen
anyagaik vannak.

Tessék mondani, ez nem ugyanígy van bármely média szerkeszt?ségében?

_______________________________________________
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Kamunyomor
by maxval bircaman - csütörtök, december 05, 2019
http://bircahang.org/kamunyomor/

Különösen demagóg cikk minap a Kolozsszaros blogban, mely szerint míg Spanyolországban d?zsöl a
nép a jólétt?l, addig Magyarországon nyomor van és rettegés.

Személyes emlékekb?l tudtam mi a valós helyzet. De íme a számok is, melyeknek utána néztem.

spanyol-magyar minimálbérek (euróban, bruttó)

Az éves átlagárfolyamon számoltam át a forintot euróra, a spanyol peseta esetében ugyanezt tettem,
német márkára számoltam át az euró bevezetése el?tte id?kben, majd azt a hivatalos márka/euró áttérési
árfolyamon.

Jól látható: hatalmas esés a 90-es években, majd gyors emelkedés 2000-t?l, aztán enyhe esés, majd ismét
lassú emelkedés azóta. Sehogy se jön ki az a narratíva, hogy Orbán alatt zuhanás van, s folyamatos
lemaradás a régióhoz viszonyítva.

_______________________________________________
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Kamupártok Bulgáriában
by maxval bircaman - csütörtök, május 09, 2019
http://bircahang.org/kamupartok-bulgariaban/

Bulgáriában sokkal több a kamupárt, mint Magyarországon, pedig nincs állami kampánytámogatás. S?t,
10 ezer leva (= kb. 1,6 millió Ft) fizetend? be pártonként a vá?lasztási részvétehez, s ez az összeg csak
akkor jár vissza, ha az illet? párt elérte az éppen meglév? bejutási küszöb legalább egynegyedét (ez 1 %
parlamenti választás esetében, az EP-választás esetében kicsit több, 1,5 % körüli).

Egyébként ezen összeg befizetése mellett a részvétel feltétele csupán 7 ezer aláírás megléte. Ill. pártok
esetében követelmény a jogi személyiség megléte, valamint az, hogy ne legyen az illet? párt ellen olyan
joger?s ítélet, melyet a párt nem teljesített (pl. pénzbüntetésre ítélték a pártot, de azt nem fizette be).

Szóval a gyakorlatban nagyon könny? részt venni a választásokon.

Az eredmény: nagyon sok párt van minden választáson. A 90-es években jellemz?en 100-nál több volt,
mára mérsékl?dött ez.

De ha azt nézzük, hogy míg a mostani EP-választáson Magyyarországon alig 9 párt fog részt venni, míg
Bulgáriában 21 párt és 6 független jelölt, azaz összesen 27 résztvev?, akkor látható: 3-szor annyi a
szerepl?k száma!

De vajon miért vesznek részt teljesen esélytekenek választásokon, amib?l még pénzügyi hasznuk sincs?
Az okok sokfélék:

exhibicionizmus: a kevés ingyenes szereplés az állami tv-ben a kampány során megér 1,6 millió
Ft-ot sokaknak, akiknek szimplán szereplési viszketegségük van, vagy gyakorló elmebetegek,
aljas politikai cél: egyesek a ellenfél megosztására hoznak létre olyan pártokat, melyek
összekeverhet?k valódi pártokkal (megesett már hogy emiatt nem lett meg egy párt többsége,
híveinek egy része 2 er?sen hasonló nev? pártra szavazott),
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szimpla b?nözés: a hivatalos jelöltség immunitást ad a jogrend alól, ha pl. valaki ellen éppen
büntet?eljárás van folyamatban (a jelenlegi választáson 2 ilyen eset van),
s természetesen létezik a valós politikai cél is: magukat esélytelennek gondoló pártok is
elindulnak, azzal a szándékkal, hogy majd valamikor a jöv?ben esélyesek legyenek.

A jelenlegi 27 résztvev? csportosítása nagy vonalakban ez politikailag:

jobbközép (liberális-konzervatív) - 4 darab párt:
a jelenlegi f? kormánypárt (GERB), ez kb. a Fidesz els? kormányázásának vonalát viszi;
3 kisebb volt parlamenti párt:
a volt bolgár cár volt pártja, mely minden id?k legnagyobb bolgár pártösszeomlását
volt képes produkálni, 4 ciklus alatt 43 %-ról 1 % alá esett, fénykorában nemzetiliberálisnak mondta magát, jelenleg teljesen esélytelen, valós támogatottság
nélküli, fantompártszer? képz?dmény, mely össze-vissza beszél, a választási
kampány id?szakát leszámítva nem lehet hallani róla,
a 90-es évek volt nagy antikommunista ellenzéki blokkjának f? maradványa, ez ma
is egy 2-3 %-os támogatottsággal rendelkez? parlamenten kívüli kispárt, olyan kb.
mintha Magyarországon az SZDSZ megmaradt volna, de a progresszív irány
helyett inkább a konzervatív irányba ment volna el,
a volt Agrárpárt - mely formailag a kommunizmus alatt is m?ködött - egyik kisebb,
fantompártszer? volt része,
a választási kampány id?szakát leszámítva nem lehet hallani róla;
balközép - 4 darab párt:
a jelenlegi f? ellenzéki szocialista párt, mely a magyar MSZP testvérpártja létére
euroszkeptikusabb, nacionalistább, kevésbé liberális, mint az MSZP,
3 korábban bel?le kiszakadt párt: az egyik inkább jobbra áll t?le, a másik kett? balrább,
ezek mind leginkább értelmiségi minipártok;
nacionalisták - 8 darab párt:
3 jelenlegi parlamenti párt: közülük 3 koalícióban jutott be a parlamentbe, de mára
összevesztek, személyi kérdésekben,
még 1 jelenlegi parlamenti párt, melyet egy bolgár milliárdos alapított:
1 új kispárt (az egyik parlamentib?l lett), 1 volt parlamenti párt, pluisz 1 független jelölt
(volt parlamenti kpvisel?), ez utóbbit személyesen is ismerem 35 éve;
agrárpárt: 1 független jelölt (volt parlamenti klpvisel?);
protesztpárt: 1 párt, az egyik a sok volt protesztpárt küzül, mely egyszer elérte az 1 %-ot, ezért
állami finanszírozást kapott;
török-muszlim párt - 2 párt: az egyik parlamenti, a másik abból lett, az el?bbi volt kirúgott
elnöke alapította;
abszolút kamupárt - 2 darab: mindkett? az igazságszolgáltatás kijátszása céljára lett;
esélyesen kamupárt - 5 darab: zöldpárt, még 2 párt, 1 baloldali független jelölt, 1 teljesen
ismeretlen jelölt (sose hallottam róla, pedig figyelem a bolgár politikát).

253 / 527

BircaHang - 2019
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Kik esélyesek arra, hogy mandátumot szerezzenek. Bulgáriának 17 mandátuma van csak, így 1
mandátumhoz majdnem 6 % szavazat szükséges, azaz nehezebb a bejutás az EP-be, mint
Magyarországról.

Biztos bejutók minden elemzés és jóslás szerint:

a GERB és a BSZP, mindkett? közel azonos 35 % körüli eredménnyel,
a nagyobbik török-muszlim párt (Mozgalom a Jogokért és Szabadságokért), 10-15 % között.

Valószín? bejutók még (a jóslatok egy része megadja nekik a küszöb átlépését), esetleg 5-6 % körüli
végeredménnyel:

a 3-tagú nacionalista parlamenti koalíció egyik tagja, a VMRO-BND (= Bels?-Macedóniai
Forradalmi Szervezet - Bolgár Nemzeti Mozgalom), ?k maradtak ki a legjobban a 3 párt
viszályából, ez segített nekik nagyobb népszer?ségre,
az említett bolgár milliárdos nacionalista-populista pártja, név szeret Volja (= Akarat),
Demokratikus Bulgária párt, az említett jobbközép pártok egyike.

Van még 3-4 párt, mely esélyes az 1 % elérésére, mindenki más jóval az 1 % alatt van, azaz teljesen
esélytelen.

Az id?k szava érdekes jelenség. Az induló pártok legnagyobb része valamilyen módon támogatja az
európai populista hullámot, akár annak jobbos (Le Pen - Salvini - Kaczy?ski - Orbán), akár annak balos
(Öt Csillag - Sziriza - Podemos - Linke) vonalát, akár egyszerre a kett?t.

A populizmust elvben elítél? pártok is - többek között a GERB és a BSZP -jellemz?en tartózkodnak a
keleti-európai populizmus, pl. Kaczy?ski és Orbán elítélését?l, inkább arra szoktak összpontosítani,
amiben egyetértenek velük.
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Akik határozottan viszik a nyugati f?sodrot e tekintetben, azaz harcolni akarnak a "demagóg"
populizmus és az EU-t "romboló" er?k ellen, az a Demokratikus Bulgária párt és a török-muszlim párt.

Orbán személye Bulgáriában közismert, s amolyan kelet-európai h?snek számít, aki fellázadt a nyugati
agyurak ellen: a bolgár politikusok mindig megjegyzik, mekkora baj, hogy nincs bolgár Orbán, s sokan
aspirálnak is a "bolgár Orbán" tisztségre. Ha Orbán Bulgáriában indulna választáson, a magyarországi 50
% helyett simán 80 %-ot kapna.

_______________________________________________
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Kett?s Mérce
by maxval bircaman - csütörtök, augusztus 15, 2019
http://bircahang.org/kettos-merce-2/

A Mérce nev? álbalos, ultraliberális média eredeti neve Kett?s Mérce volt. Szerintem sokkal jobb volt az
eredeti név, pontosabban fejezte ki a lényegét.

Íme eheti sajtószemle ebb?l a Soros-közeli médiából.

Els? cikk egy nemi er?szak vádról: Tételesen cáfolja a Ripost állításait Donáth Anna - a cikk
hibáztatja az áldozatot, hazugsággal vádolja, s minden szinten kiáll az er?szakkal vádolt politikus
mellett. Furcsa érzésem van: tavaly megtudtam, ilyen vádak esetében automatikusan hibás az er?szakkal
vádolt, s az áldozat hibáztatása pedig b?n. Most mi változott? Csak nem az, hogy a vádlott egy a
szerkeszt?ség számára rokonszenves politikus? S felmerül a kérdés: miért rokonszenves egy
állítólag szélbalos lap számára egy ultraliberális politikus? Továbbá: vajon miért nem h? állítólagos
genderista tabuhülyeségéhez se a lap?

A következ? cikk Varga Judit igazságügyminiszter megregulázná a Google-t és a Facebookot - a cikk
teljes mellszélleséggel kiáll a nagy netes cégek cenzúrája mellett. Ha a Kett?s Mérve szerkeszt?sége
mélyen balos, valószín?leg ?k a világ egyetlen olyan balosai, akik kiállnak amerikai internetes
monopolcégek gyakorlata mellett. Furcsa ismét... S amit nem mond ki nyíltan a szerz?, azt kimondják a
törzskommentel?k, Kijelentik szinte önkívületi állapotban, hogy az amerikai monopolcégek "rengeteg
igazságot" adnak közzé, s jól teszik, hogy cenzúráznak, mert csak a "sok hazugságot" törlik, továbbá
nagyszerá mindez, mert a "hazug közmédiáknak tart fent egyensúlyt".

S persze ugyanez egy külpolitikai cikkben: teljes kiállás a kínai liberális ellenzék mellett: “Elnézést a
kényelmetlenségért, de a túlélésért harcolunk!” – Több ezer tüntet? blokkolta Hongkong repterét.

Amikor ezt a cikket írtam, a Mérce f?oldalán lév? kb. 30 cikk közül összesen 1 volt valamllyen
szempontból baloldalinak nevezhet?, a Magyarország az államkapitalizmustól a tekintélyelv?
neoliberalizmusig cím?. A hozzá szóló egyik kommentet el is loptam, íme:
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Szóval a Mérce kb. annyira baloldali, mint amennyire Mertkell kereszténydemokrata.

_______________________________________________
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Kezdik észrevenni…
by maxval bircaman - kedd, június 25, 2019
http://bircahang.org/kezdik-eszrevenni/

Az újbalosok okosabb része, s még az ál-újbalosok egyes meghatározó emberei (ez utóbbiak legjobb
magyar képvisel?je a Mérce szerkeszt?sége) is kezdik észrevenni, hogy leginkább ?ket verték át.

Magyar szóval úgy lehet ezt kifejezni, hogy az újbaloldal elballibásítása sikeresen dübörög és lassan
véget is ér.

S nem csak Magyarországon, ahol ez eleve adottság. Magyarország akkora a rettegés az újbaloldaltól,
hogy még a legenyhébb jeleit is azonnal megsemmisíti a "hivatalos baloldal" (mely természetesen nem
baloldali, hanem klasszikus liberális társaság).

A liberális világhatalom arra szavazott, hogy ezentúl progresszív lesz, de mentesen minden
baloldaliságtól. Magyarul: ezentúl szivárványos tangában h?zöngve, a kereszténységet szidva,
klimaalarmizmust zöld torokból ontva, tolerancia- és multikulturizmus-kultuszt nyomatva fog növekedni
a profittermelés.

A magyar újbal enek örül is, nagy részük soha az életben nem volt újbalos, s pont ezt akarta: a klasszikus
liberalizmust összekötve a progresszívizmussal. A kevés igazi újbalos viszont érti mi zajlik, erre a
legjobb példa Schiffer múltheti cikke.

Az újbal arra jött létre, hogy a liberálissá züllött hagyományos "középbal" helyén valóban baloldali
programot hirdetsen. Igen, fontos elemük a progresszívizmus is, de csakis a gazdasági antiliberalizmussal
együtt, ez utóbbi az újbal lényege - id?nként illend?ségb?l ezt "anti-neoliberalizmusnak" becézik, pedig
ez nem neo, s?t éppen a klasszikus liberalizmus ellenzése. Ha az újbal liberális, akkor az nem újbal már,
hanem új alakban ugyanaz, ami volt "középbal" név alatt.

Magyarországon ez a folyamat jól látszik: az LMP lenullázva, megalázva kapitulált Gyurcsány el?tt, a
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Pártbeszéd öngyilkos lett már korábban, s a nem elég progresszív MSZP elindítva a szakadék felé. A
Momentum meg diadalmas: immár vezet? szerepet is kaptak az EP legretrográdabb frakciójának (Renew
Europe, ex ALDE) fels? vezetésében. Gyurcsányék meg er?sítik a szoci frakció f?sodrát, mely
gyakorlatilag azonos célokat t?z ki, mint az ALDE.

Egyébként még a Renew Europe se homogén, ott van a cseh ANO 2011 és a spanyol Ciudadanos. (Ahogy
a szoci frakcióban is kilóg a román és a szlovák tagpárt.)

Az egyetlen hatalomra került EU-s újbalos kormányt mára Brüsszel gyakorlatilag lenullázta
(Görögországról van szó), helyére már készül az EU-konform liberális-konzervatív, azaz "jobbközép"
kormány.

Magyarországon is sikerült elérni: egyetlen nem-liberális baloldali képvisel? sincs.

Erre döbbennek rá az újbalosok, csak dísznek kellenek a liberálisoknak.
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Kik a háttérhatalom kedvencei?
by maxval bircaman - szombat, május 18, 2019
http://bircahang.org/kik-a-hatterhatalom-kedvencei/

A Facebooknak van egy nagyon jó tulajdonsága.

Pontosabban a Facebook által m?ködtetett k?kemény cenzúrának. Meg kell nézni, mi miatt tiltanak le
embereket, törölnek teljes profilokat, véleményeket. Csupa olyan téma, ami nyilván fontos a Facebook
mögött álló háttérhatalmista struktúrának.

Saját és velem nagyjából hasonló elveket valló ismer?seim tapasztalatai alapján az eddigi f? témák,
amiért tiltás jár, ha az ember nem a "helyes" véleményt írja:

migráció - a korlátlan migráció a háttérhatalom elemi érdeke, mind gazdasági, mind mélyebb
ideológiai okokból,
iszlám - az iszlám rövid távon segíti a háttérhatalmat,
feminizmus - a családok nagy szálka a háttérhatalom szemében, még a legliberálisabb,
legnyugatibb társadalmakban is családpárti a lakosság nagy többsége, ami súlyos zavart okoz a
liberális elvek m?ködésében, gazdaságilag is,
homoklobbi - mint az el?bbi mond, a homokosság propagálása fontos eszköz a családok, a
gyermekek ellen.

Most, a múlt héten, váratlanul egy teljes új téma miatt kaptam 30-napos kitiltást. Kritizáltam a római
pápát!

Még egy érv arra, hogy valójában kinek is az érdekeit védi a jelenlegi római pápa szerepát játszó argentín
sómen a Vatikánban.

Akiben felmerül: hogyan tudok most írni, ha egyszer le vagyok tiltva, nos, meg lehet ezt oldani, de érthet? okokból - ezt nem írhatom le nyilvánosan.
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Kis János
by maxval bircaman - csütörtök, július 04, 2019
http://bircahang.org/kis-janos/

Amiért érdemes olvasni az okosabb liberális megmondóembereket. Sajnos maga az esemény nincs fent
sehol a neten, így a HVG beszámolójára vagyok utalva, de az is tartalmaz fontos megállapításokat.

A liberális elit szerint is lassan vége a liberális demokráciának. A valódi okokat jól ismeri mindenki,
szerintem ?k is, de nekik kötelességük úgy tenni, mintha nem ismernék ?ket. Mert a valódi ok
leredukálható 2 f? tényez?re:

a liberális gazdasági rendszer (leánykori nevén: kapitalizmus) nem képes jólétet teremteni,
kívülr?l kell a forrásokat biztosítani, s egyre kisebb a lehet?ség erre,
a valóságteszt súlyosan korlátozza a liberalizmus esélyeit, s mivel egyre csökken a
narratívamonopólium az elit kezében, egyre nehezebb eladni a mesét.

Kis óvatosan vázolja is: nem demokratikus a népszuverenitástól független hatalom, ezt kicsiben az
alkotmánybíráskodással példázza. (S igen, nem véletlen, hogy a legrégebbi nyugati demokráciák máig
nem tudnak megbékülni az alkotmánybíráskodással, Hollandia egyenesen tiltja alkotmányában az
alkotmánybíráskodást.) Pedig éppen mindig ezt akarta a liberális elit. Mindig azt hallottuk, vannak
valamilyen lebeg? elvek, melyek csak úgy, automatikusan kötelez?ek, minden választói akarat nélkül.

Aztán csak kibújik a szög a zsákból: az információs forradalom a f? oka a liberális demokrácia
zuhanásának. Magyarra fordítva:

nincs már minden média egy kézben,
bárki, akár egy alsóközéposztálybeli is képes saját médiát m?ködtetni. túlságosan lement a
vagyoni belépési küszöb,
hiába minden cenzúra és tiltás a f? internetes hatalmasságok részér?l (Facebook, Google, stb.),
ennek nincs elegend? hatása ahhoz, hogy az alternatív médiákat, véleményeket teljesen elnyomja,
s?t sokszor éppen az elnyomási kísérlet teszi ezeket népszer?bbekké
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Azt is mondják a megmondóemberek, hogy "a demokrácia értékei olyan értékek, amiket ha jól
értelmezünk, automatikusan kizáródik az illiberális demokrácia", a jól ismert nóta, tehát minden
ellenvélemény antidemokratikus. Ásít a kisember.
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Klímaalarmizmus
by maxval bircaman - kedd, július 16, 2019
http://bircahang.org/klimaalarmizmus/

Amikor általános iskolás gyerek voltam, a 70-es években a túlnépesedés volt a slágertéma a hülyeségek
terén. Nagyjából 30-40 miliárdos lakosságot jósoltak teljesen komolyan a "szakért?k", a XXI. sz.
közepére. Olyan rajzok is megjelentek, melyeken emberek már fizikailag se férnek el a nagyvárosokban.
Persze Magyarországon nyilván eleve sz?rtebben érvényesült ez az egész kampány akkoriban, a cenzúra
és az idegen médiák nehéz elérhet?sége miatt, de még így is sokan komolyan vették mindezt.

Mára tudjuk, túlnépesedés nincs (nyilván egyes helyen, lokálisan lehetséges), s legmerészebben hazudni
álmodni szeret? források szerint se lesz 15 milliárd fölött a világ lakossága a XXI. sz. végén.

Akkoriban a második téma egyébként a k?olaj elfogyása volt. El kellett volna fogynia úgy már 15 éve.
Csoda, az se fogyott el!

Látható ma egyre er?sebben, a világ urait zavarja a harmadik világ fejl?dése. Ezt szeretnék mindenáron
fékezni. Bevetnek mindent, skandináv bohóclány hülyegyerekt?l exhibicionista tüntiz?kig.

Mi kisemberek egy dolgot tehetünk, kiröhögjük ?ket, s tudatosan nem követjük egyik kampányukat se.
Én pl. a "m?anyagmentesség hónapjában" igekszem több m?anyagot használni. S persze örülünk a jó
id?nek.

_______________________________________________
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Komcsi volt-e Gyurcsány?
by maxval bircaman - csütörtök, július 18, 2019
http://bircahang.org/komcsi-volt-e-gyurcsany/

Gyakran kommunistázzák Gyurcsányt a fideszes médiák? De van-e ennek bármi alapja?

A kés?kádári technokrata réteg masszívan liberális és nyugatpárti volt. Belülr?l ismerem ezt. Átéltem.
Gyurcsány pedig pont úgy néz ki, mint ez a réteg, csak jelent?sen fiatalabb a nagyobbaknál. Mondjuk ?
lett volna Németh vagy Medgyessy, ha kicsit id?sebb lett volna.

A KISZ, legalábbis a 70-es évekt?l - korábbról nincs személyes tapasztalatom, de pl. anyám azt állítja,
már 1960-ban is így volt -, egy ideológiamentes ifjúsági szervezet volt. Alapszinten (ahol mondjuk
Orbán volt iskolai titkárként) az volt a szerepe, hogy szerveztek programokat a diákoknak. S mivel ez volt
az egyetlen szervezet, sokan tagok voltak, akár önkéntesen is.

Az ideológiát nagyon óvatosan nyomták, csak ízesít?ként. Kádár politikája volt ez: a kisembert neveljük
politakamentességre, akkor nem lesz baj vele, s ne nagyon akarjuk kommunistává nevelni a népet,hanem
inkább adjunk neki szórakozást. Szóval a kötelez?t el kellett darálni - április 4-i menet, november 7-i
ünnepség, stb. -, de a KISZ-foglalkozások 95 %-a szimpla bulizás volt.

Magasabb szinten - városi, kerületi bizottság, megyei bizottság - meg a KISZ egy afféle káderképz?
iskola volt. Ott tesztelték az ifjakat, akik politikai pályára készültek. A legjobbak bekerültek aztán KISZ
KB-ba, s onnan ment az út az igazi hatalmi pozíciókba.

Jó példa Gyurcsány élete, 23 évesen már városi KISZ-bizottsági tag, ráadásul egy megyeszékhelyen,
1988-ben pedig KISZ KB-tag és az apparátus fontos tisztvisel?je. Egyszer?en pechje volt, hogy karrierje
nem folytatódhatott a KISZ megsz?nés és a rendszerváltozás miatt. Ha mondjuk a rendszerváltozás 10
évvel kés?bb lett volna, Gyurcsányt ez már valószín?leg az MSZMP KB apparátusának dolgozójának érte
volna. (Aki nem élt akkor, annak: az MSZMP KB akkor a kormány felett álló szerv volt. Pl. az MSZMP
KB külügyi bizottságában dolgozni vezet? pozícióban nagyobb karrier volt, mint miniszterhelyettesnek
lenni a Külügyminisztériumban.)
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Mind Orbán, mind Gyurcsány abszolút született politikus, ez az életük, értezésük értelme. Ebben semmi
eltérés köztük. Ami eltérés: Gyurcsány a szokványos, biztonságos KISZ-es karriert építette, s elég
magasra is jutott, racionális döntés, hiszen ki tudhatta volna el?re a rendszer bukását. Orbán pedig már
akkor is merész, kockáztatós típus lehetett, így inkább egy ellen-KISZ-t alapított annak idején, amikor
megérezte a lehet?séget. S mivel jó id?ben volt jó helyen, el is jutott a csúcsra már 35 évesen.

A ballib hiedelmekkel szemben, Orbánnak nem volt KISZ-karrierje, legmagasabb KISZ-pozíciója a
gimnáziumi titkárság volt.

De hogy Gyurcsány valamikor is baloldali, s?t komcsi lett volna? Hát er?sen kétlem. Tipikus technokrata
nomenklatúra mentalitása van. Mint mondtam sokszor, magam is családilag ebb?l a rétegb?l származom,
nagyon jól ismerem. Formailag persze mindenki komcsi volt, de közben ez a réteg olyan ultraliberális
szövegeket mondogatott már akkor, hogy azt még Reagan és Thatcher is túl széls?ségesnek mondták
volna.

Kádár személyzeti politikája pedig olyan volt, hogy a gazdasági, pénzügyi és nyugat felé külügyi
posztokra ebb?l a rétegb?l választott.

_______________________________________________
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Kommunista többpártrendszer
by maxval bircaman - szombat, június 29, 2019
http://bircahang.org/kommunista-tobbpartrendszer/

Gyakori hamis érv, hogy Magyarországon pártállam van, s nem számít, hogy van választás és több párt,
mert egyes kommunista diktatúrákban is így volt ez.

Nézzük a kérdést részletesen.

Nem számítva az instabil, rövid élet? kísérleteket, eddig a világ 25 országában volt marxista típusú,
kommunista diktatúra:

Európa: Albánia, Bulgária, Csehszlovákia, Jugoszlávia, Lengyelország, Magyarország, NDK,
Románia, Szovjetúnió;
Ázsia: Afganisztán, Dél-Jemen, Észak-Korea, Kambodzsa, Kína, Laosz, Mongólia, Vietnám;
Afrika: Angola, Benin, Etiópia, Kongó (Brazzavile), Mozambik, Szomália;
Amerika: Grenada, Kuba.

Ezek közül ahol egypártrendszer volt jogilag, az úgy alakult ki, hogy a kommunista párton kívüli többi
pártot betiltották, vagy kényszerítették beolvadásra a kommunista párttba, vagy kényszerítették
beolvadásra valamilyen kommunista vezetés? szervezetbe.

Ennek a módszernek a jellemz? példája pont Magyarország. A szocdem pártot beolvasztották a
kommunista pártba 1948-ban, A radikális párt, a parasztpárt, a kisgazdapárt - és annak elszakadt részei pedig kényszer?en beléptek 1949-ben a Magyar Függetlenségi Népfrontba (kés?bbi nevén: Hazafias
Népfront), mely önálló politikai tevékenységet egyáltalán nem fejtett ki, Minden többi párt pedig be lett
tiltva. Egy lett Magyarországon egypártrendszer.

A magyar rendszerhez hasonlóan egypártrendszer volt még a következ? országokban: Afganisztán,
Albánia, Angola, Benin, Dél-Jemen, Etiópia, Grenada, Jugoszlávia, Kambodzsa, Kongó (Brazzavile),
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Kuba, Laosz, Mongólia, Mozambik, Románia, Szomália, Szovjetúnió, Vietnám.

De 6 országban másképp volt.

Csehszlovákiában maradt 4 nem-kommunista párt. Ezek részei lettek ott is a helyi Népfrontnak, de nem
sz?nt meg jogilag a tevékenységük. Az NDK-ban ugyanez: 4 egyéb párt megmaradt.
Bulgáriában maradt 1 darab nem-kommunista párt, ezt történelmi okokból hivatalosan nem sz?ntette
meg a hatalom. Kínában egyenesen 8 ilyen párt van máig, ahogy Észak-Koreában is m?ködik 2 nemkommunista párt. Lengyelországban is 2 nem-kommunista párt jogilag megmaradt.

Az azonban nem valódi többpártrendszer, ha minden párt egynek van alárendelve, s még nem is
kampányolnak egymás ellen. A kommunista többpártrendszerek csak technikai megoldások voltak
ugyanarra, amire az egypártrendszer.

Mindenhol népfrontok voltak, s ezek belül lehettek az egyes formailag önálló pártok. Tehát egyes
országokban, mint Magyarországon az összes nem betiltott pártot beolvasztották egy külön társadalmi
szervezetbe, míg máshol beolvasztás helyett belépés volt, ami nem járt a jogi önállóság felszámolásával.
De a gyakorlatban a helyzet azonos volt, a népfrontok programja az volt, hogy támogatják a szocializmus
építését a kommunista párt vezetése alatt.

A közös mindegyik esetben:

nem volt választási kampány,
a pártok nem küzdöttek egymással, el?re ki volt osztva az "ellenzéknek" adott mandátumszám,
a pártok, ill. a népfront a kommunista párt irányítása alatt álltak.

Azaz szimpla formalitás volt a többpártrendszer fenntartása.

_______________________________________________
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Konzervatívok
by maxval bircaman - kedd, március 12, 2019
http://bircahang.org/konzervativok/

A Fidesz-Néppárt viadal kapcsán érdemes aláhúzni a konzervatív téma fontosságát.

El?ször is, én kb. 10 éve nem vagyok konzervatív. Konzervatív korszakom 1999-2008 között volt
nagyjából (nyilván se a kezdet, se a vég nem éles szakadás). Amikor konzervatív voltam,
Magyarországon nem a Fideszre szavaztam, hanem az MDF-re, mely sokkal hitelesebben, pontosabban
képviselte a modern konzervatív eszmét.

Hozzáteszem, a Fidesz "polgár" szövege nem kevésbé taszított annak idején, mint a ballibek "Európa"
szövege. Pedig akkor még elvileg egyet kellett volna értenem ezzel.

Érdemes a történelmi alapokra röviden kitérni. A konzetvatívizmus mint eszme eleve nem egy f?
eszmeáramlat. A 3 modern f? eszmeáramlat els?sorban a liberalizmus, valamint majd az annak ellenében
megszületett két ellenválasz: a szocializmus/kommunizmus (marxizmus) és a liberalizmustól immár
elszakadt nacionalizmus (melynek széls?séges alakja a fajelméleti alapú náci eszme).

A konzervatívizmus ezekhez képes másodlagos jelenség. Már a modern konzervatívizmus alapítójának
tekintett Edmund Burke (1729-1797) ír politikus és filozófus munkássága is arról szólt, hogy hogyan
kell megvalósítani a liberalizmus céljait, de azt a liberális f?sodorral szemben szerves módon, széls?ségek
nélkül kell megtenni. Burke f? mondanivalója, hogy az angol polgári forradalom ráépítve a korábbiakra,
lassan, nem rombolva tette meg mindazt, amit a száz évvel kés?bbi francia polgári forradalom hirtelen,
mindent eltörölve t?zött ki, s az el?bbi a helyes út. Persze valószín?leg tényleg az angol út a kisebbik
rossz a franciához képest. viszont a kett? között csak módszertani eltérés van, nem lényegi. Távlatokban
nézve pedig valószín?leg a francia megoldás szimplán ?szintébb az angolnál. Mert egy egyszer? példát
véve: nem jobb a monarchiát egyszer?en megsz?ntetni, mint azt formailag fenntartva kiüresíteni,
valamiféle, a múzeum és a cirkusz közé es? izévé téve?

Szóval a modern konzervatív eszme csak egy reakció a liberalizmusra. Önálló mondanivalójuk a
konzervatívoknak nincs, ugyanazt akarják, mint a liberálisok, csak szeretnének közben úgy tenni, mintha
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picit mást akarnának.

Mára teljesen világos, hogy a középjobb és a középbal között semmi lényegi eltérés, s mindkett?
ugyanazt akarja, amit a liberálisok.

A Néppárt tipikus kereszténydemokrata, konzervatív szövetség, azaz ugyanazt akarják, mint a
liberálisok. Ennyi az egész.

A Fidesz pedig valahol középúton áll. Egy lábbal még a liberális-konzervatív múltban, eggyel meg már
az újjobb populista jöv?ben. Ennyi az egész. Ami konzervatív a Fideszben, az rossz. Ami pedig populista
benne, az jó.

Azon meg jót mulattam, hogy Manfred Weber az ultraliberális Néppárt-vezér képes Budapestre
zarándokolni, könyörögve Orbánnak. Magyarország 1956-ban rendelkezett utoljára ilyen nemzetközi
politikacsináló szereppel, mint amivel ma. Ez a szerencsétlen, nyomorult Néppárt olyan agyilag
másodlagos frissesség? elmékkel rendelkezik, hogy nem veszik észre: bármit is tesznek, mennek a
történelem szemétdombjára. Kb. mintha 56-ban könyörgött volna Hruscsov Nagy Imrének, röhej!

_______________________________________________
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Korrupció
by maxval bircaman - kedd, augusztus 13, 2019
http://bircahang.org/korrupcio/

Érdekes fejlemény pár éve a liberális propagandában: a "korrupt" lett az új érv mindarra, ami nem tetszik.
Kezdték unni a "diktatúra" érvet, jött a "korrupció" érv.

Szinte paródisztikus, de pl. a f? orosz ellenzékinek kikiáltott Alekszej Nahalnij - egyébként egy 2 %-os
támogatottságú politikus -, aki persze a valóságban nyugati agy- és kémközpontok helyi f?embere az
Orország elleni szellemi hadjáratban, által alapított f? szervezet neve Korrupcióval Való Harc Alap.
Igen, nem vicc.

Manapság, ha azt olvasom valahol, hogy valaki korrupt, el?ször mindig arra gondolok, vajon mi jót tett
az illet? a kisemberek érdekében, a nagyurak érdekei ellen.

karikatúra az orosz politikusról

_______________________________________________
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Krisztus tanító
by maxval bircaman - szerda, április 17, 2019
http://bircahang.org/krisztus-tanito/

Bonaventura - Giovanni di Fidanza - olasz teológus, filozófus (1221-1274) m?ve: Christus Unus
Omnium Magister.

Krisztus az alapja a tudásnak, a következ? módon:

Krisztus az út: kegyesség - erény, hit:
kinyilatkoztatás útján,
tekintély alapján, mely szintén a kinyilatkoztatáson áll;
Krisztus az igazság: ész - értelem, s mivel ez önmagában nem tökéletes, szókságes hozzá:
a tudás igazsága, az okság ismerete, benne kell, hogy legyen a teremtett dologban,
a tudó bizonyossága, hogy csak úgy lehet, ahogy a dolgot tudjuk, csakis a teremtetlen
bölcsesség lehet az alap;
Krisztus az élet: szemlél?dés - a szépség, a szív tisztasága, megnyilvánul:
küls?leg, Krisztus emberi természete,
bels?leg, Krisztus isteni természete.

A helyes útvonal: a hit stabilitásáról kiindulva az értelem nyugalmán át, így megérthetjük a szemlél?dés
szentségét.

A teremtmények több módon azonosulnak Istenhez:

mint nyom: Isten okozóként jelentkezik,
mint képmás: Isten elvként, mozgatóként jelentkezik,
mint hasonlóság: Isten tartalomként jelentkezik.

Ami a tudást illeti, bár alapja Isten, nem meríti ki Isten a yeljes tartalmát. Ha így lenne, a hagyományos
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tudás azonos lenne az isteni tudással, továbbá csak egyetlen tudomány létezne.

Az elhárítandó akadályok az igaz tudás útjában: az érzéki elbizakodottság, az ellentmondó ítéletalkotás, s
a türelmetlenség a válasz megtalálásában.

_______________________________________________
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Krug
by maxval bircaman - péntek, április 26, 2019
http://bircahang.org/krug/

Az Olga jelenség elt?nésével az ATV sokat javult. Olga persze vicces volt, ? még régivágás? ballib
megmondóemberek egyike, akinek mindig igaza van, s mindenki fasiszta, aki más mond, mint ?.

Olgát azért volt érdekes nézni, amiért annak idején a Pravda vezércikkét olvasni: megtudhatta az ember
mi az éppen hatályos egyetlen igaz álláspont.

Krug Emília már hasonlít egy valódi újságíróra. Bár ballib elfogultsága ugyanúgy tény (de, szeretném
aláhúzni, ez önmagában nem baj), mégis, akkor is keményen kérdez, amikor számára szimpatikus
szerepl?t interjúvol.

Hozzáteszem: n?ként is pozitív jelenség, els?sorban amiatt, hogy nem próbál meg titkárn?nek öltözni.

De a legjobban akkor kezdtem el kedvelni, amikor az elmebeteget évek ?ket sikeresen alakító Bartus
letámadta ?t blogjában. Rögtön sokkal szimpatikusabb lett Emília!

_______________________________________________
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Kurdok
by maxval bircaman - péntek, október 25, 2019
http://bircahang.org/kurdok/

Csak arról írok, ami nem közismert.

A kurdok létszáma:

Irakban a lakosság 24 %-a, azaz 8,8 millió f?,
Iránban a lakosság 10 %-a, azaz 8 millió f?
Szíriában a lakosság 9 %-a, azaz 1,7 millió f?
Törökországban a lakosság 9 %-a, azaz 7 millió f? (ez a szám a legkevésbé megbízható, mert
nincs hivatalos statisztika, a kurdok szerint a kurd arány Törökországban ennek a duplája).

a kurd többség? területek

A kurd nyelvnek három, kölcsönösen nem érthet? nyelvjárása van: északi, középs?, déli. A különböz?
nyelvjárás nem befolyásolja az identitást, az nemzeti identitás egyértelm?en egységes.

Az északit Törökországban és Szíriában beszélik, valamint az iraki kurd terület északi részén és az iráni
kurd terület északkeleti (a tütkmén határ mentén) és északnyugati (a szír határ mentén) részén, ennek
írása latinbet?s, a török ábécé verziója, de az iraki és iráni kurdok mégse ezt, hanem az arabbet?s ábécét
használják. A középs?t az iraki kurd terület középs? részén és az iráni kurd terület legkeletibb részén
beszélik, arabbet?s az írása, a perzsa ábécé verziója. A délit az iraki kurd terület és az iráni kurd terület
déli részén beszélik, arabbet?s az írása, azonos a középs? nyelvjárás ábécéjével. Anyanyelvi beszél?k
száma: északi: - 15 milió, középs? - 4,5 millió, déli - 6 millió.

Mi is a mostani helyzet? Független kurd államot nem akar jelenleg szinte senki. A 4 állam, melynek a
területén él a kurd nép érthet? okokból nem akarja ez: senki se akarja a saját területe egy részét elveszteni.
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A legnagyobb ellenz? ezek közül természetesen Törökország, Törökország vesztene el a legtöbb
területet, s számára lenne ez a legnagyobb katasztrófa. Nem véletlenül, nemréggel ezel?ttig a török
álláspont az volt, hogy kurdok nem is léteznek, hanem ?k mesterségesen perzsa nyelv?vé lett "hegyi
törökök", akiknek visszahonosítása a török nemzetbe sikeresen folyik, s ez ellen csak a kommunista
terroristák harcolnak.

Tulajdonképpen egyetlen tényez?, mely érdekelt lett volna a kurd függetlenségben: a zsidók. ?k is csak
azon alapon, hogy minél kisebbek és gyengébbek a régió muszlim államai, annál könnyebb Izrael
biztonságát fenntartani. De Izrael se érdekelt annyira, hogy aktívan közbelépjen.

A nyugat els?sorban a káoszban volt érdekelt, jól jött neki a hossszú és kilátástalan háború eddig is,
szerette volna ezt még elhúzni évekig. S most maga a nyugat vezet?je, Trump állította le mindezt. Trump
ebben is szakít a hagyományos nyugati hozzáállással: kivonul a térségb?l, azt nem tekintve els?rend?
amerikai érdeknek, a nyugat általános érdekei pedig nem érdeklik ?t, ha azok nem els?rend? amerikai
érdekek is egyben.

Vicces volt látni a szerdai Trump-beszéd után a liberális megmondóembereket. Az amerikai hadsereg
ereje nélkül ugyanis, ?k is tudják, csak a pofájuk járhat. Egyetlen nyugat-európai hadsereg se merészelne
beavatkozni Szíriában önmagában: gyengék is, ostobák is, s akaraterejük sincs.

Oroszország érdekei viszont alapot szolgáltattak a békés rendezésre:

Törökország elidegenítése a NATO-tól,
az oroszbarát szíriai legitím kormányzat számára az ország egész területének átadása,
a kurdok visszatérítése az orosz oldalra, megmutatva nekik, ezentúl ne bízzanak a nyugatban,
az Iszlám Állam feléledésének megakadályozása,
s persze annak ismételt bizonyítása, most már az USA ellenjegyzéséve is, hogy Oroszország ismét
nagyhatalom.

Mi is történt? Lesz Szíriában kurd autonómia, olyan módon, ahogy Irakban. A szír kormányzat, mely
korábban ellenezte a kurd autonómiát, most belement ebbe: a kurdok a kormány számára mindenképpen
a kisebbrossza a nyugatról pénzelt iszlamista ellenzékkel szemben. A kurdok cserébe elfogadják, hogy a
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szír-török határt a szír központi kormányzat fogja ellen?rizni, jelenleg orosz támogatással, így megsz?nik
a lehet?ség a törökországi és a szíriai kurdok egységére.

Törökország pedig ismét id?t nyert, hogy ne oldja meg saját belföldi kurd kérdését. Ami egyébként azt
mutatja, a törökök képtelenek hosszú távon gondolkodni. De, végülis ezt csinálják immár 200 éve.

A szír kormány pedig hamarosan hozzákezdhet az ország északnyugati részében lév?, jelenleg immár
egyetlen ellenzéki irányítás alatti rész visszaszerzésébe, Immár se a nyugat, se Törökország nem fog ebbe
beleszólni.

Az id? meg a kurdoknak dolgozik.

_______________________________________________
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Kései állapot
by maxval bircaman - péntek, szeptember 06, 2019
http://bircahang.org/kesei-allapot/

Amikor a középkori rend kezdett szétbomlani, a f? jellemz? az volt, hogy az elit parazitává lett.

Mi volt ugyanis a középkori feudális rend lényege? Az, hogy akkoriban az, ami ma állami feladatnak
számít az szinte teljesen a nemességen, s leginkább a f?- és a középnemességen keresztül volt ellátva.
Még Magyarországon is, ahol nem volt soha klasszikus feudalizmus. Azaz a nemes egy sor ma államinak
tekintett funkciót köteles volt ellátni, pl. bíróságot fenntartani, finanszírozni a rend?rséget, felszerelni x
számú katonát, óvni a közös földeket, utakat építeni, stb.

A kései nyugati feudális rend viszont már az volt, hogy a nemesek továbbra is élvezték az el?nyeiket, de
immár semmit se kellett adniuk cserébe. Már az állam csinálta mindazt helyettük, amit addig ?k
csináltak.

Dehát minek a nemes akkor, ha nem teljesíti nemesi feladatát? Kinek lenne érdeke, hogy egy réteg
speciális helyzetet élvezzen a társadalomban, miközben nem ad semmit annak a társadalomnak? A
társadalmakban az egyes embereknek helyük van, s felesleges emberekre nemigen van szükség,
kükönösen nem, ha azok elvárják, hogy mások fizessék ?ket a semmiért.

A liberális, polgári társadalom alapja a kapitalizmus. A leghatékonyabb - gazdasági értelemben - a t?kés
termelési mód. Ehhez pedig t?kések kellenek, akik közül a legfontosabb a nagyt?kések szerepe.

Rendszer alapja az, hogy a t?kés masszív hasznot húz, de ezáltál jut a többségnek is, hiszen a gazdaság
növekedik. Azaz egy kis elit ugyan nagyon jól jár, de mindenki más is jól jár, bár kisebb mértékben.

A mai kései polgári társadalomban ezzel szemben a nagyt?kés már csak bezsebeli a profitot, sokszor nem
is ott él, ahonnan van a haszna, az illet? társadalomhoz nem köti semmi, s mindennek fejében semmivel
se tartozik, tartozik senkinek, maximum esetleg adózik valami keveset, de ma már ez se jellemz?, mert
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legális trükkökkel kikerülhet? ez is (több országban párhuzamosan regisztrált, egymást látszólag
tulajdonló kapcsolódó cégek ofsór övezetek beiktatásával).

A mi liberális, polgári elit, ahogy egykor a nemesség parazitává lett. Semmit se adnak vissza azoknak a
társadalmakban, melyekb?l kapják a profitot. Akkor meg minek vannak?

_______________________________________________
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Kétféle rendszerváltás
by maxval bircaman - csütörtök, november 14, 2019
http://bircahang.org/ketfele-rendszervaltas-2/

Múlt vasárnap volt a bolgár rendszerváltás 30. évfordulója. Magyarországgal ellentétben, Bulgáriában a
rendszerváltás konkrét naphoz köthet?: 1989. november 10., ekkor volt ugyanis a Todor Zsivkov elleni
bels? pártpuccs.

A magyar rendszerváltás ellenben lassú folyamat volt, nem lehet semmilyen dátumot mondani. Kádár
levéltásától (1988. május 22.) kb. 15 különböz? id?pont mondható, s egyik se pontos.

De az igazi eltérés nem ez, hanem maga a harc. Magyarországon a harc már az els? szabad választások
el?tt nem a kommunisták és az antikommunisták között ment, hanem az urbánusok (f? er?: SZDSZ. s
mellékcsapata a Fidesz) és a népiek (f? er?: MDF), miközben a kommunisták jelentéktelen harmadik
oldalt képviseltek, akik eleve megoszlottak a két tábor között, majd 1991-re csatlakoztak is az
urbánusokhoz.

Magyarorszégon a kommunisták se kulturálisan, se politikailag, se gazdaságilag nem képeztek tehát
hatalmat. A formailag kommunista gazdasági elit már Kádár alatt liberális volt, s a rendszerváltással ezt
immár nyíltan is felvállalta. A kommunista kulturális elit esetében már voltak, akik a "jobboldallal" értsd népiekkel - szimpaizáltak, de itt is a zöme a "baloldalra" - értsd urbánus oldalra - állt, ahol valojában
korábban is volt, csak akkor ez nem volt kimondható.

Innen az a furcsa magyar jelenség, hogy a baloldal a polgári oldal, míg a jobboldal kritikus vele szemben.

Bulgáriában ezzzel ellentétben a kommunisták és antikommunisták harca volt a meghatározó,
gyakorlatilag 1997-ig ez zajlott.

Magyarra "fordítva" a bolgár helyzet kb. ez volt:
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az MSZP Pozsgay vezetése alatt abszolút többséget szerez 1990-ben,
az MDF, SZDSZ, Fidesz, KDNP, Kisgazdapárt alkotta Ellenzéki Únió csúnyán veszít az 1990-es
választáson, csak pár nagyvárosban képes nyerni,
az MSZP-kormány 1956 szellemében semleges politikát t?z ki célul, nem közeledik egyértelm?en
a nyugathoz,
utcai akciók kezd?dnek a kormány ellen, ezeket részben Soros György finanszírozza,
a feszültség csökkentése céljából a kormány az egyik ellenzéki vezet? politikust javasolja
államf?nek, így Antall József lesz a köztársasági elnök, az infláció eléri az 500 %-ot,
a tüntetések miatt a kormány lemond 1 évvel kés?bb, új választások jönnek, azon az ellenzék 1
%-kal többet kap a szocialistáknál, ellenzéki kormány jön, de az is megbukik 1 év múlva,
ezután politikai legitimitás nélküli "szakért?i kormány" jön 2 évre, mely alatt elszabadul a teljes
káosz, ami eleve megkezd?dött már a rendszerváltáskor, de most egyre er?sebb lesz,
az új választáson nyernek a szocialisták, de gyakorlatilag nyugatról szervezett puccs megbuktatja
?ket 2 év után, az infláció másodszor is eléri az 500 %-ot,.

A bolgár posztkommunisták sikerének titka az volt, hogy egyrészt sikeresen álltak ki egyes nacionalista
érdekek mellett (innen a párhuzamom Pozsgayval), az ellenzéket nyugati érdekek védelmez?inek, nem
igazi bolgár hazafiaknak beállítva, másrészt viszont szakítottak a kommunista id?szak kisebbségellenes
vonalával, így biztosítva a bulgáriai török párt támogatását.

A bolgár antikommunista ellenzék kudarcának oka meg az volt, hogy egyrészt valóban nemzetietlen
magatartást mutattak, olyan mértékben nyugatpártiak voltak, másrészt egyszerre képviseltek egymásnak
ellentmondó dolgokat, ennek oka az ellenzék heterogén jellege volt, plusz még azt is elkövették, hogy
szidták a "bunkó" népet, mert nem szavaz rájuk kell? számban.

Egy példa a bolgár antikommunista ellenzék szinte már humoros nyugatmániájára: amikor kormányon
voltak 1992-ben, a Húsvét alkalmából rendezett misét nem közvetítette az állami televízió, mert a
kormány éppen nem ismerte el a "kommunista" bolgár ortodox pátriárkát, az azt megel?z? vasárnapon
viszony egyenesben adta a tv Rómából a római pápa miséjét. Mindezt egy olyan országban, ahol a
lakosság kevesebb mint 1 (egy) %-a katolikus.

1997 után egyébként már változott a bolgár helyzet, de ez most nem témám.

Ami a gazdasági elitet illeti, bolgár sajátosság, hogy mivel - ellentétben a magyar modellel - nem ment át
minden gyorsan a posztkommunista elit kezébe, majd onnan nyugati tulajdonba, így maradt egy jelent?s
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mozgástér, amit azonban a gyorsan megjelen? maffia töltött be. A bolgár maffia jellemz?en a hirtelen
jövedelem nélkül maradt sportolókból verbuválódott, köztük is f? szerepet a birkózók töltötték be. Innan
a bolgár nyelv újítása, hogy a "birkózó" szó a 90-es évekt?l "maffiózó" jelentéssel is bír.

_______________________________________________
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Kóla és homokpropaganda
by maxval bircaman - hétf?, augusztus 05, 2019
http://bircahang.org/kola-es-homokpropaganda/

Mint egy hónapja mondtam, a nagy multik csak akkor folytatnak ideológiai háborút, ha ez nem érinti ?ket
hátrányosan anyagilag.

Mint 2 éven keresztül éppen a Coca-Cola alkalmazottja, ezt belülr?l is jól láttam.

Szóval a most kirobbant budapesti homokreklámozási botrány során csak ugyanazt tudom mondani. Ha a
Coca-Cola úgy értékelné, hogy a homoklobbista kampány ártana neki, sose lépné ezt meg. A loveislove
nev? homoklobbista kólakampány nem megy az egész világon, ahol a kóla jelen van. (Mert a Coca-Cola
a világ minden, az USA által elismert országában jelen van (ez 194 ország), 2 kivétellel: Észak-Korea és
Kuba. S jelen van az USA által el nem ismert 7 ország közül is többben.)

Az, hogy Magyarországon is bevezették ezt a kampányt csak egyetlen dolgot jelent: arra számítanak,
Magyarországon ennek nem lesz negatív hatása. Ami azt jelenti: a magyar társadalom túl gyenge.

Kiegészítés. Kivételesen a Kett?s Mérce ballib média majdnem helyesen meglátta mi a valós helyzet.

_______________________________________________
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Kövér bátor kiállása
by maxval bircaman - vasárnap, május 19, 2019
http://bircahang.org/kover-bator-kiallasa/

Kövért tartom az egyetlen Fidesz-vezérnek Orbán mellett, akinek vannak fontos, önálló gondolatai.

Ezt most ismét bizonyította a homoklobbi elleni megszólalásával.

Valójában persze semmi különlegeset nem mondott. A vicces az, hogy manapság ilyen triviális
igazságok nyílt kimondásával h?snek lehet lenni, dehát ez van, a liberális elnyomás mára olyan lett, hogy
még egy egyszer? igazság kimondása is ellenzékiségnek számít a világhatalmi er?kkel szemben.

Pedig a dolog egyszer?: a homokosság betegség, s propagandája társadalomrombolás.

_______________________________________________
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Középkori filozófia
by maxval bircaman - kedd, december 24, 2019
http://bircahang.org/kozepkori-filozofia/

Szerz?k, akikr?l írtam.

Az ókorhoz soroltam 2 szerz?t, de szokták ?ket a középkorhoz is sorolni:

Boëthius, római (480–524),
Areopagita Dénes, görög (?-?).

További szerz?k id?rendi listája:

Fredegius, angol (?-843),
John Scotus Eriugena, ír (815–877),
Anselmo, olasz (1033-1109),
Guillaume de Conches, francia (1080–1154),
Robert Grosseteste, angol (1175-1253),
Étienne Tempier, francia (1210-1279),
Giovanni di Fidanza Bonaventura, olasz (1221-1274),
Thomas Aquinas, olasz (1225-1274),
Sigerus de Brabantia, holland (1235-1284),
Boëtius de Dacia, dán (1240–1284),
Eckhart, német (1260-1328),
John Duns, skót (1266–1308),
Nicholas Cusanus, német (1401-1464),
Giovanni Pico della Mirandola, olasz (1463+1494).
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Legnagyobb csalódásaim
by maxval bircaman - péntek, június 21, 2019
http://bircahang.org/legnagyobb-csalodasaim/

Mármint politikusok között.

Nem olyan esetekre gondolok, amikor véleményem er?sen megváltozott, hiszen ez természetes: az ember
nyilván nem kedveli többé ugyanazt a politikust, ha már nem ért egyet véleményével.

Olyan esetekre gondolok, amikor véleményem nem változott drasztikusan.

Magyar politikusok között az els? ilyen esetem Csurka István. Miután személyesen láttam mit m?vel,
hogyan viszonyul saját híveihez (lenézte és megvetette ?ket), többé vállalhatatlannak találtam.
Hozzáteszem: közírói tevékenységében nem csalódtam. Azt hiszem ? volt az az eset, amikor valaki
alkalmas politikai elemz?nek, de alkalmatlan politikusnak. Nem azt mondom, hogy mindenben
egyetértettem vele, mert pl. nacionalizmusa és a antiszemitizmusa mindig távolt áll t?lem, de nagy
vonalakban egyetérttem alapvetéseivel.

A másik akiben nagyon csakódtam, az Szél Bernadett. Végig azt hittem, taktikázik pártja érdekében, majd
mára kiderült: pártja végs? likvidálása volt feladata. Pedig szükség volt az LMP-re, olyan pártra, mely
gazdaságilag baloldali, rendszerkritikus, miközben kultúrálisan liberális. Ilyen pártként els?sorban a
ballibek szemében volt szálka. Most, hogy az LMP felétel nélküli kapitulálációt írt alá Gyurcsyány el?tt
minden elveszett. S ennek elérésben a legtöbbet Berni tette.
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Lehullott a lepel
by maxval bircaman - péntek, február 15, 2019
http://bircahang.org/lehullott-a-lepel/

Még valamennyire szimpatikusnak is tartottam eddig a kétfarkú kutyákat, szeretem a humort. Bár egyes
számaik er?ltettek voltak már, mégis alapvet?en jó humort m?veltek. A jó politkai humort akkor is
szeretem, ha céljaival nem értek egyet. Erre példának egy Putyin elleni orosz liberális vicc, nyilván nem
értek egyet a vicc mondanivalójával, de elismerem, ez egy jó, szellemes vicc:

Mi Putyin új terve az orosz onkológiai kórházak eredményességének javítására?
Minden beteg kezére ráhúznak egy András-keresztes karszalagot.
S aki nem gyógyul meg t?le?
Az CIA-ügynök, s nem is kár érte.

De visszatérve a kétfarkúakra, külön hasznos volt, hogy nem fogtak össze a ballibekkel a tavalyi
választásokra. Ez növelte hitelességüket.

Most azonban Orbán családsegít? programja kihozta a kétfarkúakból is a hisztit. Az azért mégse t?rhet?,
hogy valaki segíteni akarja saját nemzete fennmaradását!

A demográfiai "válság" a háttérhatalom egyik f? vessz?paripája. Együtt nyomják évtizedek óta az
éghajlatmelegedéssel együtt - mindkett? teljesen alaptalan hisztéria a valóságban. Így semmi se képes
jobban kiverni a biztosítékot ultraliberális körökben, mint az, amikor egy ország lépéseket tesz
lakosságszáma csökkenése ellen.

Pedig minden közösség esetében az els?rend? szempont az önfennmaradás.
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Lekvár a pincében
by maxval bircaman - péntek, június 28, 2019
http://bircahang.org/lekvar-a-pinceben/

Meghalt a lakás tulajdonosa, egy öreg néni. Az örökös az éppen elvált 50 körüli fia, aki sose költözött be,
azonnal el akarta adni. El is adta pár hónapon belül.

Az ingóságokat is eladta, s amit nem lehetett, azt elajándékozta. Mert Ausztráliába költözött, a tisztán
kapott kb. 100 ezer eurónyi összeg pont elég volt egy új élet kényelmes elkezdéséhez egy másik
kontinensen (plusz volt még kb. ugyannyi pénze), de ahová túl drága lett volna bármit is fizikailag
elvinni.

Aztán az új tulaj megtalált a pincében egy rozoga álványt, rajta 25-30 üveg házi lekvárral. Pókhálós,
poros üvegekben.

Kidobta az egészet szemétként. Pár egyéb pincei kacattal együtt. Kidobás közben el is tört egy üveg, s
úgy t?nt, ehet? a kifolyt lekvár, semmi baja. Dehát akkor minek dobja ki? Retteg? és modern városi
emberként nem merte élelemként felhasználni, ez volt a valós ok.

Azzal nyugtatgatta aztán lázadozó lelkiismeretét, hogy közben éppen megjött a kukához egy guberáló
cigány, aki még rá is kérdezett "van még a lekvárból?".

Sose szerette a cigányokat, de ebben a pillanatban sokkal alávalóbbnak érezte magát a legrosszabb
gettócigánynál.
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Lelki szegények
by maxval bircaman - szerda, augusztus 21, 2019
http://bircahang.org/lelki-szegenyek/

Eckhart mester (1260-1328) m?ve. A nyugati miszticizmus egyik legnagyobb képvisel?je.

Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyország. Mit jelent ez?

Szegénység kétféle van:

küls?, mely dicséretes, ha valaki Jézus iránti szeretetb?l vállalja,
bels?, err?l van szó az idézetben.

Ki az igazán szegény ember:

aki nem akar semmit,
aki nem is tud semmit,
akinek nincs is semmije.

Aki nem akar semmit, az nem csupán úgy él, hogy soha semmiben sem teljesíti be saját akaratát, s
törekszik Isten akaratának teljesítésére. Hiszen míg az az ember akarata, hogy Isten akarata legyen, addig
megvan benne az akarat, azaz nem semmit akar. Az igazi szegénység az, ha annyira nincs akarata az
embernek, mintha nem is létezne, azaz se nem akar, se nem vágyik.

Ez a nemlétezés állapota olyan volt, amiben önmagunk megismer?i voltunk az igazság gyönyör?ségében.
Akkor Istent?l és mindent?l szabadon léteztünk. Megteremtésünkkel már lett Istenünk, s maga Isten se
volt ebben az értelemben Isten akkor, sokkal inkább volt "az ami". A teremtéssel Isten már nem
önmagában volt Isten, hanem a teremtményekben. Ez az "Isten" nem képes beteljesedést nyújtani a
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teremtményeknek. Ezért kérjük Istent, hogy "Istent?l" mentesek lehessünk, hogy az igazságot ott, ahol
minden egy, megragadhassuk és örökkön élvezhessük.

Ami a tudást illeti, az a szegény ember, aki tudni se tud semmit. Aki ilyen szegénységet akar, annak úgy
kell élnie, hogy tudni se tudja: nem él se magának, se az igazságnak, se pedig Istennek. Annyira
mentesnek kell lennie minden tudástól, hogy ne is tudja, ne is ismerje fel, ne is érezze, hogy Isten benne
él, s?t mentesnek kell lennie valamennyi ismerett?l. Mert mikor az ember Isten örök lényegében létezett,
nem élt benne semmi más, csak ? maga. Akkor hagyta Istent, tegyen, amit akar.

Ami valaha is Istenb?l eredt, tiszta m?ködés céljával eredt. Az ember tulajdon m?ve: hogy szeressen és
megismerjen. Kérdés, hogy melyikben rejlik inkább a boldogság. Egyikben sem, sokkal inkább van a
lélekben valami, amib?l ismeret és szeretet árad, ami maga nem ismer meg és nem is szeret.

Aki ezt megismeri, az felismeri, hogy miben rejlik a boldogság. Az ilyen meg van fosztva annak
tudásától is, hogy Isten hat benne, mert sokkal inkább ? maga az, aki magában gyönyörködik ugyanúgy,
ahogy azt teszi Isten is.

Isten nem lét, nem értelmes lét, nem minden dolognak tudója, hanem mentes minden dologtól, ezért is ?
minden dolog.

Tehát aki szellemben szegény akar lenni, annak szegénynek kell lennie minden saját tudásban is,
annyira, hogy ne tudjon semmir?l, se Istenr?l, se a teremtményekr?l, sem pedig magáról.

Továbbá, a szegény embernek nincs semmije. Nem arról van szó, hogy az ember nem birtokol semmit az
anyagi javakból (ami jó, ha valaki szándékkal ilyen), hanem arról, ha az ember bírni sem bír semmivel.

Az embernek annyira mentesnek kell lennie minden dologtól és minden cselekvést?l, a bels?kt?l és a
küls?kt?l egyaránt, hogy tulajdon helye lehessen Istennek, ahol Isten m?ködni tud. De ha az ember
mentes mindent?l, még Istent?l és saját magától is, Isten akkor is helyet lelhet benne, ahol m?ködjön,
azaz mégse teljesen szegény.
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Istennek nem az a szándéka, hogy az ember magában hellyel bírjon, ahol m?ködni tud, hanem a
szellem szegénysége, ha az ember annyira mentes Istent?l és valamennyi m?vét?l, hogy Isten, ha a
lélekben m?ködni akar, akkor ? maga legyen az a hely, ahol m?ködni akar. Mert így Isten a saját m?vét
m?veli, s így, ebben a szegénységben jut el az ember ahhoz az örök léthez, ami volt és ami lesz
mindörökké.

Szent Pál azt mondja "Isten kegyelméb?l vagyok az, ami vagyok" - ez hogyan lehet igaz? Pál szavai
igazak: az, hogy Isten kegyelme benne van szükséges, mert Isten kegyelmének hatása volt benne az, hogy
az esetlegesség lényeggé tökéletesedett.

Tehát annyira szegénynek kell lennie az embernek, hogy ? se legyen, benne se legyen helye Istennek,
ahol m?ködni tudna. Amíg az ember helyet ?riz magában, ezzel különböz?séget ?riz Istent?l.

Ezért kérjük Istent, hogy fosszon meg minket Istent?l, mert lényegi létünk Isten fölött van, abban az
értelemben, hogy Isten a teremtmények kezdete. Ehelyett Isten önnön léte kell, ahol Isten fölötte van a
létnek és különböz?ségnek, ott mi magunk voltunk, magunkat akartuk, a magunk akartuk magunk
megteremtését. Így vagyunk magunk forrása létünk tekintetében, amely örök, de nem keletkezésünk
tekintetében, mely id?beli.

Születetlenségünkben örökké leszünk, míg születettségünkben halandóak vagyunk. Ha nem lett volna
teremtés, Isten se lett volna "Isten".

Amikor Istenb?l kiáradtunk, ez azt jelentette: Isten van. Ez azonban nem tesz boldoggá minket, mert így
teremtményként ismerünk magunkra. Elérve viszont a lelki szegénységet azok vagyunk, ami voltunk
mindig és leszünk örökké. Így mi és Isten egyek leszünk. Ez a legigazabb szegénység, amit az ember
meglelhet.
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Lesz-e brexit?
by maxval bircaman - csütörtök, január 17, 2019
http://bircahang.org/lesz-e-brexit/

Most, hogy a brit parlament szavazott, vicces a helyzet. De nem szabad komolyan foglalkozni ezzel,
mindez csak szemfényvesztés. A technikai részletek persze lehetnek érdekesek, de a lényeg más.

A háttérhatalom döntésén d?l el az egész. Mivel ez komoly geopolitikai kérdés, amit sose fognak a nép
akaratára bízni. Az ilyesmi mindig a legmagasabb szinteken d?l el, magasabban a kormányok szintjénél.

Mi is a lényeg? Egy Anglia nélküli EU német birodalommá válhat, nagy valószín?séggel.

Ezt a nagyurak csak akkor engedhetik meg, ha biztosak a németek h?ségében, nemcsak most - amikor a
német kormányf? megválasztásához a muindenkori amerikai elnök, francia elnök és brit miniszterelnök
engedélye szükséges -, hanem a jöv?ben is.

Ha fél a nyugati elit, hogy esetleg a jöv?ben átállhatnak a németek, akkor Angliának mindenképpen
maradnia kell az EU-ban, ellensúlyként.

Röviden: ha a kutatások a 2 német rendszerkritikus párt - Linke és AfD - komoly er?södését igazolják,
akkor nem lesz brexit. Ha viszont a liberális pártok - CDU, SPD, FDP, Grüne - dominanciája biztos,
akkor meg lesz engedve az angoloknak demokratikus akaratuk megvalósítása.
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Levizsgáztak megint
by maxval bircaman - vasárnap, szeptember 01, 2019
http://bircahang.org/levizsgaztak-megint/

A baloldali populisták ismét igazolták, hogy megbízhatatlanok és gyengék.

Az olaszországi események folyamata úgy t?nik az lesz, hogy a baloldali populisták szövetkeznek
azokkal, akik ellen létrejöttek.

A baloldali populizmus gyengesége amiatt van, hogy a kultúpolitikai témákban egyetértenek a
háttérhatalmista baloldallal, s úgy t?nik id?vel ez összehozza ?ket, hiába az ellentétjeik a
gazdaságpolitika terén.

Szóval vagy önként betagozódnak, lásd Spanyolország, vagy nem tartják be ígéreteiket, lásd
Görögország, vagy nyílt árulást követnek el, ahogy most történik.

Kár értük.
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Liberalizmus
by maxval bircaman - szombat, július 27, 2019
http://bircahang.org/liberalizmus/

Sokszor írtam már a liberális eszme tarthatatlanságáról. De most vegyük szemügyre csupán a
liberalizmus önmaga által is állított f? alapelvét.

Ez az alapelv a lehet? legteljesebb egyéni szabadság mint társadalomszervez? er?. A liberálisok azt
mondják: mindent szabad, míg az más szabadságát nem érinti hátrányosan.

Ha azonban a f? elv egy társadalomban a legteljesebb egyéni szabadság, mi lesz a következmény?
Különösen, ha ideológiaként is kimondjuk ezt a szervez? elvet. Azaz tagadunk minden szakralitást,
transzcendenst, ill. ezeket a magánügy területére szám?zzük.

Az eredmény szükségszer?en nem más mint a gyengék elnyomása az er?sek által. Az emberek közti
kapcsolat, ha azokat az egyéni szabadságra alapozzuk, oda vezet, hogy az er?sek lenyomják a gyengéket.

Innen is a liberalizmus rendkívüli hatékonysága. Egyetlen más rendszer se olyan hatékony, mint a
liberalizmusra alapozott társadalom, s minél liberálisabb egy társadalom, annál hatékonyabb. A
liberalizmus ellenfele sokszor ezt nem akarják elismerni, pedig semmi gond ennek elismerésével, csak azt
kell felismerni: a hatékonyság nem feltétlenül pozitív érték.

Valóban hatékony a liberális társadalom, csak éppen a társadalom nagy többségének kárán az, azaz
semmi haszna ennek a hatékonyságnak a népesség nagy %-a számára. A % mértéke persze változik, de
még a leggazdagabb magállamokban se esik 80 % alá, a legrosszabb helyeken pedig akár 99 % fölé is
magasodhat.
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Liberális agymenések 1. - Elfogadlak olyannak, amilyen vagy
by maxval bircaman - kedd, július 02, 2019
http://bircahang.org/liberalis-agymenesek-1-elfogadlak-olyannak-amilyen-vagy/

Tervezem, hogy írok pár nem-politikai jelleg?en liberális - nem gazdaságpolitikai értelemben liberális agymenésr?l.

Els? témám: az elfogadás.

A liberális mantra szerint mind tökéletes egyéniségek vagyunk, nagyon értékesek, s szent
jogunk olyannak lennünk, amilyennek akarunk lenni (nyilván kivéve, ha a liberálisok valamely tabuját
sértjük meg egyéniségünkkel).

Szóval a liberálisok szerint pl. a párkapcsolatban mindkét fél autonóm egyéniség, az egymásra hatás
pedig valamiféle er?szak (nyilván els?sorban akkor, ha a férfi hat a n?re).

A valóságban egy kapcsolatban mindkét fél változtatja a másikat, semmi gond ezzel. Ez a kapcsolat
lényege. Aki "autonóm" akar maradni, az nem lép kapcsolatba.

S mindkét fél tesz olyan dolgokat a másik kedvéért, melyeket egyébként nem tenne. Ezzel sincs baj.

S?t, minden önálló egyén is állandóan változik. Csak a súlyos elmebajban szenved?k nem változnak
soha. S a személyi változások oka szinte minden esetben a környezet, az arra adott reakció.

A szabadság nem az, hogy nem ér minket hatás, hanem az, hogy a hatásra reagálhatunk sokféle módon.
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A liberális ideált logikusan végigvíve a legjobb egy teljesen gyengeelméj? egyén, aki mindenkit?l
elzártan vegetál.
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Liberális agymenések 2. - Másképp szép
by maxval bircaman - péntek, július 05, 2019
http://bircahang.org/liberalis-agymenesek-2-maskepp-szep/

Amikor rámondják a féllábú manökenre, a Down-kóros, torz arcvonású kisgyerekre, a túlsúlyos, elhízott
n?re, hogy ?k is szépek, máshogy szépek.

Pedig nem szépek, s?t csúnyák. Csak ezt nem szabad mondani.

Aki kimondja ezt, az ellen jön az érv: ? biztosan eltagadja ezen emberek alapvet? jogait.

E logika mentén a születése óta néma kislányt is indítani kellene egy dalversenyen, majd neki kellene a
legjobb éneklésért járó díjat kapnia, hiszen önhibáján kívül nem tud énekelni. Az hogy kiad pár torz
hangot nyilván másként éneklés, s ezt az igyekezetét honorálni kellene.

Amit tesznek a liberálisok az nem más mint a szépség fogalmának megsemmisítése.
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Liberális agymenések 3. – Gazdaság
by maxval bircaman - vasárnap, december 22, 2019
http://bircahang.org/liberalis-agymenesek-3-gazdasag/

Ez a liberális demokrácia álságossága: a valós hatalom rejtett. Erre még büszkék is a liberálisok, ezt úgy
adják el?, hogy "az állam kivonult a gazdaságból", pedig ez azt jelenti, az állami élet legfontosabb alapját,
a gazdaságot nem demokratikusan, hanem diktatórikusan irányítják, kontroll nélkül.

A "fék és ellensúly" meg azt jelenti: vannak valamiféle háttérhatalmi elvek, melyek ellen nem tehet
semmit a népakarat, azaz a fenti rendszer alapjai be vannak betonozva, azokat nem szabad
megváltoztatni.

Ezért a mai liberális demokrácia az ógörög államosztályozás szerint oligarchia, nem demokrácia.

Mi az állam célja a valóságban? Nem a közösség védelme, jólétének biztosítása?

Hogyan lehet akkor az állam egyik legfontosabb szerepét, a gazdaságit kiszervezni, s?t erre még
büszkének is lenni?

A piacalapúság azt jelenti, ne az állam döntsön, hanem a gazdagok, s senki se kontrollálja ?ket. Ez kinek
jó, mármint a gazdagokat leszámítva?

Aztán már hiába beszélünk arról, hogy milyen demokratikusan választjuk meg a vezet?ket, ha azok
hatalma jelképes, vagy - a legjobb esetben - korlátozott.
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Liberális péntek
by maxval bircaman - csütörtök, november 28, 2019
http://bircahang.org/liberalis-pentek/

Az októbert?l januárig tartó Ateista Karácsony egyik leggusztustalanabb ünnepe a Fekete Péntek.
Igyekszem kitörölni a róla szóló pontos infót agyamból, így csak annyit tudok: valamikor mostanában
van.

Ilyenkor tömegek ver?dnek össze és vásárolnak mindenféle dolgokat. A hisztéria miatt egyesek
egyenesen kényszert éreznek a részvételre. "Te mit vettél feketepénteken?" - hangzik el egyre
gyakrabban a kérdés, s ha "semmit" választ adunk, olyan megdöbbenés a reakció, mintha azt mondtuk
volna, a hétvégén meger?szakoltunk egy n?t a parkban.

Életem legrosszabb munkája volt, amikor közel 1 évig - pontosabban 11 hónapig - egy internetes
kereskedésben dolgoztam. A tulajdonos rögeszméje az volt, hogy ha nincs állandóan akció, akkor a
vásárlók elmenekülnek. Minden hétvégén tehát akció volt. De a legnagyobb persze a feketepéntek.

A cég, ahol voltam, még tisztességes is volt, azaz nem az volt, hogy el?z? nap felvitte az árakat, majd
feketepénteken hirtelen levitte azokat. Rendesen kiírtuk, hogy "akár 90 % árcsökkenés", s tényleg volt 1-2
árucikk, melynek levittük az árát 90 %-kal - ez mindig valamilyen eleve senki által nem keresett, olcsó,
nagy haszonkulcsú termék volt, melyb?l úgyis már csak kis készlet volt raktáron. Minden másnál az volt
a politika, hogy tök ugyanolyan árcsökkenés volt, mint mindig, kiemelve kb. 15-20 terméket az 500-ból,
ezeken dupla árcsökkentést alkalmazva. Mindig olyan termékeket, melyekb?l túl sok volt raktáron, s fél?
volt, nem fogy el lejárat el?tt.

Szerencsére csak egyszer éltem át a feketepénteket, bár a többi akció is nagyon kellemetlen volt. Az
ötletekkel teli tulaj sajnos saját maga volt az ügyvezet? is, így helyben adta el? egyre újabb terveit. Ennek
következtében szinte minden péntek a normál munkaid? (18 óráig) helyett volt hogy 22:30-ig bent kellett
lenni. Az emiatt való panaszt a tulaj személyes sértésként élte meg. Eleve er?sen terhelt hollywoodi
személyiség volt, aki komolyan elhitte, az alkalmazottak szíve együtt dobog a cég szívével, s aki nem
ilyen, az bizonyára beteg.
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Amilyen rossz a szónoki képességem (gyakorlatilag 2 mondatot se tudok elmondani értelmesen, s
azonnal blokkol ez után az agyam), olyan jó az íráskészségem, ez mindig így volt, kisgyerek korom óta.
Szóval sose okozott nehézséget írni, akár saját gondolataimat tükrözve, akár másokét. Tehát nem volt
gond ott se írni, 11 hónapos m?ködésem során írtam a cégnek kb. 300 cikket, szinte kizárólag olyan
témáról, amihez nem értek, pl. szerves kémia, sport, jóga. Jellemz?en a neten kerestem azonos témájú
cikkeket, azokat átírtam, hozzáírtam saját gondolatokat, s ezeket közzétettem.

Mivel szeretek írni, élvezetet is okozott az akciózás szövegének enyhe parodizálása. Nyilván nem igazi
paródia, egy határon nem lehet túlmenni, de a stílusutánzás jó móka. Pár példa:

a habozás ideje lejárt, a raktárkészlet korlátozott,
a könyörtelen csata a leszállított árú termékekért nem lankad,
ki kapja ki a -90 %-os csúcstermékeket, s ki marad üres kézzel?
vegyen meg mindent most azonnal!
aki kimarad, lemarad.

Korábban készítettem egy mlm-paródiát, az is sokat segített.

Amikor nagy nehezen sikerült normálisabb munkát találnom, felmondtam, az utolsó munkanapomon a
tulaj kihívott az egész kollektíva elé, majd színpadiasan köszönetet mondott jó munkámért. Szerintem
megérdemeltem.
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Liberális tervek
by maxval bircaman - péntek, január 04, 2019
http://bircahang.org/liberalis-tervek/

A liberális demokráciák el?re menekülni készülnek.

A következ? 2 lépés várható a közeljöv?ben a néptömegek semlegesítésére.

Az egyik már folyamatban van: a szólásszabadság korlátozása, különösen az internet liberális karámba
terelése. Mindez természetesen úgy lesz eladva, hogy küzdelem a felel?tlen álhírek, a szakmaiatlan
félretájékoztatás ellen, egyfajta fogyasztóvédelem. Hiszen ha nem szabad mondjuk bármilyen élelmiszert
piacra dobni, kell ehhez engedélyezés, miért lehetne bármi korlát nélkül publikálni a neten bármit? Ugye
logikus?

A másik a választási rendszer reformja. Itt az érv a szakmaiság növelése, a tudatlanság elleni harc lesz.
Hiszen hogyan is tudnának hozzá nem ért? emberek dönteni szakmai kérdésekben? Egy kórházban se
szavazással döntenek mi legyen egy adott esetben, hanem a téma szakért?i megmondják mi a helyes
teend?. Továbbá, nyilván nem lehet általános szavazati jog, ennek bevezetése a XX. sz. fatális hibája volt.
A nagyon m?veletlen, a nagyon szegény embereket könnyedén meg lehet vezetni, könny? ?ket megvenni,
így az ? szavazatuk valójában nem is az ? demokratikus akaratuk kifejezése, hanem az ?ket olcsón
megvásárló demagógoké, s hát miért adnánk többlet szavazatokat a gátlástalan demagógoknak? Ugye így
van?

Sajnos sokan mindezt még üdvözölni is fogják, akár olyanok is, akik nem mondhatók liberálisoknak.
Magyarországon pl. elég bevetni egy kis burkolt cigányozást, s már el is lehet adni az ötletet széles
rétegeknek. Már most is rendkívül népszer?ek azok a netes videók, melyek az ostoba átlagszavazót veszik
célba.

_______________________________________________

301 / 527

BircaHang - 2019
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Magyar EP-választás
by maxval bircaman - hétf?, május 20, 2019
http://bircahang.org/magyar-ep-valasztas/

El?zetes elemzés a magyar EP-eredményekr?l, kevesebb mint 1 héttel a választás napja el?tt. Utólag
könny? lesz elemzni, de most ez még valós kihívás.

A nagy nyertes a DK (Dobrev Klára párt) lesz. Nekik ugyanis f? céljuk legy?zni az MSZP-t, azaz a
legnagyobb ballib párttá lenni, erre pedig reális esélyük van. S?t: nemcsak a legnagyobb ballib párt
lehetnek, hanem egyenesen a legnagyobb ellenzéki párt is a Jobbik összeomlása miatt.

Tegyük hozzá, a DK nyerése a Fidesz számára is kiváló hír. Orbán számára az ideális ellenfél Gyurcsány.
Vele szemben a Fideszt nem kedvel?k körében is állja a versenyt.

A Momentum megy a szemétdombra. A fiúk fellázadtak apáik ellen, de az apák most hazaküldik a
szófogadatlan kölyköket. A Momentum ökörköd? vez?sége, mely alig 2 év alatt többet változtatott
álláspontján, mint Orbán 30 év alatt, nem bírta a verseny Gyurcsány profi csapatával szemben. Az utolsó
ajánlat feléjük: legyenek a DK ifjúsági szervezete, s ebben a csapdába be is lépett a Momentum amat?r és
dilettáns vezetése.

Az MSZP összeomlik, hiszen ha nem lesz továbbra a leger?sebb a ballib táboron belül, az minden eddigi
er?feszítést értelmetlenné tesz. Ami biztos: a 2022-es választáson már nem lesz az indulók közt MSZP
nev? párt. Egy részt lenyel a DK, egy másik rész meg része lehet valamilyen ezután induló újbalos
miniprojektnek.

A sikeresen néppártosodott ballibásodott Jobbik pedig ugyanígy: szétesik, miután nem lesz meg f?
céljuk, a leger?sebb ellenzéki párt státusza. S?t, úgy néz ki, már a második ellenzéki helyre is
esélytelenek. Hiába szereznek most még 1 mandátumot, jó esetben 2-t is (bár ez egyre kevésbé
valószín?), ez olyan megalázó vereség lesz, amib?l már nem lehet felállni.
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Az LMP viszont éppen kudarca miatt éledhet újjá, Esélyes, hogy visszatérnek a schifferi modelhez - "se
nem ballib, se nem Fidesz" - a mostani kudarc után. Még az is lehet, hogy magukhoz vonzzák a szétes?
MSZP egy részét. Mint a ballib törzstábor által kiemelten gy?lölt párt, még arra is esélyesek, hogy egyes
szervez?d? új mozgalmakat magukhoz kössenek.
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Magyarellenes roham
by maxval bircaman - vasárnap, október 13, 2019
http://bircahang.org/magyarellenes-roham/

Úgy t?nik érzik a választási vereségüket Sorosék egyik legaljasabb csicskásai, a Kolozsszaros cím? blog
szerkeszt?sége, így a következ?ket siettek közölni.

Az én cikk egy masszív magyarellenes tombolás, csak egy részét emelem ki:

_______________________________________________
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Magyarországi belpolitikai helyzet
by maxval bircaman - szombat, január 05, 2019
http://bircahang.org/magyarorszagi-belpolitikai-helyzet/

Mint egyetlen magyar párttal sem kapcsolódó ember nézem az az érdekes folyamatot, ami mostanában
zajlik Magyarországon. (Hozzáteszem: nem vagyok semleges, a ballibek és a Fidesz küzdelmében két
kézzel szavazok a Fideszre.)

Alapvet?en pokoli szerencse, ha az emeber ellenfele olyan buta, hogy nincs egy szál saját ötlete se, s?t
más ötletébe se képes beleakaszkodni. Olyan ez, mint abszolút balekkel kártyázni.

Most lett 2010 óta el?ször egy olyan ötlete az ellenzéknek, aminek van valami jelent?sége, ez a
"rabszolgatörvény" cím? demagógia. Aláhúzom, mindegy, hogy demagógia, a Fidesz "ne legyen vizítdíj"
szövege is az volt annak idején. A politikában nem számít mi demagógia és mi nem az, csak a hatásosság
számít egyedül.

Szóval most el?ször 8 és fél év óta van valami, amire reagálnia kell a kormányzatnak. Eddig nem volt
mire. Nyilván ez a korábbiakhoz képest komoly csatának t?nik, dehát nagyon nem az. Az ellenzék
egyetlen eszes embere - Gyurcsány - ezt jól érzi, ezért láthatóan nem akar drasztikus eredményt, mert
tudja, ez katasztrófához vezetne, s a Fidesznek segítene.

Mert mi is lenne a drasztikus eredmény? Két dolog:

lemond Orbán, új választások: eredményként ismét nyerne a Fidesz, meger?södve, ez nyilván
tönkrezúzná az elleznéket,
puccsszer? lemondatása Orbánnak: ezt még az ellenzék külföldi kapcsolatai se látnák szívesen,
plusz a Fidesz visszaütne, Orbán több embert lenne képes összecs?díteni egy ellenpuccshoz, az
eredmény a gazdaság zuhanása lenne, s még a ballib szimpatizánsok is visszavágynának a
nyugodt, orbáni id?kbe.
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Gyurcsány láthatóan okos, ? Orbánt akarja utánozni a 2006-os módszer szerint. Akkor mit tett Orbánt?
Lecsította a puccshangulatot, leszerelte a radikális utcai harcosokat, emlékezzünk vissza, akkor nem 4-5
ezer ment tüntetni, hanem rendszeresen 20-25 ezer, s hetekig kint volt a Kossuth téren egy kb. ezer f?s
keménymag!

De Orbán megértette, Gyurcsány azonnali bukása csak meger?sítette volna az MSZP-t, az el?rehozott
választásokon vesztett volna az MSZP, de nem omlott volna össze, majd egy új vezet? simán felépítette
volna újra a pártot pár év alatt. Ma a két oldal között partitás lenne, kb. ahogy 1998-2006 között.

Orbán tudta, ennek semmi értelme, így inkább lassan, szívós munkával a kormányzat minden lépését
nevetségessé tette, hiteltelenítette, rombolta, hagyta az MSZP-t saját magát lejáratni, s így 2010-re teljes
összeomlás lett a ballibeknél.

A kérdés most az: Gyurcsány képes lesz-e az elmebeteggyanús ellenzéki vezéreket - pl. Hadházy,
Tordai, a Jobbik maradéka - megfékezni. Plusz valahogy tudatosítani kell mindezt a párezres
keménymaggal, s az azt hergel? ballib megmondóemberekkel, akik tényleg valamiféle forradalmat
hallucinálnak.

Talán csak MZP az még, aki valószín?leg érti ezt Gyurcsányon kívül. Bármennyire is nem szimpatikus
nekem MZP, el kell ismerni róla, van benne stratégiai képesség.

Persze nem kizárt egy másik kimenet: az ellenzékiek sikeresen folytatják saját maguk lejáratását röhejes
akciókkal, lásd kamuesések, hallucinált rend?ri er?szak, stb. Én azt hiszem, a Fidesz stratégái pontosan
erre fogadtak.

Ami pedig a Soros-módszereket illeti, azok kudarcra vannak ítélve a Fidesz ellenében. Ne feledjük, a
Fidesz mai bels? magja mind Soros embere volt még 25-30 éve, s jobban ismerik - belülr?l - ezeket a
módszereket, így hatékonyan képesek védekezni ellene.

_______________________________________________
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Magánbeszéd
by maxval bircaman - szerda, március 06, 2019
http://bircahang.org/maganbeszed/

Az olasz Anselmus (Anselmo) számít a skolaszti(ci)zmus egyik megalapítójának. E a m? 1078-ban
keletkezett.

A téma: a létezés alapja és a Szentháromság.

Minden dolog azért valami, mert más dolgokhoz képes nagyobb, kisebb vagy azzal egyenl?, a
mérce maga azonban ugyanaz. A mérce saját maga miatt az, ami. Például a jóság: semmi jó se lehet
jóságban nagyobb vagy egyenl? magával a jósággal, maga a mérce a legnagyobb ahhoz képest, amit
mérnek. A lehet? legnagyobb jóság tehát szükségszer?en azonos magával a jósággal. A "legnagyobb"
természetesen sose fizikailag értend?, méretként, hanem átvitt értelemben, azaz mint "a legnagyobb
mértékben az, ami".

Maga a létezés is ilyen dolog, a létezésnek is megvan a maga mércéje. Ami létezik, az két módon lehet:

valami máson keresztül, ami lehet egy vagy több dolog - ez nyilván kisebb dolog hozzájuk
képest,
saját maga által - ez nyilván a nagyobb, amihez képest minden kisebb.

Hány dolog van saját maga által?

Ha több és ezek nem egyenl?ek, akkor a kisebbek a legnagyobb alapján vannak.
Ha több és egyenl?ek, akkor viszont:
lényegük alapja vagy rajtuk kívül van, ez esetben ez a küls? nagyobb náluk, azaz
mégse maguktól vannak,
vagy pedig lényegük magukban van, ez esetben viszont ez a lényeg egy mindegyikükben.

307 / 527

BircaHang - 2019
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Azaz szükségszer?en van egyetlen legnagyobb lényeg. De hogyan van ez:

saját magát nem képes létrehozni,
másból nem lehet, hiszen az a más kisebb nála,
semmib?l se lehet, mert a semmi nem lehet valami.

A megoldás: a legnagyobb lényeg azonos magával a létezéssel.

De honnan van a létezés? Csakis a semmib?l lehet saját maga által, de ez ellentmond az el?bbieknek. Mi
a megoldás? Ha valami valami másból van, akkor ez a valami más az oka. De hogyan lehetne a létezés
oka a nemlét? Ehhez meg kell vizsgálni a "semmi" szót, mely:

vagy nem jelent semmit - ez nyilván kizárható, hiszen értelmetlen,
vagy jelent valamit, aminek jelentése lehet:
a dolog nem is jött létre, ez kizárható, hiszen létrejött,
minden hiányából lett, ez abszurdum,
a valami lett, de nincs semmi, amib?l lett, pl. az ok nélkül szomorú emberre mondják
"semmi miatt szomorú", ez az egyetlen értelmes verzió esetünkben, de itt is úgy, hogy a
"semmi" csakis a létrehozott dolog vonatkozásában értend?, nem a létrehozót illet?en,
hiszen a "semmi" is meg kellett, hogy legyen a létrehozó értelmében.

Hogyan történik a létrehozás? Ahogy a m?vész létrehozza a m?vét, azaz el?tte megvan képként
gondolataiban. Az eltérés, hogy míg az emberi m?vész csak olyan képes elgondolni, amivel már legalábbis részeiben - találkozott, addig a legnagyobb lényegnél nem lehet korlát.

A lét kimondja saját magát, ami lényege egyben. Rajta kívül minden más általa van. Szükségszer?en
egy és örökkévaló.

A legfels? lényeg szükségszer?en egyszer?, nem lehetnek részei tehát, hiszen függne t?lük. Nem lehet se
részleges, se térben, id?ben korlátozott. De hogyan lehet nem részlegesen egyszerre jelen mindenben,
minden id?ben? Nyilván itt is a nyelvi meghatározással van gond: maga a tér és az id? is már valami, az
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is mondható, hogy sehol és semmikor van, de mégis pontosabban fejezi ki a helyzetet a "mindenhol és
mindig" szó, hiszen szabad a hely és az id? korlátaitól, nem térben és id?ben van, hanem együtt a térrel és
az id?vel.

Járulékosan se mondható róla el semmi, hiszen ha ez lehetséges lenne, önmagától különbözne id?nként.
Nyilván olyasmi elmondható róla, ami nem változtat rajta, azaz bármi viszonylagos.

De milyen a lényege? Sajátságos és egyetlen mindenképpen, hiszen az egyetlen, mely önmagától van,
tehát se nem általános, se nem egyedi. Ha általános lenne, akkor meglenne más dolgokban, ha pedig
egyedi lenne, akkor részese lenne valami általánosnak. A nyelv szegénysége ez, de mégis nevezhet?
lényegnek, hiszen létezik, s?t a leginkább létez?.

A legfels? lényeg egyszer?, abszolút, tökéletes, továbbá egyetlen. Rajta kívül minden más tulajdonképpen
nincs is bizonyos értelemben.

A minden mást létrehozó kimondásnak azonosnak kell lenni magával a leghfels? lényeggel, mert:

a kimondás, a szó nem lehet teremtmény, hiszen minden cselekvés kés?bbi a cselekv?nél,
mivel a legfels?bb lényeg egyszer?, benne nem különülhet el a kimondás és az onmaga
elgondolása

Hozzáteszem: az els? megállapítás nem igaz szerintem, hiszen nyilván elképzelhet? lenne
egyfajta kétlépcs?s teremtés, egyes korai gnosztikus-keresztény eretnekségek pontosan ezt
valloták.

Mi a kapcsolat a Szó és a teremtett világ között? Teljes hasonlóság nem lehetséges, hiszen ez azt
jelentené, a Szó nem tökéletes, de ha semmilyen hasonlóság se lenne, akkor meg nem létezhetne a
teremtett világ. Azaz bizonyos hasonlóság van, s annak foka magasabb az él? teremtményeknél, mint
életteleneknél, s az él?k?n belül az érz? életnél, s azon belül pedig az értelemnél.
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Kényszer-e a teremtés? Nem, nem lehet az, de ebben az esetben hogyan lehet a Szó eredmény nélkül?
Úgy, hogy a kimondás és az önmaga elgondolása ugyanaz, tehát a Szó és a Teremt? egyszerre örök,
azonos módon, mégpedig önmaga kimondása és a Szó kimondása azonosak, mert a Teremt? önmaga
kimondása már a Szón keresztül van. Ez a kimondás azonos a teremtéssel, bár az nem örök - ennek
magyarázata, hogy a teremtés anyagi megvalósulása nem azonos annak elgondolásával.

A következ?kben a szerz? a Szentháromságot magyarázza, arra jut, hogy a Teremt? (Atya) az
emlékezés, a Szó (Fiú) a megismerés, ezek egylényeg?ek, különbségük abban jelentkezik, hogy az
el?bbib?l van az utóbbi, s velük egylényeg? a Szeretet (Szentlélek), mely az el?bbiek szeretete egymás és
maguk iránt.

Arra a kérdésre, hogy miért nem lenne helyes az Anya/Lány elnevezés esetleg, mikor Istennek
nyilvánvalóan nincsen neme, a válasz az: mert az apai elem els?bb, így helyesebb azt használni.

A szerz? nem tudja megmagyarázni azt a kérdést, miért nem Atya a Fiú és a Szentlélek is, s miért egyek,
mikor nem egyek - itt marad a hitbéli igazság, hiszen ez túlmegy az emberi eszme képességein. Nem
vagyunk képesek mindent megérteni Istenr?l, de legjobban úgy tudjuk megközelíteni, ha a hozzá
legközelebbi teremtmény - az emberi ész - alapján próbáljuk megfogalmazni róla való elmélkedésünket.

A lélek halhatatlansága következik a fentiekb?l. Mivel a legnagyobb cél a legnagyobb lényeg
megértése, ami azonos Isten szeretetével, így logikus, ha teremtett lélek jutalmat vagy büntetést kap,
ennek feltétlenül örökké valónak kell lennie, hiszen más nem illene az örök Istenhez: azaz vagy örök
boldogság vagy örök kárhozat.
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Marx kapcsán
by maxval bircaman - szerda, május 01, 2019
http://bircahang.org/marx-kapcsan/

A Pesti Srácok cikke Marxról tipikus magyar jobboldali tévedés, ez ihletett meg.

Hozzáteszem: 10 éve még egyetértettem volna a cikk szerz?jével. Azóta azonban tovább gondoltam a
témát, s álláspontom megváltozott.

Marx 3 dolog egyszerre: filozófia, közgazdaságtan, politika.

A filozófiája jelentéktelen, s alapvet?en téves.

A politikája elavult, már akkor az volt, s tévedésekkel teli,

Viszont a közgazdaságtana máig a legjobb leírása a kapitalizmusnak. Minden más próbálkozás sokkal
több hiányossággal rendelkezik.

Ez utóbbi miatt nagy hatású máig Marx életm?ve. S a legutóbbi világválságok pluszban is igazolják Marx
meglátásait.

Szóval nem érdemes az egészet egybemosva eldobni.

A Fidesz máig szenved attól, hogy részben tartja a liberális-konzervatív hagyományt. Ezért is nem
vagyok fideszes.
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Megint hazudnak
by maxval bircaman - vasárnap, február 03, 2019
http://bircahang.org/megint-hazudnak/

A 24.hu is átállt a totális cenzúrára. Ebben persze semmi furcsa, hiszen ez egy liberális média.

De a hazugság nem feltétlenül szükséges.

Mi is a valódi ok? Egy technikai sajátosság. Ha valaki egyes cikkek alatt FB-kommentelést vezet be,
akkor nem tud kitiltást alkalmazni egyes FB-profilokkal szemben, erre csak a FB maga képes. Míg ha a
cikkek alatt nem lehet kommentelni, csak az adott média FB-oldalán, akkor semmi akadálya bármely FBprofil kitiltásának.

A 24.hu csak egy meglév? magyar ballib trendet követ. Két másik ultraliberális magyar média, a
Népszava és a Kett?s Mérce már tavaly óta ugyanezt a megoldást alkalmazza.

Rettegnek az ellenvéleményt?l, semmi más.
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Megjöttek a görögök
by maxval bircaman - szombat, november 30, 2019
http://bircahang.org/megjottek-a-gorogok/

Bulgáriában élve pár éve megfigyeltem: megjelentek a görög vendégmunkások.

Nagyon váratlan fejlemény ez. Görögország az utóbbi kb. 60-70 évben mindig Bulgária el?tt volt
életszínvonalban, legutoljára a 30-as évek végén volt Bulgária el?rébb. S az eltérés különösen nagy volt a
70-es évek végét?l, amikor Bulgária egyre nagyobb gazdasági válságokba zuhant, míg Görögország a
katonai diktatúra vége után egyre gyorsabban ment felfelé, majd az EU-tagság óta drasztikusan n?ni
kezdett. Ekkor a különbség már nem szimplán százalékban volt mérhet?, hanem egész számokban, hiszen
többszörös volt a bolgár lemaradás a göröghöz képest.

Íme egy táblázat az átlagbérekr?l az évek során (euróban, nettó), a bolgár oszlopban a második adatsor a
bolgár bér görög vásárlóértékre emelve, hiszen az árszint Görögországban a bolgárnak nagyjából a
másfélszerese.

Látható: 20 éve már a 3,5-szöröse volt a bolgár életszínvonalnak a görög. Ez NAGYOBB eltérés, mint a
magyar és az osztrák életszínvonal közti különbség, az "csak" 2-2,5-szeres.

A görög közbeszédben Bulgária volt a negatív példa, kb. úgy ahogy a magyarok néztek Romániára 15-20
éve vagy ahogy ma néznek Ukrajnára.

Görög munkavállaló nem létezett Bulgáriában. Esetleg csak véletlenül, valamilyen helyben tanuló görög
diák vagy családi okból tartózkodó ember, de az abszurdumnak számított, hogy egy görög csak dolgozni
érkezzen Bulgáriába.
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2010 körül azonban megkezd?dött a nagy görög esés. Mára a görög életszínvonal visszament a 20 évvel
ezel?tti szintre. Plusz ezzel párhuzamosan hatalmasat n?tt a munkanélküliség.

Bulgária viszont 1997 óta emelkedik, persze lassan, de emelkedik. S a f?városban munkanélküliség
helyett munkaer?hiány van. Bár ma is 30 %.-kal magasabb a mostani emelkedett bolgár életszínvonal a
leesett görögnél, ez az eltérés már olyan mérték?, hogy érdemes vendégmunkásnak lenni, ha az ember
kifog egy-egy jobb állást.

Nagyjából így fog egész Európa kiegyenlít?dni: nem a kelet lesz gazdag, mint a nyugat, hanem a nyugat
fog közeledni a kelethez lefelé. Ami egyébként egy egészséges folyamat.
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Menekültválság
by maxval bircaman - szombat, július 06, 2019
http://bircahang.org/menekultvalsag/

A szelektíven marxista álmarxista - az ideális magyar ál-újbalos megmondóember. Jó cikk jelzi ezt az
álbaloldali, valójában ultraliberális Mércében.

Amikor valaki ismer egy elméletet, csak nem arra használja, amir?l az szól. Igen, a nyugati jóléti
kapitalizmus alapja a kizsákmányolás, az a kizsákmányolás, mely máshonnan veszi el az er?forrásokat,
így a helyi, magállami alsó rétegek is nyertesek lettek vele.

Amikor éppen segít céljainak, akkor neomarxista, amikor meg nem, akkor hirtelen liberális, álbalos
tolvajnyelven "neoliberális". Hogyan is van ez a furcsaság?

Kiderül: a csúnya Zorbán azért képes hatásosan "hazudni", mert a rendszer nem világos a többségnek. De
mi is nem világos?

S jön a csúsztatás. A máskor iszonyúan elmaradottnak min?sített Magyarország most hirtelen, csodás
módon a fejlett-kizsákmányoló világ része. Pedig éppen a felhasznált elmélet világosan különbséget tesz
magállam és félperiféria között.

Szóval van a csúnya, egységes kizsákmányoló államközösség, melyen belül van a "liberális polgáriimperialista" és a "nemzeti-soviniszta" vonal. Ez utóbbi az lenne, aki nem fogadja el se a nyugati
f?sodrot, se nem "menekültpárti". A menekültpárti az, gondolom, valami olyasmi, aki szerint a
megoldás, hogy az egész világ költözzön Nyugat-Európába.

Plusz bels?leg inkoherens is az egész cikk, az sehogy se derül ki, hogy a "baloldali-szolidaritási pozíció"
(ezek azok, akik egyetértenek a szerz?vel) híveinek miért kell teljes mellszéllességben kiállniuk a
"liberális polgári-imperialisták" mellett.
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Mertkell beszéde
by maxval bircaman - szerda, augusztus 21, 2019
http://bircahang.org/mertkell-beszede/

Miután a Fidesz propagandája meghamisította a lánglelk? ultraliberális Satana Mertkell kancellár ünnepi
soproni beszédet, íme az igazi, hiteles fordítás, amit külön is köszönünk Juhsoros Zoltán, neves 10-f?s
gigatüntetésszervez?nek.

"Wir haben aber natürlich zuerst auch unsere bilateralen Beziehungen in den Blick genommen." "Elutasítjuk Zorbán kegyetlen diktatúráját, ezt a Blikkben is közzé fogjuk tenni."

"Deutschland profitiert also auch davon." - "A német nép elutasítja Zorbán és oligarchái profitéhségét."

"Deutschland freut sich, hieran mit Arbeitsplätzen beteiligt zu sein." - "Magyarország ki lesz zárva a z EUból az EU következ?, Arbeitsplätzenben tartandó konferenciáján."

Ez van, Zorbán csúnyán elbukta ezt a meccset...
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Milyen a valós bolgár életszínvonal?
by maxval bircaman - csütörtök, október 03, 2019
http://bircahang.org/milyen-a-valos-bolgar-eletszinvonal/

Ha az átlagbéreket nézzük, a következ? az eredmény. A bolgár országos nettó átlagbér jelenleg 163 ezer
Ft (330 Ft/euró árfolyamon számítva), míg Magyarország esetében ez a szám 239 ezer Ft.

Bulgáriában a régiós eltérések nagyobbak, mint Magyarországon. Magyarországon a legszegényebb
régióban az átlagbér 164 ezer, a leggazdagabbban pedig 299 ezer. Ugyanez Bulgária esetében 108 ezer és
222 ezer.

Mindkét ország esetében sajátosság, hogy a medián bér jelent?sen elmarad az átlagtól. Magyarországon a
medián nettó bér a nettó átlag 73 %-a, Bulgáriában még kevesebb: 70 %. Azaz mindkét országra igaz,
hogy az emberek többsége számára az átlagbér álom. De mivel a két arány közel azonos, nem kell ezt az
összehasonlításkor figyelembe venni.

Ami viszont jelent?s adat az a megélhetés költsége. Ez Magyarországon kb. 25 %-kal magasabb, mint
Bulgáriában. Azaz a reális összehasonlításhoz a bolgár adatokat be kell szorozni ezzel a számmal. Tehát a
163 ezer Ft bolgár nettó átlagbér magyar szemmel 204 ezer Ft-ot ér, ez a magyar adat 85 %-a.

Azaz állítható: a bolgár átlag életszínvonal a magyar 85 %-a.
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Milyen lenne egy ballib stadionavatás?
by maxval bircaman - vasárnap, november 24, 2019
http://bircahang.org/milyen-lenne-egy-ballib-stadionavatas/

Félmeztelen férfiak pávatollal a seggükben körbeviszik a szivárványzászlót.

12 délceg CEU-s diák tánclépésekkel felgyújt egy magyar zászlót, a tömeg közben önkívületbe esve
magyarellenes jelszavakat skandál.

Beszédet mond Kari Geri(nctelen), aki beszéde végén elnézést kér, hogy heteroszexuális.

Átvágja a szivárvány szín? szalagot a tolerancia jegyében egy trinális pár, a 71 éves Géza bácsi, 5 éves
párja, Zolika, s Turbórex a kuvasz.

Az ünnepl? tömeg elkergeti a betévedt fasisztákat, azaz a hetroszexuálisokat, majd önfeledt orgiába csap
át az avatás. A végén lebontják a stadiont.
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Minimálbér
by maxval bircaman - csütörtök, január 03, 2019
http://bircahang.org/minimalber/

Mivel sok marhaság elhangzik a minimálbérekr?l manapság, íme az összes kelet-európai országban a
2019-t?l hatályos bruttó havi minimálbér szint, euróban számítva.

Szlovénia
Észtország
Lengyelország
Szlovákia
Csehország
Magyarország
Románia
Lettország
Litvánia
Horvátország
Montenegró
Bulgária
Macedónia
Szerbia
Bosznia
Albánia
Koszovó
Oroszország
Ukrajna
Moldova
Belarusz
Örményország
Kazahsztán
Abházia
Azerbajdzsán
Karabah
Transnisztria
Dél-Oszétia
Grúzia

843
540
523
520
519
464
440
430
430
405
288
287
262
229
226
195
170
141
134
133
123
99
98
81
74
67
53
45
38

Összehasonlításként: Európában - a kelet-európai országokon kívül - a legalacsonyabb minimálbér
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Görögországban van (684 euró), a legmagasabb pedig Luxemburgban (2071 euró).
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Misztikus teológia
by maxval bircaman - szerda, január 16, 2019
http://bircahang.org/misztikus-teologia/

Pszeudo-Dionüsziosz avagy Ál-Areopagita Dénes m?ve. A többségi vélemény szerint ez egy ismeretlen
V. századi görög szerz?, a kisebbségi vélemény szerint pedig a Bibliában is szerepl? I. századi,
pogányból kereszténnyé lett filozófus, akinek írása 400 éven keresztül titokban maradt. (Lásd:
"Néhányan azért csatlakoztak hozzá, köztük Areopagita Dénes" - ApCsel 17:34.)

Az isteni homály titkait fel tudjuk fedni, ha elhagyunk minden értelmit és érzékit, egyesülve Istennel, aki
túl van a léten és nemléten, aki nem a létez? fels? eleme. Isten mint a végs? ok magában foglalhat minden
tulajdonságot, de még inkább minden tulajdonság tagadását is, s e kett? nincs egymással semmilyen
ellentmondásban, mert a végok minden dolog lényegén felüli. Ennek eléréséhez el kell hagyni mindent,
mindenen felül kell emelkedni. az isteni fényt is ideértve, s bemerülni a homályba, mely túl van minden
létez?n. Ahogy Mózes el?ször megtisztult, majd látni kezdte az isteni fényeket és hangokat, de ezek nem
maga Isten, hanem annak egyfajta kifejezése, azaz az érzések és az értelem által felfogható legszentebb
dolgok sem maga Isten, csupán mindent felülmúló jelei. Ez után Mózes végre elszakad minden érzékit?l
és értelmit?l, a tudatlanság homályába lépve behatol a valódi titokba, az érinthetetlenbe, teljesen
egybeolvadva létezése legjobbb részében Istennel, a tudás felett állva nem-tudva, mivel maga Isten is
felette áll a tudásnak.

Miért jobb a tagadás az állításnál? Az állításnál az alapelvekt?l haladunk lefelé, míg a tagadásnál alulról
haladunk felfelé, az alapelvekhez úgy érünk el, hogy eldobunk minden feleslegest, így megértjük azt a
tudatlanságot, amely a tudható világában rejtve van, s meglátjuk azt a leger?sebb homályt, melyet
elrejtett a létez? fénye.

A felfelé való haladáskor egyre kevesebb a szó, míg elérünk a kimondhatatlanig. Amikor az állítás útján
haladunk arra vonatkozón, amir?l nincs elegend? állításunk, akkor annak legközelebb lév?jér?l szólunk,
viszont amikor a tagadás útján haladunk, akkor a t?le legtávolabbi tulajdonságokat kell el?ször elvetnünk.
Ez utóbbi a biztosabb út.

A végok minden teremtett felett van. Kívül az érzekelésen. Nem beszélhetünk róla, az értelem nem képes
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megérteni ?t. Még csak nem is istenség, jóság, szellem abban az értelemben, ahogy ezt mi értjük. Nem
hasonlít semmilyen létez?höz vagy nemlétez?höz. Senki sem ismeri ?t, egyáltalán nem lehet semmit se
meger?síteni, se tagadni róla. Amikor az alatta lév?kr?l állítunk bármit is, az se nem hozzáadás, se nem
elvétel bel?le, mert minden róla való meghatározásnál vagy tagadásnál feljebb áll, mindkett?t?l teljesen
szabad, azon túl van, s mindent meghalad.

_______________________________________________

324 / 527

BircaHang - 2019
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Miután meghal az MSZP
by maxval bircaman - kedd, november 05, 2019
http://bircahang.org/miutan-meghal-az-mszp/

Úgy néz ki, jöv?re a 6 magyar rendszerváltó pártból már csak a Fidesz fog maradni.

A Kisgazdapárt, az SZDSZ, a KDNP, az MDF már rég a múlté. Az senkit se tévesszen meg, hogy jogilag
ma is van KDNP, ez már egy másik párt, s eleve a mostani csak egy Fidesz-ügyosztály.

Az MSZP-nek az idei volt minden valószín?ség szerint az utolsó választása. 2022-ben még biztosan
lesznek egyéni jelöltjei, de már csak az "összefogás" részeként, listásan pedig a párt már nem fogja elérni
a szükséges 5 %-ot.

Ezzel végképp meg fog sz?nni az a rész a ballib oldalon, mely legalábbis szavakban baloldali programot.
Feláll tehát ellenzékben 2022-ig egy monolit ellenzéki tömb, ultraliberális gazdasági elvekkel és
ultraliberális kulturális üzenetetekkel. Gyakorlatilag az a domináns ballib er?, mely a Fidesz el?tt mindent
meghatározott. Nyerni még nem lesz képes, de meggátolni a Fidesz könny? kormányzását már igen.
Lesznek persze harcok apák - DK - és fiúk - Momentum - között, de ez csak személyes, nem politikai
harc lesz.

Vissza fog jönni 2002-2010, amikor két közel egyforma er?s tömb játszik a politikai téren. Akkor a
liberális rész volt kicsit er?sebb, most a nemzeti rész lesz az, de bármikor fordulhat a kocka: ha a Fidesz
komoly hibát vét, az automatikus nyerést fog jelenteni az ellenoldal számára.

A "baloldal" számára a legnagyobb veszély az volt, esetleg baloldali politikát fog folytatni. Nos, ez a
"veszély" elmúlt, ma a baloldalon totális ismét a liberális túlsúly.
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Miért gonoszság a homokosság?
by maxval bircaman - csütörtök, július 25, 2019
http://bircahang.org/miert-gonoszsag-a-homokossag/

Nem, nem maga a homoszexualitás mint betegség. Hiszen maga egy betegség csak rossz, mivel az
egészséges állapot hiánya, tökéletlenség.

Itt a megélt homoszexualitásról van szó, s különösen annak propagandájától. Hiszen még a megélt rossz
is megérthet?, ha rossz szájízzel, titokban követik el, hiszen ez azt jelenti: az elkövet? tudja, hogy rosszat
tesz, amikor tettét elköveti.

Ahogy a nyomorgó ember által elkövetett lopás is kisebb b?n, ha a tolvaj is tudja, rosszat tesz. S nagyobb
b?n, ha büszkén teszi, s?t kitalál rá egy eszmét, hogy erre joga is van, azaz nem is b?n, amit tesz.

A nyílt, büszke homokosság ugyanez: a rossz nyílt megvallása, tudatos rombolás. Olyan, mint pezsg?t
önteni a fürd?kádba és belefeküldni. Olyan, mint ételt pazarolni. Olyan, mint állatot kínozni.

Ezért ilyen fontos a manapság egyre nagyobb hatalmú homoklobbi narratívájának aktív ellenzése és
gátlása. A nyílt rossz szótlan t?rése cinkosság.

Ugyanez igaz napjaink másik nagy nemi betegségére, a pedofíliára is. Csak annak elterjedettsége sokkal
kisebb.
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Miért jobb a kínai kapitalizmus?
by maxval bircaman - vasárnap, június 16, 2019
http://bircahang.org/miert-jobb-a-kinai-kapitalizmus/

A liberális mese szerint a kapitalizmus a jólét és a szabadság alapja, mert végre az állam
megszabadul felesleges szerepét?l, a szabad polgárok meg egymással versengve javítják a környezetet,
ezzel egyszerre az optimális gazdasági eredményeket elérve és növelve közvetve mindenki
életszínvonalát.

A valóságban a kapitalizmus kezdete minden országban az, hogy az állam átadja gazdasági hatalmát
egyes hozzá h? magánembereknek. Majd ez a magánhatalmat támogatja minden eszközzel, míg az meg
nem er?södik kell? módon, hogy képes legyen immár önmaga is ráer?ltetni másokra akaratát.

Közben a cél minden verseny kiiktatása persze. Verseng? piac egyébként is csak mikroszinten van,
mondjuk kis boltok közt. De a nagyt?ke sose így m?ködik.

Az eredmény: kialakul egy olyan gazdasági hatalom, mely kívül kerül minden állampolgári kontrollon.

Az irányított kapitalizmus, s annak mai legf?bb modellje, a kínai modell ennél jóval enyhébb. Egyébként
a modell nem is kínai, mert nem ott találták ki. Kína csak 30 éve vette át, eredetileg Japánból, Koreából,
Szingapúrból, Tajvanról származik (bár tény: ez utóbbi 2 de etnikailag kínai). Itt az állam szerepe
megmarad, így a kontroll lehet?sége is.

Az eredeti nyugati modell rég befuccsolt, már nyugaton se forszírozzák. A nyugati jóléti állami modell is
már komoly váltás az eredetihez képest, csak ehhez szükséges elem a folytonos profitkivonás más
országokból, ami egyre kevésbé m?ködik. Innen a válság.
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Miért kurváznak?
by maxval bircaman - vasárnap, október 13, 2019
http://bircahang.org/miert-kurvaznak/

Sokat foglalkoztam azzal a kérdéssel, miért van stabil, állandó piaca a prostitúciónak.

Mert nekem személyesen sose volt erre igényem.

A következ?kre jutottam, íme a f? okok amiért valaki prostituált szolgáltatást vásárol:

fiatal gyerek, tapasztalatot akar szerezni,
beteg, id?s, fogyatékos ember, aki képtelen normál partnert szerezni magának,
van valamilyen titkos vágya, amit nem mer bevallani normál partnerének, de azt szeretné
valahogy kiélni,
normál partnerét már nem szereti, de elválni se akar t?le, viszont nem elégíti ki,
izgatja a gondolat, hogy idegen n?vel csinálhatja,
gazdag, hatalmas ember, aki úgy érzi, ezzel is bizonyítja saját nagyságát.

Az els? kett?re azt mondom: hát, legyen oké. A középs? kett?re: inog a lég. Az utolsó
kett?re: gyomorforgató.
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Miért nem nacionalizmus?
by maxval bircaman - hétf?, december 23, 2019
http://bircahang.org/miert-nem-nacionalizmus/

A modernitás, a polgári társadalom alapeszméje a liberalizmus.

Gy?zelmekor nem a nacionalizmust gy?zte le, hanem éppenhogy az egyáltalán nem nacionalista,
univerzalista, keresztény egység eszméjét. Ami persze sose valósult meg, de eszmeként létezett: hogy az
egyes keresztény államok felett van valami közös hatalom, legalábbis lennie kell. S éppen a liberalizmus
találta ki ennek az akadálynak a leküzdésére a nacionalizmust, mely lassan fel is váltotta a keresztény
egység eszméjét.

A polgári forradalom alapjelszavai: szabadság, testvériség, egyenl?ség. S ezek közt legels? helyen a
szabadság. A liberalizmus ezen 3 jelszó elkerülhetetlen konfliktusa során mindig a szabadság els?ségét
választja.

A liberalizmus két modern kritikája az immár önállóvá lett nacionalizmus, s a szocializmus. Mindkett?
azonban elfogadja az alapokat.

A nacionalizmus azt mondja: minden rendben, de a testvériségnek kell els?bbséget élveznie, nem a
szabadságnak, hiszen testvériség nélkül az er?sebb nép legy?zi a gyengébbet. Ennek legradikálisabb
változata a nácizmus: a mi nemzetünknek többnek kell lennie, mint más nemzeteknek, vagyunk mi, akik
testvérek vagyunk, s vannak az idegenek.

A szocializmus pedig azt mondja: minden rendben, de az egyenl?ségnek kell els?bbséget élveznie, nem a
szabadságnak, hiszen miféle szabadság a nyomorgó ember szabadsága?

Mindkett? tehát bels? kritika, azaz a modernitáson belüli kritika.
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Az eredeti antiliberális kritika azonban nem ez volt. Az nem a rendszeren belül kritizált, hanem azon
kívülr?l a rendszert. Azaz egyszerre veti el a liberalzmust, a nacionalizmust, s a szocializmust.

Lehet persze, taktilailag, támogatni a nacionalizmust és a szocializmust kisebb rosszként, a f?sodor
ellenében, de sose elfelejtve a valódi csatát. A liberalizmus meghaladása nem lehetséges a modernitáson
belül.
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Miért nincs magyar újbaloldal?
by maxval bircaman - kedd, február 05, 2019
http://bircahang.org/miert-nincs-magyar-ujbaloldal/

Érdekes cikk jelent meg a Kett?s Mércén. Kicsit olyan a cikk, mint amikor a kisgyerek
rácsodálkozik arra, amit eddig rajta kívül már mindenki tudott.

Mind a konzervatívizmus, mind a szocializmus liberálissá züllött a II. vh. utáni nyugaton, ez a folyamat
már telibe találta a szovjet uralom alól felszabaduló Kelet-Európát, s a dolgok természetéb?l ered?en
sokkal károsabban érintette a baloldalt, hiszen a kelet-európai ex-kommunista elit úgyis távolodni akart az
eredeti baloldali értékekt?l (azok túlságosan hasonlítottak a szovjet eszmére), így kapóra jött számára,
hogy "baloldal" címke alatt büntetlenül ultraliberális lehet.

A kelet-európai baloldallal minden esetben ez történt, hiszen az egyetlen Csehország kivételével, a
baloldal f? ereje mindenhol a volt kommunista állampárt volt. Ez is az oka annak, hogy a kelet-európai
bal mindig liberálisabb a nyugat-európai baloldalnál.

A kés?bbi nyugati továbbliberalizálódás a baloldalon még nagyobb öröm volt a kelet-európai exkommunista baloldal számára.

Aztán a XXI. sz. els? évtizedében beindult ellenfolyamat hatalmas csapás lett ugyanezen réteg számára.
A magyar "baloldali" elit példája a legkíválóbb, narratívája végtelenül egyszer? ugyanis:

nincs más út, mint a liberális, nyugati demokrácia = a rendszerkritikusság a liberális elvek alapján
felépül? rendszer ellenében tabu = antidemokratizmus, antiliberalizmus, fasizmus,
antiszemitizmus
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teljesen "logikusan" ki is jött, hogy aki nem tapsol a meglév? rendnek, az biztosan náci, meg nem szereti
a zsidókat.

Az újbal így nem tudott hatni, hiszen szövege - a liberális fülek szempontjából - kvázi náci propaganda
volt.

Így aztán minden rendszerkrikusság Kelet-Európában jobboldali eszme, bármit is jelentsen ez, hiszen a
valóságban Kelet-Európában, de különösen Magyarországon: baloldal = liberális, jobboldal = bármilyen
kritika.

S pánik van a "baloldalon", hiszen nemhogy keleten nem jönnek a dolgok a "rendes" kerékvágásba
vissza, nyugaton is n? "populizmus", ezzel a szóval nevezik a liberálisok nem csak a valódi populizmust,
hanem minden kritikus eszmét is.

Egyes ravaszabb magyar liberális aktivisták kezdenek rájönni egy ideje, valahogy be kellene
csatornázni az újbalt az Orbán-ellenesség alá. Éppen a Kett?s Mérce nev? média ebben vezet? szerepet
jétszik, de nehogy elhiggyük egy percre is, amit magukról mondanak, s amit terjesztenek róluk egyes
fideszes médiák is: hogy ?k valamiféle széls?balosok. Dehogy azok, ezek az emberek mind
társadalmilag, mind gondolataikban ultraliberálisok, csak picit ravaszabbak, mint a hagyományos ballib
megmondóemberek.

Sokatmondó tény már maga az, hogy az a kevés újbalos, aki létezik Magyarországon látványosan nem
mondja magát újbalosnak, s látványosan nem közösködik az el?bbiekkel. Rettegnek, nehogy bárki is
liberálisnak nézze ?ket - joggal.

Aztán jönnek páran az álbalos társaságból, s magukra csodálkoznak... röhejes. A valóságot a szerz? is
érti, ez kiderül cikkéb?l: nyugaton is a jobboldal hamarabb lázadt fel.

Pedig a recept egyszer?, csak 3 pont:
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aki liberálisul gágog, azt akkor is liberálisnak fogják nézni, ha baloldalira festi magát,
aki folyton össze akar fogni liberálisokkal, azt akkor is
liberálisnak fogják nézni, ha baloldalira festi magát,
aki folyton az újbalt a liberálisokkal összeköt? kulturális célokról beszél, s alig szól az ?ket
elválasztó gazdasági célokról, azt akkor is liberálisnak fogják nézni, ha baloldalira festi magát.

Csak tessék megnézi, hogy a szóban forgó cikket a média honlapján mi övezi. Egyik oldalról hosszú és
unalmas leírás egy kb. 100 embert mozgósító esemény kapcsán, a kitörés napjáról, benne
többször említve Orbánt, mint a nácikat, ez régi kedvenc témája a ballib eszmeiségnek. Másik oldalról
ujjongás, hogy milyen sokan vesznek részt a ballib el?választáson.

Egyébként meg én örülnék egy magyar újbaloldalnak, még annak csendes, langyos, Botka-féle
próbálkozását is támogattam. S az egyetlen hitelesnek t?n?en újbalos magyar Új Egyenl?ség
tevékenységét is szimpátiával követem. Pedig nem is vagyok újbalos...
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Miért éppen Gyurcsány?
by maxval bircaman - hétf?, július 01, 2019
http://bircahang.org/miert-eppen-gyurcsany/

Miért éppen Gyurcsány lett az ellenzék vezére, kérdezik egyesek.

Pedig egyszer?. A magyar politika f? választóvonala: népi és urbánus.

Ki lehetne Gyurcsánynál alkalmasabb az urbánus vonal képviseletére? Hiszen minden fontos ismérvet
teljesít:

a volt kádárista technokrata elit tagja volt,
vagyona legálisan lopott,
imádja a nyugatot, minden nyugatit,
nem kedveli a magyarokat, amolyan Ady Endre féle módon,
szerinte a nyugati módszerek tökéletesek, s ha azok mégse m?ködnek, akkor az emberek a
hibásak.

Mi kell még?
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Most kell pofozni
by maxval bircaman - csütörtök, március 14, 2019
http://bircahang.org/most-kell-pofozni/

A nyugat zuhanásának azon pillanatában élünk, amikor nem képes megvédeni magát. Kiváló alkalom
ennek kihasználására.

Fontos azonban az önmérséklet, nem szabad sose figyelmen kívül hagyni a nyugati kisembereket, akik
potenciális szövetségeseink.

Ritkán adódik, hogy egy szemét, szemtelen, nyegle birodalom saját magától készül bed?lni.
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Médiahányások
by maxval bircaman - szombat, február 02, 2019
http://bircahang.org/mediahanyasok/

Ezen a héten a HVG ultraliberális hetilap 2 figyelemre méltó cikket is közölt. Mindkett? egy-egy
hépróbás ballib megmondóembert?l.

Az egyiket már említettem FB-profilunkon, ez Bérparázó-Kovács Imre magyarellenes, fajgy?löl? cikke,
mely levezeti, csak azért nem teljes cs?d a magyar nép, mert id?nként betelepülnek okos idegenek a
mongolidióta magyarok közé, s bár amint integrálódnak, rájuk is hat a súlyos magyarkór, de szerencsére
van pár év betelepülésük és elmagyarosodásuk közt, mely alatt felvirágoztatják az országot. Ha mindez
nem lenne, már minden szétesett volna. Id?nként persze születnek nagy magyarok - gondolom Bér-Parázó
itt Sorosra és Gyurcsányra gondol -, de azokra a buta, alsórend? magyar nem hallgat, helyette inkább
krumplit és zsíroskenyeret majszolva lop, meg gy?lölködik kint a mez?n.

Bérparázó-Kovács gyakorlatilag továbbviszi cikkében Akosh Kertes kanadai blogger pár évvel ezel?tti
veretes magyarellenes gondolatait, s amit még Kertes nem mert leírni, azt Parázó bátran kimondja most.

Az a jó az ilyen cikkekben, hogy megmutatja, a ballib agytröszt cseppet sem tanul és semmit se képes
felejteni, ma is visszavágyik a 90-es évek ballib szellemi diktatúrába, s ?szintén vall minden akkori
ostoba dogmát. A teljes m? itt élvezhet?.

A másik cikk fontosabb, s tanulság arra, miért nem szabad meggondolatlan ötleteket felvetni. A KDNP
szeretné korlátozni a telejósos átveréseket, de ez a téma nem egyszer?. Ezért is nem szabad egyszer?en
kezelni. A csaló ugyanis ügyes. Hiába tiltjuk meg a kuruzslást, azaz a gyógyítást diplomához
(hagyományos egyetemi orvoslás, pszichológia, vagy termászetgyógyászat) kötjük, a vallásszabadság
érvével simán lehet szellemi útmutatás címszó alatt folytatni, s ha még ezt is egyházakra korlátoznánk,
akkor is lehetne sima tanácsadásként eladni. Én amellett vagyok, hogy nagyobb a kár, ha mindezt
korlátozzuk, szóval a jósos csalás szerintem az az ár, amit meg kell fizetni a lelkiismereti szabadságért.

A cikk érvelése természetesen ateista baromság, abból is a legsötétebb. Logikáját véghezvíve ugyanis a
normál orvosi hivatást is be kellene tiltani, hiszen az se tudományos, mert nincsenek 100 %-os
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bizonyítékai. S?t mindezt tovább víve, a természettudomány is tiltandó, hiszen képtelen saját maga
alapjait bizonyítani független módon.
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Mítosz a Fidesz születésér?l
by maxval bircaman - hétf?, március 11, 2019
http://bircahang.org/mitosz-a-fidesz-szuleteserol/

Van egy ballib mítosz a Fideszr?l.

Állítólag maga az MSZMP csinálta a Fideszt, erre a f? bizonyíték, hogy a Kádár-kor utolsó
belügyminiszterének a veje (Stumpf István jelenlegi alkotmánybíró) volt Orbán egyik legközelebbi
haverja a 80-as évek végén.

Stumpf egyébként csak azért nem lett annak idején Fidesz-tag, mert a Fidesz els? alapszabálya
tiltotta volt MSZMP-tagok belépését, márpedig Stumpf MSZMP-tag volt.

A valóságban a Fidesz ellenzéki ifjúsági szervezetként alakult, a KISZ ellentétjeként. Aztán a vezetés
eldöntötte, nem akar az SZDSZ ifjúsági szervezete lenni, így önálló párt lett, de alapvet?en mégis a
Demokratikus Ellenzék ifjú nemzedékét jelentette.

Semmi pártállami segítség nem volt. Az MSZMP kezdetben ellenezte a többpártrendszert, majd amikor
beleegyezett, sokkal inkább volt hajlandó elt?rni az MDF-féle harmadikutas, nacionalista vonalat, míg a
nyugatpárti, liberális vonalt, melyet az SZDSZ és a Fidesz jelentett. A segítség a Fidesznek f?leg
Amerikából jött, els?sorban Sorostól és a budapesti amerikai követségt?l.

Komolyan elhihet?, hogy Kádár direkt liberális ellenzéki szervezetek létrehozásával foglalkozott?
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M?szaki dolgok
by maxval bircaman - kedd, június 11, 2019
http://bircahang.org/muszaki-dolgok/

M?szaki termékekb?l sose veszek drágát. Alsóközépkategóriás, s?t olcsó tévé, telefon, konyhai eszköz,
stb. Talán csak a fényképez?gépem drágább, az inkább fels?középkategóriás.

Egyetlen kivétel van: a fejhallgató. Hetente legkevesebb 20 órán át használok fejhallgatót, ez az egyik
legfontosabb tájékozódási, tanulási, szórakozási segédeszközöm.

Próbáltam alsókategóriás fejhallgatót, gyakorlatilag ki kellett dobnom. A középkategóriás se volt
használható speciálisabb környezetben. Így fejhallgatóból a fels?kategória alsó részéb?l választok.
Nyilván profi eszközre pénzem nincs, de az amat?r kategória fels? szegmensét még nagy nehezen meg
tudom fizetni.

5 éve vettem meg a Sony MDR-1RBT termékét. 4 év használat után kezdett szétesni, ragasztani kellett
az egyik részét. Plusz annyira elhasználódott a b?rrésze, hogy már nem tapadt tökéletesen. Ezt most
otthoni számítógépemmel használom, erre most is tökéletes. Mondanom sem kell, a hangmin?sége most
is tökéletes.

Tökéletes zenemin?ség, mintha hangversenyteremben lenne az ember. Szöveg (lásd hangkoskönyv)
hallgatásakor pedig az embert nem zavarja semmi felesleges zaj,

Idén megvettem új f? eszközömnek a Sony WH-1000XM3 modellt. Az el?z?vel ellentétben ez aktív
zajsz?r?s. Gondoltam, a passzív hangsz?rés után megpróbálom az aktívat. Nem csalódtam, ez még jobb.
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Min?sége olyan, hogy a legzajosabb közúti helyzetben is m?ködik (régi villamos, amint elhasználódott
sínen zötög), de pl. autómosóban állva és kocsit mosva is problémamentes. Inkább arra kell figyelni itt,
az ember alaposan nézzen körül hol van az utcán, mert balesetveszélyes, ha ezt az ember elmulasztja: a
szirénákat leszámítva gyakorlatilag minden kisz?r 95 %-ban.

Aki hajlandó arra, hogy a felhallgatója drágább, mint a hangkelt? eszköz, annak ajánlom ezeket.
Mindkét eszköz szerepelt a független elemz? honlapok els? három legjobb fejhallgatója között,
természetesen a maga kategóriájában (bluetooth fület körülvev? fejhallgató).

Figyelem: az aktív hangsz?rést meg kell szokni! Kezdetben az ember úgy érzi, mintha búvárkodna vagy
repül?gépen ülne.

Számomra külön pozitívum, hogy a hozzá nem ért? számára mindkett? olcsónak t?nik kinézetre, azaz se
villogás, se élénk színek, se más figyelemfelkelt? jel.

_______________________________________________
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M?szaki fejl?dés a gyakorlatban
by maxval bircaman - csütörtök, május 02, 2019
http://bircahang.org/muszaki-fejlodes-a-gyakorlatban/

M?szaki fejl?dés a gyakorlatban lépésekben.

Három lépcs?fok van:

az elit általi használat,
kevesek számára elérhet? fizetett szolgáltatás,
mindenki számára elérhet? ingyenes vagy olcsó szolgáltatás.

_______________________________________________
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M?vészetek és teológia
by maxval bircaman - szerda, április 10, 2019
http://bircahang.org/muveszetek/

Bonaventura - Giovanni di Fidanza - olasz teológus, filozófus (1221-1274) m?ve.

Minden jó oka fentr?l van. Az értelem fénye több részre osztható ezen belül, alulról felfelé:

küls?, mely a mesterséges formákat érinti, céljuk valamely testi hiányosság helyrehozása, ezek a
következ? 7 tudáság (mesterség) alá tartoznak:
vígasz és örömkeltés célú: a látvány m?vészete (mindenféle játék ide tartozik, pl. ének,
színház, rajz, stb.),
haszonkeltés célú:
öltözködés: gyapjúkészítés (ide értve minden puha öltözék készítését),
fegyverkészítés (ide értve mindenféle harci véd?felszerelés készítését),
étkezés: ha növényi étel, akkor ez a mez?gazdaság, ha meg állati, akkor a vadászat
(ide értve minden étel, ital elkészítésének tudását is),
mindkett? segítése: ez a hajózás tudománya (ide értve a kereskedelmet is) és az
orvostudomány;
küls?, mely a természetes formákat érinti, ez az érzekelést tartalmazza, így az 5 érzékszerv
szerint osztható fel:
látás: a teremtett dolgok tiszta felfogása, a lényeg megértése,
hallás: ugyanez a leveg?vel együtt, tehát a leveg? elemnek megfelel?,
szaglás: ugyanez a kiáramló gázokkal együtt, tehát a t?z elemnek megfelel?,
ízlelés: ugyanez a nedvességgel együtt, tehát a víz elemnek megfelel?,
tapintás: ugyanez a földdel együtt, tehát a föld elemnek megfelel?;
bels?, mely az értelmi formákat érinti, a tudományok és a természetes igazaság szerint képes
felfogni a dolgok rejtett természetét:
racionális: a szavak igazságát nézi, vagy másképp, a megértés alapjait (logika):
nyelvtan - kifejezés, felfogás,
logika - tanítás, ítélkezés,
retorika - késztetés, szépség,
természetes: a dolgok igazságát nézi, vagy másképp, a dolgok okát (fizika),
sz?k értelemben vett fizika,
matematika,
metafizika,
erkölcsi: az erkölcsök igazságát, vagy másképp, az élet alapjait (morálfilozófia);
bels?, mely az isteni igazságot érinti:
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hit,
erkölcs.
a kett? célja.

Összegezve hat fény (a harmadiknak a három elemét önállóan számolva) - ez hatféle tudás. A cél ezek
után annak megállapítása, hogy ezekben a fénytípusokban hogyan jelentkezik Isten hatása.

A legfels? formában - isteni igazság fénye - ez nyilvánvaló: ez maga a Szentírás tudása.

Az érzekelés fényét illet?en a megnyilvánulása a tudás átvitele, annak módja, s a folyamat felett érzett
öröm. Az el?bbi az isteni ige (logosz) folyománya. A második a helyes élet következménye, hiszen a
helyelen mód oka csak rendetlenség, vagy téves vágy, vagy önteltség lehet. A harmadik pedig Isten
hatása a lelkekben.

A mesterségeket illet?en a minta az isteni teremtés. Ahogy Isten teremtette a mindenséget, ?gy teremt a
mester, nyilván tökéletlenebb alakban,

A racionalitás fénye: a szó kimondója, a tartalma, s célja. Itt mintha az Atya, a Fiú, s a Szentlélek
viszonya lenne.

A természetet illet?en: a dolgok formai okai. Itt mintha az Atya és a Fiú viszonya lenne meg.

Az erkölcsöt illet?en: a szentek, s különösen Sz?z Mária példája az alap.

A végkövetkeztetés: mindenben megtalálhato az isteni fény.

_______________________________________________
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Nagy fideszes gy?zelem
by maxval bircaman - vasárnap, augusztus 25, 2019
http://bircahang.org/nagy-fideszes-gyozelem/

Fideszes bels? körb?l származó ismer?sömt?l tudom, a fideszes PR szakemberei ezúttal hatalmas
gy?zelmet arattak.

Egy kamunikk révén, Erik Ragon név alatt elterjesztettek egy teljesen fals, ballib gy?lölköd? üzenetet, s
a ballibek zöme azonnal rá is kapott a horogra. Az egyik legfanatikusabb magyargy?löl? Facebookhuszár, Juhász Zolika sikeresen elterjesztette a kamut mint valóst, s átvert teljes ballib médiákat is.

Persze, ezúttal is kiderült: Gyurcsánynak van a legtöbb esze a ballib táborban, s amint Gyurcsányék
stábja rájött az átverésre, azonnal ki is faroltak bel?le, kifejezetten bocsánatot kérve, persze tovább
orbánozva, de akkor is: korrekten elismerve a hibát. ?k ugyanis saját embereiknek se hisznek, így saját
forrásból ellen?rizték az állítást, hiába terjesztette el azt lelkes hívük.

Az - udvariasan fogalmazva - kevésbé okos ballib politikusok és megmondóemberek viszont még
napokig nyomták az eredeti kamut, bizonygatva annak igazságát.

Magyarellenes Zolika meg akkora búskomorságba esett, hogy megígérte, többet nem posztol. Sajnos a
kis rohadék nem fogja betartani...

Le a kalappal, Fidesz PR-osztály.

_______________________________________________
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Naív Ausztria
by maxval bircaman - kedd, május 21, 2019
http://bircahang.org/naiv-ausztria/

Ez az, amiben a naív nyugati ember nem mérhet? a tapasztalt keletihez.

Akit át lehet verni ilyen gyerekes trükkel. az nem való politikusnak.

Nyert egy kis csatát a háttérhatalom, örüljenek neki. A háborút azonban nem nyerhetik meg, mert a
rendszerük alapjai véget érnek lassan.

https://www.youtube.com/watch?v=zAEP08ps-JM

_______________________________________________
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Nehéz gazdagnak lenni
by maxval bircaman - hétf?, július 22, 2019
http://bircahang.org/nehez-gazdagnak-lenni/

A kés? ?szi hideg reggelen, es?ben buszmegállóban álló ember és a megálló mellett kényelmes, meleg
autóban elsuhanó ember között az ellentét olyan, mint lágerzsidó és SS-tiszt között: elementáris erej? és
feloldhatatlan.

S nem kell nagyon gazdagnak lenni ahhoz, hogy az ember a gazdag szerepébe kerüljön. Egy kifejezetten
sz?kösen él? magyar vagy más kelet-európai kisember is átérezheti ezt, esetleg egy egzotikus, szegény
országbeli nyaraláson, de akkor otthon is, egy cigánygettóban, De átlag hétköznap is kerülhet olyan
helyzetbe, ahol ? hirtelen "a gazdag" lesz.

Ne feledjük azt se soha, hogy - minden halandzsázással ellentétben -, az átlagos szinten él?, s?t a nála
30-40 %-kal rosszabbul él? kelet-európai ember mindenképpen gazdag nemzetközi összehasonlításban.
Szóval ha cikkemet pl. bengáliul írnám, akkor semmi értelme nem lenne neki, de magyarul írva van.

Hogy reagál a gazdag szerepében lév? ember?

Alapvet?en úgy, hogy lenézi a szegényeket. S ez nem valami lelki gonoszság, hanem természetes reakció.
Az ember els? érzés az önvédelem, s amikor rosszat lát, az els? gondolata az, hogy megnézze az a rossz
megvan-e nála, s ha nincs, akkor örül. "Rákos a rokon? De jó, hogy én nem vagyok az."

A rosszabb az, amikor az ember rádöbben erre, s úgy próbálja magától elhessegetni ezt az érzést, hogy
leereszkedik a szegényhez, látványosan jótékonykodva. Csak észre se veszi: ezzel a lelkében megjelent
lenézést immár cselekvéssé alakítja, nyíltan kimutatja, hogy ? a több, a másik meg egy szar.

Pár éve ett?l rettegek a legjobban: nehogy bárhogy is hasonlítsak ezekhez.
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Nemi erkölcs
by maxval bircaman - csütörtök, augusztus 08, 2019
http://bircahang.org/nemi-erkolcs/

Születésnapom alkalmából egy könnyebb téma.

A keresztény nemi erkölcs azt mondja, házasságon belül bármit, azon kívül (azaz se mellette, se el?tte, se
utána) semmit.

Az alapötlet természetesen helyes, de a modernitásban alig m?ködik.

Nyilván a megcsalás ma se igazolható. Ezzel nincs gond.

De konkrét ismer?s esete. Fiatal pap, akinek a felesége tragikusan fiatalon meghalt. Az egyházi szabályok
szerint ilyenkor csakis 2 dolog tehet?: az özvegy pap szerzetesi fogadalmat tesz (ami magában foglalja a
cölibátust) vagy megsz?nik papnak lenni, világi hív? lesz. (Második házasság tilos a papok számára,
özvegység esetében is.) Ismer?s nem akart más lenni, mint pap, inkább megszegte a szabályokat,
magyarul lett egy szeret?je. Lassan persze botrány lett, ma már nem pap: kirúgták.

De ez ritkaság. A f? baj a házasság el?tti szex. A mai világban egyszer?en része az ismerkedésnek a szex.
Egyházhoz h? hív?knél is.

Persze a józan ember különbséget tud tenni a között, hogy a házaspárnak volt szexuális viszonya a
házasság el?tt is (ez végülis jóvátehet? b?n) és a között, hogy valaki szimplán parázna.

A széls?séges esetek nyilvánvalóak. Személyes találkozásom az els? ilyen esettel 1982-ben volt, a
Balatonnál, ahol egy társaságban egy 15 éves lány azzal jött, hogy most akkor vele a társaság bármely
fiútagja csinálhat "amit akar", s 30 percenként fogadta is a fiúkat. A 6 fiúból 4 élt is a lehet?séggel. Az
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hiszem, nem kell mondanom, én voltam az egyik, aki ebb?l kimaradt, 15 évesen is éreztem, ez nincs
rendben. Pedig nem is voltam akkoriban tudatos keresztény hív?. A furcsa a másik kimaradó srác volt,
mert amolyan kemény gyerek hírében állt, ? valami olyat mormogott, hogy h?séges a barátn?jéhez, de
aztán csendben megmondta az igazat "a végén még elkapok valamit ett?l a büdös kurvától".

Pedig sose voltam pr?d, szexuális érdekl?désem meg már általános els? osztályban volt, míg az átlag
osztálytársaknak ez csak másodikban, harmadikban jött meg. (Ezek a hetvenes évek, ma nyilván kicsit
korábban jelenik meg ez.)

S nagyon is élveztem az erotikus dolgokat, ha azok nem mentek el a durva pornó felé.

Annak idején azt mondtam egy barátn?mnek: akár sztriptízt is bemutathatsz, míg senki más nem nyúl
hozzád.

Volt egyfajta természetes hatávonalam. Persze jól tudom: sokkal többet tekintettem elfogadhatónak,
mint amennyit a hagyományos keresztény erkölcs annak tekint.

_______________________________________________
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Nemzetellenes baloldal
by maxval bircaman - kedd, június 18, 2019
http://bircahang.org/nemzetellenes-baloldal/

Miért jellemz?en nemzetellenes a magyar baloldal, s miért nem az a szlovák vagy a román baloldal?

Több oka van, de a következ?ket emelném ki:

csak Magyarországon lett az a jelenség, hogy a baloldalt nagyon nagy arányban kisebbségiek zsidók és németek - dominálták a kezdetekben, ezért számukra nyilván nem volt érdekes a magyar
nacionalizmus semmilyen formában,
Magyarországon Trianon el?tt a kisebbségekt?l való félelem fontosabb volt az elnyomásnál, az
alsóbbosztálybeli magyar inkább volt szolidáris a magyar elnyomójával, mint az idegen
alsóbbosztálybelivel, így amikor megsz?nt a kisebbségi probléma Trianonban, a helyzet torzult a
lelkekben,
a magyar baloldal sokkal liberálisabb a más kelet-európai baloldaloknál, a magyar baloldal de
facto klasszikus jobboldali liberális, míg a magyar jobboldal de facto harmadikutas, balos, emiatt
a magyar baloldal hagyományosan elitista, sose populista, az elit pedig nyugatos.

Ez Puzsér egyik beszélgetésének hatására jutott eszembe, ahol - tévesen - azt a magyarázatot adják, hogy
a liberalizmus és a nacionalizmus csak Magyaroszágon szakított egymással, pedig ez nagyon nem igaz: a
szakítás mindenhol meglett a XIX. sz. második felében. Egyébként a beszélgetés érdekes, ezt leszámítva
nemigen hangzanak el egyéb hibás állítások. A másik, ami miatt írok err?l az a higetetlen hisztizés, ami a
mai magyar ballib törzsközönségben uralkodik a magyar focicsapat sikerei miatt.

_______________________________________________
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Norvégia
by maxval bircaman - szombat, június 15, 2019
http://bircahang.org/norvegia/

Mi lett volna, ha Magyarországon találtak volna olyan földgázkincset, mint amit Norvégiában 50 éve,
amib?l az ország felemelkedett mára a legmagasabb életszínvonalú országok közé?

Lett volna sok vita. Jöttek volna független szakért?k, nemzetközi szakemberek, meg civilek. Hamarosan
konszenzus született volna, hogy az állam rossz gazda, azaz nem lehet állami tulajdon se a földgáz, se
annak kitermelése, hanem oda kell adni az egészet a lehet? leggyorsabban egy külföldi befektet?nek az ár
századáért. S azok a kevesek, akik megjegyezték volna, hogy ez abszurd ötlet? Róluk ki lett volna
jelentve, hogy szalonképtelenek, meg fasiszták és sztálinisták, meg kódolt antiszemiták, s nem értik mi
egy modern fejlett piacgazdaság.
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Numerus clausus
by maxval bircaman - vasárnap, január 27, 2019
http://bircahang.org/numerus-clausus/

Kevesen tudják, a magyar 1920-as numerus clausus típusú, a többséget pozitívan diszkrimináló
rendelkezés ma is létezik egyes országokban.

Legjobban a malájziai változatot ismerem, de hasonló van Indonéziában és Bruneiben is.

Malájziában ez a 60-as évek óta létezik, Az oka ugyanaz, mint Horthy 1920-as numerus claususa
esetében. Azaz mivel az ország történelme miatt egyes kisebbségek er?sebb pozíciókat foglaltak el, mint
a maláj többség - Maláziában kb. 60-65 %-a a lakosságnak maláj -, így a kormányzat pozitív
diszkriminációt léptetett életbe a malájok számára. Magyarországon a numerus clausus csak a
fels?oktatásra vonatkozott, Malájziában szinte mindenre: még az állami lakáshitel programra is: aki
maláj, az kedvezményesebb hitelt kap lakásvásárlásra. De még a t?zsdére is vonatkozik ez: nem
szerepelhet a t?zsdén olyan cég, melyben nincs elegend? arányú maláj f?részvényes, s ez a külföldi
cégekre is vonatkozik.

Mint ez közismert, Magyarországon a hasonló rendelkezés leginkább a zsidókat érintette negatívan, míg
Malájziában a kínaikat.

Az egyébként kétségtelen tény, hogy Malájzia az olyan muszlim országok egyike, ahol nagyfokú a vallási
és nemzeti kisebbségek szabadság, de azért ne essünk át a ló túlsó oldalára. Ha egy maláj keresztény lesz,
az botrányosnak számít ma is, s bár nem börtönzik be, súlyos diszkrimináció fogja érni. A törvény szerint
aki maláj létére keresztény, az kisebbséginek számít, s nem élvezheti a fentebb leírt kedvezményeket se.
A malájziai keresztények zöme kínai vagy indiai kisebbségi.
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Nyaralnak Soros hangoskodói
by maxval bircaman - kedd, július 23, 2019
http://bircahang.org/nyaralnak-soros-hangoskodoi/

A legújabb Kötöttfogást érdemes megnézni. Mintha a ballibaizmus paródiája lenne, bár nem annak
szánták.

A m?sor a Soros Magyar Hangja produkciója.

Ez itt gyakorlatilag a ballib agytröszt pótcsapata, tombolnak két okból is. Egyrészt mert a f?csapat
leszarta ?ket, sose engedi oda ?ket a f?m?sorokba. Másrészt mert a nép ?ket se akarja.

A HVG-s újságírón? túlérett kamasz lányként vihogva felmondja a 90-es évekbeli SZDSZ dogmáit.

Csintalan, aki egyébként rendkívül m?velt ember, szokás szerint a legegyszer?bbet választja:
bunkót alakítva orbánozik.

Vona nem tudja hol van, miután a földre zuhant a két szék között.

A mindig rossztollú Torkos pedig igyekszik magyarázni bizonyítványát: miért orbánozik miután évekig
lihegett Orbán segge után.

Egyedül Dévényinek akad önálló gondolat a fejében, valószín?leg ezért is lépett ki ez egészb?l.
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Nyelvek
by maxval bircaman - csütörtök, szeptember 19, 2019
http://bircahang.org/nyelvek/

Az emberi faj ?snyelve természetesen egy. Minden emberi nyelv tehát rokonságban áll egymással, ahogy
minden ember is. A kérdés csak a rokonság foka.

Tudományos bizonyíték nagyon kevés van azonban, de mégis az egyes nyelveket megnézve, ezt
összevetve az emberi populációk migrációjával er?s következtetéseket lehet levonni.

Az ember els? megjelenése valamikor 300 ezer éve lehetett a mai Uganda, Tanzánia, Etiópia, Dél-Szudán
határvidékén.

Az els? tartós elvándorlás déli irányban zajlott, 200 ezer éve, ez a pigmeusok migrációja. Ezzel
kapcsolatban er?s érzésem, hogy a pigmeusok nem emberek, hanem a homo nem külön faja (vagy alfaja),
mint amilyen a neandertáliak vagy deniszoviak voltak. De ez végülis mindegy, hiszen ha így is van, az
csak azt jelenti, ebb?l a fajból jobban fennmaradtak egyedek, mint az említett másik 2 fajból, melyekb?l
mára csak genetikai maradányok vannak (a neandertáli gének a fehér rasszban jelennek meg, a
deniszoviak a sárga rasszban, s ha igazam van, akkor pedig a pigemus fajé a fekete rasszban, de önállóan
is).

A pigmeus nyelvek rendkívül sajátosak, hatalmas mennyiség? hangjuk, köztük csettint? hangjaik miatt.
Mára alig 400 ezer ember beszél ilyen nyelveken. Hivatalosan 5 nyelvcsaládra oszlanak a pigmeus
nyelvek, kapcsolatuk nem tisztázott. Az átlagember az Istenek a fejükre estek cím? dél-afrikai filmb?l
ismerik ezeket a nyelveket.

Az emberi ?shazából való következ? migráció déli és nyugati irányban 120 ezer éve mehetett végbe.
Mindkét irányban ez lett a domináns néger lakosság alapja, ezek a mai niger-kongói nyelvek, melyek a
világ lakossága 6 %-ának anyanyelve. Fekete-Afrika lakosságának fele ilyen anyanyelv?. A legnagyobb
nyelv anyanyelvi beszél?it tekintve az ibo nyelv Nyugat-Afrikában, de minden beszél?t számítva a keletafrikai szuahéli, az egyetlen igazán sikeres fekete-afrikai nyelv, melyet használnak állami célokra is
széles körben.
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A nyugatra vándorolt, de közelben maradt lakosság a nílus-szaharai nyelvcsalád, ennek beszél?i kb. a
világ lakosságának 1 %-a. Ezek a nyelvek a nem-szakemberek számára gyakorlatilag teljesen
ismeretlenek.

sárga - afroázsiai, kék - indoeurópai, barna - asztronéziai, zöld - pigmeus, narancs - nílus-szaharai

Ez tehát az els? csoport: a "néger nyelvek", bár az elnevezés pontatlan, mert Fekete-Afrika lakosságának
legészakibb része nem tartozik ide. Az emberiség kb. 9 %-a.

Északra vándorolva lett az afro-ázsiai nyelvcsalád, ennek beszél?i ma a világ kb. 6 %-a. Ez az els?
csoport, mely elhagyta Afrikát is Szuez és Jemen felé. Ez mind ma, mind történelmileg Észak-Afrika
domináns nyelvcsaládja, beszél?i Észak.Afrika és a Fekete-Afrika északi sávjának lakossága. A
legismertebb nyelvek innen a kihalt egyiptomi nyelv, az arab, a héber, a berber, a szomáli, az amhara. A
világ lakosságának kb. 6 %-a ilyen nyelvet beszél. Afrikán kívül az egész, északról és keletr?l
Törökország és Irán által határolt térség is ilyen nyelv?.

Innen kezd?dött Európa benépesítése is, három hullámban, az els? a közvetlen benépesítés a KözelKeletr?l 40 ezer éve, a második Közép-Ázsián keresztül 8-10 ezer éve, majd a harmadik 5-6 ezer éve. Az
els? hullámból a nyelvek nem maradtak meg, a másodikból a legtöbb nyelv kihalt, a baszk és az északkaukázusi nyelvek kivételével.

A harmadik hullám a Közép-Ázsiából nyugat felé haladókból lett, akik valahol a mai Ukrajnában lettek
az indoeurópai nyelvcsalád kezdete. A keletre migrálókból lett Indiában a dravida nyelvcsalád, az
északabbra men?kb?l a dél-kaukázusi nyelvcsalád, az uráli-altáji nyelvek, azok keleti ágaiból a koreai és
a japán, még távolabb pedig az eszkimó nyelvek.

A dravida nyelvek közt van a világ legrégebbi megszakítás nélküli írásbeliséggel rendelkez? nyelve, a
tamil. A dél-kaukázusi nyelvek f? képvisel?je a grúz. Az uráli-altáji nyelvek közé pedig pl. a mongol, az
összes török nyelv, s a magyar tartozik. Az indoeurópai nyelvekr?l felesleges írni, ezeket mindenki
ismeri.
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Tehát ez a második nagy csoport. A legnagyobb, itt van a világ 63 %-a, ebb?l ebb?l az indoeurópai
aránya 46 %, ezek tulajdonképpen a "fehér" és "barna" nyelvek, embertípusra értve, plusz Korea és Japán,
az eszkimók, valamint Fekete-Afrika északi sávja.

Külön csoportot alkot az el?bb említett, Európa benépesítésének második hulláma, az ÉszakKaukázusból kiindult nyelvek csoportja: itt van az észak-kaukázusi nyelvcsalád (legismertebb tagja a
csecsen) , a legnyugatibb megmaradt ?si nyelv, a baszk, valamint a keletre ment ágból a hatalmas sinotibeti nyelvcsalád (itt van a kínai, a burmai, , továbbá Amerikában a na.dene nyelvcsalád (legismertebb
tagja a navaho)). Az indoeurópain kívül a sino-tibeti az egyetlen, melynek beszél?i meghaladják az 1
milliárdot. A csoport a világ lakosságának 20 %-át teszi ki. Ez a csoport 40 ezer éve migrált ?shazájából,
az amerikai rész pedig azokat az indiánokat jelenyi, akik a legkés?bb mentek át Ázsiából Amerikába.

A negyedik csoport a Szibériából Amerikába vándorolt népek (kivéve az eszkimók, s a na-dene nyelvek),
ezek 20 ezer éve haladtak át az amerikai kontinensre, lassan benépesítve az egész kontinenst. Összesen a
világ kevesebb mint 1 %-a.

Az ötödik csoport a korán keletre indult migráció, 50 ezer éve Ázsia déli partjai mentén. Itt vannak az
asztronéziai (legnagyobb képvisel?je a maláj), az ausztroázsiai nyelvek (legnagyobb képvisel?je a
vietnámi) . a kra-dai nyelvek (legnagyobb képvisel?je a thai) , a hmong-mien nyelvek, ide tartozik a világ
legkés?bb betelepült régiója is, a csendes-óceáni szigtevilág (alig 2-3 éve lakott). A pápuai nyelveket és
az ausztrália nyelveket is ide szokták sorolni, bár az utóbbiak esete er?sen vitás. Összesen a világ 8 %-a.

Jó lenne az ?snyelvet megtalálni, de ez teljes képtelenség. Az emberiség történetének 98 %-áról nincs
semmilyen nyelvemlékünk.
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Nyitottak vagyunk!
by maxval bircaman - hétf?, július 08, 2019
http://bircahang.org/nyitottak-vagyunk/

Az új agymosó kampány a Nyitottak vagyunk!. Lényege: az üzleti élet is fejezze ki támogatását a
társadalomromboló, családellenes eszmék mellett!

Mivel dolgoztam már magam is "nyitott" munkahelyen, elmondom hogyan születnek meg a támogató
aláírások. Három f? módszer van:

Leszólnak a központból, ezen az eseményen részt kell venni. Alapvet?en ez egy éves lista, egy
évre el?re küldik ki. Van pozitív és negatív része is,. a pozitív az, amin mindenképpen részt kell
venni, a negatív meg az, amin semmiképpen. A köztes területr?l dönthet a helyi vezet?. Pl.
mindenképpen ünnepeljünk Újévkor, semmilyen formában se foglalkozzunk a parlamenti
választással, s ami meg a könyvnapot illeti, döntsétek el ti ott helyben.
A marketing osztály javaslata. Több hasznot hoz egy adott esemény támogatása, mint nemtámogatása. S ez a legsúlyosabb eset a mai Magyarországon: hiszen ez azt jelzi, már túl sok
ember van, aki pozitívan áll a homoklobbihoz. Ezt azt jelenti: nem dolgozunk elég jól,
ellenségeink csatákat nyernek ellenünk.
Részt vesz egy másik fontos cég, esetleg konkurrens cég. Ilyenkor döntéskényszer van: a nem
részvét esetleg már ellenzésnek t?nhet.

Ami SOSE történik: a dolgozók követelik, a cég vegyen részt.

Ami pedig az idegen diplomatákat illeti, a részvétel szimpla munkahelyi utasítás, ezért lényegtelen.

A diplomaták esetében ne feledjük: nincs magánéletük, azaz munkaid?n kívül is országukat képvisel?k.
(Ez persze igaz a multicéges vezet?kre is.)
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A narratívák harca mindez, semmi egyéb. Ezért is az ellentüntetés alkalmatlan eszköz.

Az utolsó ilyen akció a kommunista Magyarországon a 80-as évek elején az új Nemzeti Színházra való
gy?jtés volt: a munkahelyeken kötelez? volt adakozni, meg volt mondva, aki nem ad "önként", az
megnézheti magát.
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Négy jöv?kép
by maxval bircaman - szombat, május 04, 2019
http://bircahang.org/negy-jovokep/

Alapvet?en a következ? 4 megoldás áll a liberalizmus gazdasági rendje, a kapitalizmus el?tt:

Az újragyarmatosítás, azaz a magállamok megpróbálják ismét feler?síteni a profitszívást a
világból, majd ebb?l a pénzb?l tovább biztosítani a jólét növekedését a magállamokban, ez
tulajdonképpen a szocdem jóléti államiség visszahozása, ill. bevezetése ott is, ahol sose volt (pl.
USA). Ez a megoldás már egyszer bejött, a XIX. sz. végén, de ehhez valószín?leg háborúra lesz
szükség, aminek a kimenete kétes, ráadásul ma már az USA-elit egy része se akarja ezt.
Kompromisszum, a kínai modell átvétele, azaz egyeszség kötése az állammal, a profit felének
átengedésével - látszódnak ebben az irányban érdekes jelek, de nem hiszem, hogy a mai világelit
zöme hajlandó lenne kiadni kezéb?l a politikai irányítást, plusz még a vagyon felét is odaadni.
Korporatív állam, a sci-fi antiutópiák kedvenc verziója, azaz világállam kiépítése, benne a
politika teljes alávetése nagy cégeknek. Ez valószín?tlen, mert Kína és Oroszország el?zetes
legy?zése kell hozzá, azaz olyan er?, mely ha meglenne, simán m?ködhetne az egyszer?bb els?
verzió is.
Lassú zuhanás, tétova kapkodás - ez a legvalószín?bb, most éppen ezt a modelt viszi Brüsszel.

Mi kisemberek a legutóbbit preferáljuk. Várjuk a liberális rendszer rohadását, s id?nként bele is rúgunk,
hogy sietessük. Ugyanis hatalmasat hibáztak a nagyurak a félperiféria népeivel, adut adtak a kezünkbe
azzal, hogy túl sokat síboltak t?lünk. A mohóság sose jó módszer, de ?k komolyan elhitték, sikeresen
átnevelnek majd minket. Mi viszont nem nevel?dtünk át, s a szabad piac láthatatlan kezét nem csókoljuk
meg, hanem ráköpünk, s?t beleharapunk. Bocs, rablóbefektet? és filantlopó gazember nagyurak, nem
tudtuk, hogy láthatatlan a mocskos kezetek...
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Néha elég a józan ész
by maxval bircaman - hétf?, augusztus 12, 2019
http://bircahang.org/neha-eleg-a-jozan-esz/

Sokszor nem is kell ellenideológia, elég a józan ész.

Például nem kell úgy tenni direkt, mintha nem értenénk a nyilvánvalót. Persze a Bruck féle
megmondóemberek abból élnek, hogy úgy tesznek, mintha nem értenének semmit, mert így lehet
m?botrányokat kavarni.
Vésey-Kovács László az egyik kifejezetten tehetséges fideszes újságíró, s szavai nem sértették semmiben
a mozgássérülteket.

Vajon Bruck szeretné, ha a saját gyerekei mozgássérültek lennének? Kétlem. Olyan ez a ballib
megmondóembereknél, mint a cigányok integrációja: az ? gyerekeik, unokáik sose járnak cigányokkal
egy iskolába, de habzik a szájuk, ha más szül? (átlagember szül?) kiveszi a gyerekét olyan iskolából, ahol
cigány többség alakult ki.

Ahogy Jámbor is úgy tesz, mintha nem értené. A n?i szépség csodálása nem alázza meg a n?ket, s
semmiképpen sem hasonlítható ez a homokosság propagandájához. A jó és a rossz nem tehet?k azonos
nevez? alá, mert nem egyenérték?ek.

az els? erotikus kép, amit készítettem (1986 elején)

Persze mindez morzsa csak a nyugati liberálisokhoz képest, akik ma már nyíltan le akarják rombolni a
családot, s?t a gyerekcsinálást be szeretnék tiltani. S ezt egy olyan francia elmebajos mondja, aki francia
mércével jobboldalinak számít.

Ha az ilyen típusú embereket nem likvidálja Nyugat-Európa társadalma, akkor megérdemli, hogy
kihaljon, s helyére egy er?sebb, egészségesebb faj lépjen. Se az arab, se a néger kultúra nem t?r el ilyen
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romboló elemelet magán belül, így mindenképpen egészségesebbek a nyugat-európai kultúránál.

Ehhez képest Gréta Thorzonborz svéd iskolakerül? emberellenes mozgalma is csak egy vicc. A modern
liberálisoknak érdekes módon mindig van valami fontosabb az embernél: a szabad piac, a szabad
kereskedelem, mostanában a természet. S mÍndig intoleránsak, nem fogadnak el semmilyen
kompromisszumot.

Sok magyar jobboldali félti Nyugat-Európát. Hibás álláspont. Ami pusztulni akar önkezét?l, az pusztoljon
csak. Még mindig jobb, ha a Notre Dame-on Mohamed zászlaja leng majd, mintha a perverzek
szivárványzászlaja.
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Nélküled
by maxval bircaman - szerda, november 27, 2019
http://bircahang.org/nelkuled/

Baromira utálom a jelképes politizálást. De ezt nem jelenti azt, hogy ne kellenének jelképek.

A mostani budapesti m?botrány egy dal miatt kifejezetten vicces.

S bár teljesen túlméretezettnek tartom a nemzeti oldal ujjongását, a liberális oldal reakciója még
nevetségesebb.

Egy dologban van igazuk a liberálisoknak: ez a dal egy giccs. Csak ezzel van egy gond: minden ilyen
jelképes dal kötelez?en giccses. Ez a m?faj kötelez? jellemz?je. Ahogy a világ szinte minden himnusza is
giccses.

Szóval ez nem ok a bojkottra. Az igazi ok, hogy a ballibek fasisztázni akartak egy kicsit, mert ebben a
m?fajban érzik magukat otthon. Lám, közben Sorosék gyorsan le is gyártottak pár antiszemita íz?
plakátot, mert halálbiztos, hogy ezt ?k csinálták.

Szóval a ballib nyavajgás átlátszó. Ugyanaz a marhaság, mint a Székely Himnusz esete. Hogy giccses,
meg Budapesten írták alig 100 éve. Tök mindegy milyen és hol írták, ha egyszer az adott közösség saját
jelképévé tette.

Hogyan kell reagálni a közösség elleni izgatásra? Pofánveréssel, ha komoly. S kiröhögéssel, ha kamu.

Pár éve volt egy híres bolgár eset. A nyugati ösztöndíjt kapott bolgár kurva igyekezett meghálálni a
pénzt, így a Berlini Egyetemen a csúnya, gonosz balkáni nacionalizmusokból doktorált, külön kiemelve
az irtózatos bolgár iszlamofóbiát. s annak egy jelképes elemét, az 1876-os bataki mészárlás "mítoszát".
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Az 1876-os törökellenes bolgár felkelés során helyi muszlimok bosszút áltak Batak község lakosságán,
megölve pár ezer embert, nagyobb részüket bezárva a templomba, azt felgyújtva. A doktoráns n?ci
elmélete szerint a bolgár közvélemény nem is tud semmit a valós eseményekr?l, minden egy az
eseményr?l 13 évvel kés?bb festmény alapján van, melyet egy nem-szemtanú festett, egy lengyel fest?,
aki különösen szimpatizált a bolgárokkal, olyannyira, hogy a bolgár-szerb háború alatt beállt önkéntesnek
a bolgár hadseregbe.

A botrány kirobbanása után mindvégig a hivatkozás az volt: nem magát a mészárlást kérd?jelezte meg,
hiszen az tény (máig megvannak a leöltek koponyái emlékm?ként), ? csak az eseménnyel kapcsolatos
nemzeti emlékezet elferdülését "elemezte". A lényeg: soha többet nem mert hazamenni az illet? - jelenleg
Ausztriában él -, olyan halálos fenyegetéseket kapott, hogy a német rend?rség állandó ?rzést biztosított
neki pár hónapig, fényképe, minden címe közé lett téves "anoním" aktivisták által, szülei házát
megdobálták, stb. Senkinek bántódása nem esett, nem is volt ilyen cél, régi népi bölcsesség ugyanis a
Balkánon: az ellenségb?l nem mártírt kell csinálni, hanem rettegésben élésre kell ítélni.

Bulgáriában egyedül a Helsinki Bizottság állt ki mellette. Ez a szervezet az, melyet az országban senki se
vesz komolyan. Hírneve rosszabb, mint a Soros Alapítványé. Tevékenysége mérce pontosságú: ha valami
mellett kiállnak, arról tudni lehet, az rossz ügy, ha meg tiltakoznak valami ellen, arról biztosan tudható jó
ügy.

Nekem egyébként nem tetszik a Nélküled. De ha látnám, hogy egy eseményen ezt jelképként kezelik,
felállnék.

Az én 3 kedvenc nemzeti hinuszom egyébként az angol, az izraeli és az orosz. De szövegszinten csak az
angol. Az angol himnusz baromira ?szinte, arról szól, éljen az uralkodó, sokáig legyen, legyen er?s és
gazdag, gy?zzön le mindenkit, az ellenség - mindenki más - meg bukjon el. Zeneileg nem egy nagy szám
azonban. Zeneileg az orosz és a izraeli himnusz a legszebb. Az orosz szövege - mind a mostani, mind a
kommunista korábbi verzió - persze giccs, de zeneileg mesterm?. Ugyanez igaz az izraelire, melynek
szövege viszont lejárt szavatosságú: hiszen arról szól, bárcsak hazatérhetne a zsidóság, ami ugye azóta
megvalósult. Persze a zsidó himnuszt a XIX. században írták.

Én egyébként vidám himnuszt szeretnék. Ha t?lem függne, Strauss Éljen a magyar! m?vét tenném
himnusszá.
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https://www.youtube.com/watch?v=ut8PkDXIj1Y

_______________________________________________
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Népszer? ballib választási mítosz
by maxval bircaman - kedd, január 01, 2019
http://bircahang.org/nepszeru-ballib-valasztasi-mitosz/

Van egy népszer? ballib mítosz, mely szerint a tavalyi választásokon az ellenzékre többen szavaztak,
mint a Fideszre.

Most ezt adatokkal fogom megcáfolni.

A hivatalos végeredmény ez volt:

Fidesz: 2824551 szavazat - 49,27 %
összes ballib párt együtt számolva: 1203653 szavazat - 21,02 %
Jobbik: 1092806 szavazat - 19,06 %
LMP: 404429 szavazat - 7,06 %
MKKP: 99414 szavazat - 1,73 %
Munkáspárt: 15640 szavazat - 0,27 %
MIÉP: 8712 szavazat - 0,15 %
összes kamupárt: 45546 szavazat - 0,79 %
kisebbségi listák együtt számolva: 37532 szavazat - 0,65 %

Hol a mítosz manipulációja?

Ha a parlamentbe bejutott szervezeteket nézzük csak, akkor az eredmény az, hogy:

Fidesz: 2824551 szavazat - 49,27 %
mindenki más: 2488097 szavazat - 43,41 %
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itt nyilvánvaló, hogy a hipotetikus egyesült ellenzék 336 ezerrel kevesebb szavazatot kapott a Fidesznél.

De tekintsünk ellenzéknek minden ballib szavazatot, minden jobbikos szavazatot, minden LMP-s
szavazatot, s?t az MKKP szavazatait is adjuk hozzá, számoljuk be a parlamentbe be nem jutottak
(Momentum, Együtt) szavazatait is:

Fidesz: 2824551 szavazat - 49,27 %
mindenki más: 2800302 szavazat - 48,85 %

még mindig vezet a Fidesz 24 ezer szavazattal.

A mítosz terjeszt?i szerint azonban minden nem Fideszre leadott szavazat ellenzéki, így náluk az jön ki,
hogy Fidesz 49,27 % és ellenzék 50,73 %. De hol ebben az abszurditás? 3 pontban is:

a kamupártok 0,79 %-át mi alapján kellene az ellenzékhez venni?
nyilvánvalóbban sokkal inkább Fidesz-szimpatizáns MIÉP és MP összesen 0,42 %-át mi alapján
kellene az ellenzékhez venni?
végül a kisebbségi listákat - 0,66 % - semmilyen ismérv alapján nem lehet ellenzékinek tekinteni
(arról nem is beszélve, hogy az 1 darab ténylegesen bejutott kisebbségi képvisel? még de facto
fideszes is).

Mi tehát a valós megállapítás? A Fidesz és a feltételezett egyesült ellenzék között az eredmény nagyjából
döntetlen, de a Fidesznek picivel, 0,42 %-kal jobb az eredménye.

S most teljesen figyelmen kívül hagytam azt a tényt, hogy éles helyzetben se a Jobbik, se az LMP, se az
MKKP minden szavazója nem szavazna le
automatikusan az egyesített ellenzékre.

_______________________________________________
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Okság
by maxval bircaman - csütörtök, december 26, 2019
http://bircahang.org/oksag/

Miután már írtam a egyik filozófiai alapkérdésr?l, a tudat és test (szellem és anyag) kérdésér?l egy
vázlatot, íme egy vázlat egy másik alapkérdésr?l, az okságról és a szabad akaratról.

A determinizmus az jelenti: minden ami történik, azt megel?z? ok miatt van.

A szabad akarat azt jelenti: az adott cselekvést végrehajtó entitás dönthetett volna a cselekvés nem
megtétele mellett is.

Az alaptétel: ha van determinizmus, akkor nincs szabad akarat, s fordítva: ha van szabad akarat, akkor
nincs determinizmus.

Ha ezt az alaptételt elfogadjuk, akkor a két lehetséges értelmezés:

van determinizmus, tehát nincs szabad akarat,
van szabad akarat, tehát nincs determinizmus.

Ha az alaptételt nem fogadjuk el, akkor azt állítjuk:

a determinizmus és a szabad akarat nem zárja ki egymást.

A f? gond magának a két alapfogalomnak a meghatározása.
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A determinizmus által mondott okság nem magától értet?d?, tulajdonképpen szabad akarattal alkottuk
meg ezt a fogalmat. Továbbá, a véletlen is lehet tényez?, bár ez nyilván nem érv a szabad akarat mellett
se, viszont nehezen egyeztethet? össze a véletlenszer?ség a szoros értelemben vett determinizmussal.

A másik oldalon még nagyobb a probléma. A szabad akaratos döntés mögött is okság van. Ha nincs is
mögötte küls? ok (azaz elvetjük a materialista determinizmust), akkor is van bels? ok.

Viszont ha a szabad akaratot úgy határozzuk meg, mint azt, ami nem függ küls? októl, akkor az
állatoknak is van szabad akaratuk, ahogy egy beszámíthatatlan elmebetegnek is.

Megoldás lehet, hogy sz?kítjük a fogalmat, a szabad akaratot nem a cselekvésre, hanem a
döntésre vonatkoztatjuk, a döntés megfontolására. Ebben az esetben az állatok szabad akarata megsz?nik
mint probléma, de a rögeszmés b?nöz?k, a kényszeres cselekv?k esetét is kizárjuk.

A fogalmak értelmezése miatt is sokféle alváltozat lehetséges.

A determinizmus f? változatai:

materializmus (fizikalizmus): minden jöv? a múlt eredménye, meghatározott törvények alapján,
fatalizmuzs, predestináció: a nagy események el?re meghatározottak, a mindentudó Isten hiszen
nem lehet tudatlan a jöv?t illet?en se, az azokhoz vezet? utat azonban esetleg szabadon meg
tudjuk választani, de nem magát az eredményt - a keerszténység zöme elutasítja ezt, lásd Boethius
magyarázatát,
logikai szükségszer?ség: bármely jöv?beli esemény vagy lesz vagy nem lesz, azaz a mai állítás
igazságtartalma adja a jöv?t - Arisztotelész cáfolta meg, lásd.

A szabad akaratot elfogadók f? váltoatai:

alternatíva megléte: lehetett volna más cselekvés a cselekv? által,
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a cselekvést el?idéz? döntés megfontolhatósága.

_______________________________________________
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Orbán 89-ben
by maxval bircaman - vasárnap, június 23, 2019
http://bircahang.org/orban-89-ben/

Nem voltam kint a tüntetésen (temetésen) 30 éve. Az egyetlen nagy magyar rendszerváltáskori esemény,
melyen jelen voltam az az 1988. június 27-i romániai falurombolás elleni tüntetés volt, Csurka István
szervezésében. Pedig akkor még ballib voltam k?keményen - bár akkor még ez a szó nem is létezett -, de
a határontúli magyar kérdésben nem osztottam az akkori SZDSZ/Fidesz álláspontot, hanem sokkal inkább
az MDF-ét. (1990-ben a választáson egyébként az SZDSZ-re szavaztam mindkét szavazatommal, az én
körzetemben, ha jól emlékszem, Pet? Iván volt a jelölt.)

Alapvet?en nem szeretem a tömegeseményeket. Bulgáriában voltam 3-4 tüntetésen, a legutolsón
1992-ben. Majd leírom külön, miért hagytam abba.

Orbán beszéde engem nem lelkesített fel, szerintem szabványbeszéd volt. Ami viszont hatott rám az a
reakció volt Orbánra. Az akkori hivatalos közbeszéd szerint Orbán valamiféle eszement forradalmár volt,
aki nem akar "megbékélést", plusz még direkt hergeli is a Szovjetúniót. Nem vicc, ma a ballib szöveg
szerint Orbán nem tett semmit a szovjet megszállás ellen, akkor meg az ellenkez?je volt az érv.

A lényeg: Orbánt már 89-ben utálta a megmondóemberek legnagyobb része, pedig akkor még az ?
nótájukat fújta. Megérezték rajta, hogy autonóm egyéniség, s nem mindig fog szót fogadni. Én
bevallom, nem éreztem meg rajta, dehát akkor alig 21 éves voltam.

_______________________________________________
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Oroszországi altáji nyelvek
by maxval bircaman - hétf?, október 21, 2019
http://bircahang.org/oroszorszagi-altaji-nyelvek/

A altáji nyelvek három nagy ága: türk nyelvek, mongoloid nyelvek, tunguz nyelvek. Sokszor ide sorolták
még a koreait és a japánt is, de a többségi vélemény szerint ezek inkább közeli, de a nyelvcsaládhoz nem
tartozó nyelvek, ahogy ez igaz az uráli nyelvekre is.

Ha nagyobb egységeket igyekszünk felállítani, akkor az altáji nyelvek legközelebbi rokonai az uráli
nyelvek, a koreai és a japán, kicsit távolabbi rokonai pedig az indoeurópai, a dravida, a dél-kaukázusi és
az eszkimó nyelvek.

Ami biztosnak látszik: az uráli nyelvek magyar ága a legtávolabbi az uráli nyelveken belül, ugyanez az
altáji nyelvek között a türk nyelvek ogur (nevezik bolgárnak is) ága. Ezek beosztása sokáig vitás volt. Pl.
az ogur nyelveket sokáig nem az altáji, hanem az uráli nyelvcsaládhoz sorolták, s nyilván mindenki
számára közismert a magyar esete, lásd "finn-török háború" ("ugor-török háború") a magyar nyelvészek
közt 150 éve arról, hogy a magyar inkább türk nyelv finnugor hatással, vagy inkább finnugor nyelv türk
hatással. Ha a két legközelebbi nyelvcsaládot nézzük ezen a nagy egységen belül, akkor ez az altáji és az
uráli, s ezek között mindenképpen a magyar és a bolgár ág az átmeneti jelleg?. (Bolgár alatt
természetesen nem a mai szláv bolgár értend?, hanem a bolgárok eredeti, nyelvi elszlávosodás el?tti
nyelve.)

Egyébként is az uráli és az altáji nyelvek között kés?bb is jelent?s kapcsolat volt. Aki nem hiszi, hallgassa
meg uráli cikkemben a videókat: hallható, hogy a balti-finn nyelveket leszámítva a többi oroszországi
finn-ugor nyelv hangzásra olyan, mintha finnek törökül, vagy méginkább mintha tatárul
próbálnának beszélni.

Oroszország kisebbségi nyelvei között érdekesség, hogy míg az uráli nyelvek között gyakorlatilag csak
éppen kihalt és kihalásra váró nyelveket tudunk felsorolni, addig az altáji nyelvek között messze nem ez a
helyzet: náluk vannak életer?s nyelvek is.

A türk nyelvek száma 36 (nyilván lehet kevesebb és több is, a számolás módszerét?l függ?en). Ezekb?l
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16 nyelvnek a törzsterülete Oroszország. Ezek helyzetét szeretném bemutatni.

Csoportonként osztom fel ?ket. A türk nyelvek 5 ága: szibériai, kipcsak, oguz, karluk, ogur (bolgár).

7 darab északkeleti türk - más néven szibériai türk - nyelv hazája Oroszország. Ezek közül 3 - csulim,
dolgán, karagasz - kislétszámú népek nyelve, 6b és 8a státusszal. (A nyelvi státuszok magyarázata itt.)

A hakasz nyelv beszél?inek száma 43 ezer, státusza 5, jogilag Hakaszia hivatalos nyelve az orosz mellett,
a valóságban ez egy a sok oroszországi jelképes hivatalos nyelvek közül. Eleve Hakaszia lakosságának 80
%-a orosz.

Érdemes viszont azt a 3 élszakkeleti türk nyelvet nézni, melynek helyzete egészen más.

A jakut nyelv státusza 2, beszél?inek száma 450 ezer, az élet minden szintjén használatos, Jakutiában ez
nem csak jelképesen hivatalos nyelv, ahogy ezt láttuk pl. a legtöbb finnugor nyelv esetében. Ennek oka
nagyrészt az, hogy Jakutiában ma is több a jakut, mint az orosz, a városodás alacsonyabb fokú. A nyelvi
helyzet még 50 éve is az volt, hogy még a helyi oroszok is megtanulták a jakut nyelvet valamilyen
szinten, mert ismerete nélkül lehetetlen volt a kommunikáció a városokon kívül.

A szovjet rendszer vége után a gazdasági káosz hatása, hogy a jakutiai lakosság egy része átköltözött
Oroszország európai részére, s az orosz nemzetiség?ek esetében ez nagyobb arányban zajlott. Mindennek
a hatása, hogy ma már Jakutia lakosságának kicsit több mint a fele jakut nemzetiség?. A jakut nyelv
általánosan használt, a jakutok 90 %-a beszéli. Az iskolák zöme jakut tanynyelv? a 7. osztályig, csak
fels?bb tagozaton jön be az orosznyelv? tanítás, s?t létezik pár iskola, ahol érettségiig jakut nyelv? az
oktatás. A kétnyelv?s?g (jakut és orosz) ugyanúgy fennáll, mint máshol, de itt az orosz nem szorítja ki a
jakutot (kivéve a f?várost, Jakutszkot).

https://www.youtube.com/watch?v=7CNFbrt9Am8
hírek jakutul
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Az altáj nyelv státusza szintén 2, azaz szintén az élet minden szintjén használatos. Beszél?inek száma 57
ezer, ez az Altáj Köztársaság lakosságának harmada. Altáj Köztársaság - az az egyik oroszországi
autonómia neve - egyik hivatalos nyelve.

A tuvai nyelv státusza 4, beszél?inek széma 272 ezer, ez a egykor független Tannu-Tuva, ma Tuva
egyik hivatalos nyelve. Igen széles körben használatos, az orosszal párhuzamosan. Alsótagozaton az
iskolai oktatás nagy része tuvai nyelv?, aztán áttérnek oroszra, létezik néhány iskola, ahol érettségiig
tuvai nyelv? az oktatás. Tuvában a lakosság 82 %-a tuvai.

Az altáj és a tuvai esetében a f? tényez? a nyelv életképességére a terület messzesége, nehezen
megközelíthet?sége, s viszonylagos szegénysége. Továbbá a gyér lakosság, Altáj Magyarország méret?
terület 200 ezres lakossággal. Tuva Magyarországnál másfélszer nagyobb 300 ezres lakossággal.

A szibériai türk népek zöme sámánista, egy kisebb rész buddhista vagy ortodox keresztény. Idáig nem
jutott el az iszlám.

https://www.youtube.com/watch?v=Fi3s7WT2_8M
a tuvai éneklés nagyon sajátos

Ázsiai Oroszország térképén: piros - Burjátia, sárga - Tuva, lila - Altáj, kék - Hakaszia, zöld - Jakutia

8 északnyugati türk nyelvnek - ezeket nevezik más szóval kipcsák nyelveknek - az ?shazája Oroszorszég.

Dagesztán 13 hivatalos nyelvei közü az egyik a nogáj. A másik a kumik, mely a kun nyelvvel azonos.

Karacsaj-Cserkeszföld 4 hivatalos nyelve küzül az egyik szintén a nogáj. A másik a karacsaj-balkár.

Kabardino-Balkária 2 hivatalos nyelve közül az egyik a karacsaj-balkár.
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A balkárok az óbolgárok Kaukázusba vámdorolt részének uódai.

Mind a 3 nyelv területe tehát az Észak-Kaukázus. A lakosság szinte teljes egészében kétnyelv?, oroszul
is tud anyanyelvi szinten, “saját” nyelvük kizárólag családon belül használatos, hivatalos használata
er?sen jelképes. Nyelvi státusz mind a három setben 5.

az Észak-Kaukázus (sárga - Oroszország)

Két északnyugati türk nyelv ?shazája a Krím-félsziget. Ez a krími tatár nyelv ás a krimcsak nyelv. A
krími tatár nyelv jelképes hivatalos nyelv a Krím-félszigeten, de az anyanyelvi beszél?k nagy része nem
adja át a nyelvet gyerekeinek, az oroszt részesíti el?nyben, státusz 5.

A krimcsak nyelv státusza 8b. A krimcsakok a kazárok leszármazottai, azok akik megtartották az eredeti
nyelvet, a kazárt, amib?l aztán lett krími tatár hatásra a krimcsak. A krimcsakok tehát zsidók, a
judaizmusra áttért kazárok maradványa. A nyelv státusza 8b, gyakorlatilag kihalás el?tt van, aminek oka,
hogy a krimcsakok egy részét Sztálin kitelepítette a krími tatárokkal együtt, más rész asszimikálódott
helyben, a többi pedig kivándorolt Izraelbe.

A kumik az altáji nyelvcsalád nyugati-türk ágához tartozik. Családi körben használatos nyelv.

Szibérában beszélik a szibériai tatárt. Fontos tudni hogy ahogy a krími tatár nem nyelvjárása a tatárnak,
úgy a szibériai tatár se az, ezek önálló myelvek, melyek rokonai a "normál" (volgai) tatárnak. A szibériai
tatár státusza 6a. Családi használatú nyelv, lassú kihalásra ítélve, bár beszél?inek sázma 101 ezer, aminek
oka az, hogy a beszél?k áttérnek vagy az oroszra vagy a (volgai) tatárra, nemzeti tudatuk ugyanis tatár.

Végül jöjjön a 4-es státuszú baskír nyelv és a 2-es státuszú tatár nyelv.

A tatárok Oroszország legnagyobb kisebbsége, a baskírok pedig a harmadik legnagyobb kisebbség. (A
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második legnagyobb kisebbség az ukrán, de szinte minden oroszországi ukrán oroszajkú, tehát a
kérdésnek nincs esetükben jelemt?sége.)

Baskírul létezik teljes küzépiskolai oktatás is, az érettségiig - mint láttuk, szinte minden proszországi
kisebbségi nyelv esetében a tannnyelv csak az alsó tagpzatban kisebbségi.

Baskíriában viszont csak a lakossága 30 %-a baskír, van kb. ugyanennyi orosz és tatár. A baskír és a
tatár között nagyfokú kölcsönös érthet?ség áll fenn, s a különbböz? nemzetiség? emberek kapcsolattatási
nyelve els?sorban az orosz, másodsorban a tatár, mindez csökkenti a baskír szerepét.

A tatár az egyetlen oroszországi kisebbségi nyelv, melyen van nem-nyelvi jelleg? fels?oktarás is
Oroszországban, az összes többi kisebbségi nyelven fels?oktatás csak nyelv- és irodalom szakon létezik.
Emellett ezen a nyelven komoly arányban van teljes iskolai oktatás is, kezdett?l érettségiig, s a diákok kb.
40 %-a ilyen tatár tannyelv? iskolába ját.

Mind baskírra, s még inkább a tatárra elmondható, ezekre a nyelvekre komoly állami politika épül:
minden téren igyekszenek terjeszteni a nyelv szerepét.

Tatársztán lakosságának 53 %-a tatár, 40 %-a orosz.

Az összes kipcsak nép hagyományos vallása a szunni iszlám, természetesem a krimcsakok kivételével.

Az uráli cikkkemben említett 2018-as új orosz törvény, mely kimondja minden nyelv tanulásának
önkéntességét itt is konfliktust okoz, hiszen ezzel az egyébként is er?s orosz nyelv er?södik, bár pont
Tatársztánban csak az orosz lakosság egy része él azzal a jogával, hogy ne tanulja a tatárt.

A türk nyelvek 5. ága az ogur (bolgár).
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Ide tartozott a már kihalt hun, az avar, a kazár nyelv. (Az avarok mint nép fennmaradtak, de nyelvet
cseréltek, a ma avar nyelv észak-kaukázusi nyelv.)

Jelenleg egyetlen él? nyelv tartozik ide, az eredeti bolgár nyelv mai alakja, a csuvas. Az csuvas lakosság
szinte teljes egészében kétnyelv?, oroszul is tud anyanyelvi szinten, a csuvas kizárólag családon belül
használatos, a nyelv átadása a korral csökken. Stétusza 6b. A csuvasok hagyományos vallása az ortodox
keresztény, ebben is különböznek a földrajzilag közel es? türk népekt?l, melyek muszlimok.

autonómiák Oroszország európai részén (a Kaukázus, Krím, s Karélia nem jelezve a térképen): sárga Oroszország, B. = Baskíria, U. = Udmurtia, T. = Tatársztán, Ma. = Mariföld, Mr. = Mordvinföld, Cs. =
Csuvasia

A délnyugati (oguz) és délkeleti (karluk) türk nyelvek közül egynek se a hazája Oroszország,

A 9 még él? tunguz nyelvb?l 7-nek a hazája Oroszország. A 7-b?l 6 nyelv - negidal, nanai, orok, ulcs,
orocs, udihe - alig pár tucatnyi beszél?vel rendelkezik csak, kihalás el?tti nyelvek, státuszuk 8a és 8b. Az
illet? népeknek ma már a 90-95 %-a kizárólag orosz nyelv?.

Egyetlen kivétel a 7-es státuszú 5660 beszél?vel rendelkez? even nyelv. A 21 ezres even nép negyede
még beszéli a nyelvet. De a nagy többség ma már jakut vagy orosz anyenyelv?.

A 12 él? mongoloid nyelvb?l 2-nek a hazája Oroszország: burját, kalmük.

A burját státusza 5, beszél?inek sázma: Bujátiában a lakosság harmada burját, a többség orosz. A
gyerekek is megtanulják, de nem használatos családon kívül, minden más használatra az oroszt
alkalmazzák.

A kalmük státusza 2, beszél?inek száma: 80 ezer. Az egyetlen európai mongoloid nyelv. Az anyanyelvi
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beszél?k nagy része nem adja át a nyelvet gyerekeinek, az oroszt részesíti el?nyben, de er?s állami
támogatást kap, az oktatásban is használják. Kalmúkiában a laosság 58 %-a kalmük.

Mind a burjátok, mind a kalmükök hagyományos vallása a buddhizmus, a kalmükök mint az egyetlen
buddhista európai nép ismertek.

Látható ezek után a jelent?sen jobb helyzet az uráli nyelvekéhez képest. Itt több olyan nyelv is van, mely
biztosan él? lesz még a század végén.

_______________________________________________
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Oroszországi uráli nyelvek
by maxval bircaman - csütörtök, október 17, 2019
http://bircahang.org/oroszorszagi-urali-nyelvek/

Az uráli nyelcsaládhoz tartozó oroszországi nyelvek helyzete.

32 uráli nyelvet tartanak számon jelenleg (persze ez számolás kérdése is). Ezek közül a 3 nagy nyelvnek magyar, finn, észt - és 9 kis nyelvnek a törzsterülete Oroszországon kívül van. A maradék 20 nyelv
törzsterülete viszont Oroszország. Ezeket nézzük meg.

Tudni kell történelmileg, hogy a mai Oroszország európai részének északi fele legnagyobb részében uráli
finnugor népek által volt lakott még 1000 éve, ez volt a többségi lakosság. Az orosz államalapítás - 862 és az azt követ? orosz nemzetalapítás tulajdonképpen úgy zajlott, hogy egy vékony viking vezet? réteg
uralma alatt a folyók mentén él? szláv törzsek egyesültek az erd?kben él? finnugor törzsekkel, lassan
mindenki átvéve az orosz nyelvet.

Az orosz ?skrónika szerint is úgy lett az orosz állam, hogy két szláv és két finnugor törzs elhívta a viking
Rurikot, hogy uralkodjon felettük. Az állam els? központja Novgorodban volt, ez akkoriban jelent?s
város volt, míg ma kisváros – nagyjából félúton fekszik a mai Moszkva és Szentpétervár között.

Az els? orosz állam lakossága kb. fele-fele arányban lehetett szláv és finnugor, vékony viking uralkodó
réteggel. A Rurik-dinasztia természetesen hamar elszlávosodott, ahogy ez a finnugor lakosság zömével is
megtörtént. Szóval a mai uráli népek azok, akik nem vettek részt ebben az asszimilációban, nem lettek
orosszá. Els?sorban azért, mert távolibb, nehezebben megközelíthet? területeken éltek.

A nyelvek életer?sségére van egy 13-fokú skála, ezt érdemes használni, röviden a skála fokozatai:

0 - a nyelvet széles körben használják a nemzetközi életben,
1 - a nyelvet országos szinten használják, az élet minden területén,
2 - a nyelvet regionális szinten használják, az élet minden területén,
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3 - a nyelvet széles körben használják, az élet minden területén, a hivatalos állami használat
kivételével,
4 - létezik az adott nyelven széleskör? oktatás, irodalom, a nyelvnek van sztendertizált változata,
5 - létezik sztendertizált változat, de elterjedése csak részleges, viszont nyelvfejlesztési politika
van,
6a - a nyelvet széles körben használják, de csak személyes célokra
6b - a nyelvet széles körben használják, de csak személyes célokra, s beszél?k aránya az életkorral
csökken,
7 - a gyerekek még megtanulják a nyelvet szüleikt?l, de már nem adják át azt saját gyerekeiknek,
8a - csak az id?sebb nemzedék használja a nyelvet,
8b - csak az id?sebb nemzedék használja a nyelvet, s csak egymás közt,
9 - a nyelv tudata van csak meg a közösségben, azt csak mint identitásuk elemekét használják
néha, de a nyelv már senkinek se az anyanyelve,
10 - teljes kihalás állapota.

El?ször is azok a nyelvek, melyek olyan minimális számú beszél?vel rendelkeznek, hogy a biztos kihalás
vár rájuk

Ezek jó példája az izsór (ingerman). Az izsórok Ingria (a mai orosz-finn határvidék Ladoga-tó és Finnöböl közti régiója) ?slakossága. Ingriában a terület svéd uralom alá kerülése után a XVII. században a
lakosság zöme lassan finn lett, a finn betelepülés miatt, majd pedig amikor 100 évvel kés?bb a terület
orosz lett, jöttek az orosz betelepül?k. Az izsórok zöme asszimilálódott, vagy finn vagy orosz lett, a
finnekt?l a f? eltérés a vallási maradt: az izsórok hagyományosan ortodoxok. A nyelv annyira hasonlít a
finnhez, hogy sokan eleve finn nyelvjárásnak tekintik. Az asszimilálódás utolsó fázisában vagyunk
jelenleg, az anyanyelvi beszél?k száma: 123, a nemzetiséghez tartozók száma: 266, a nyelv státusza: 8b.
Ma már mindenki orosz vagy finn anyanyelv?.

Ami igaz az izsórokra, az a vótokra és a lüdökre is. A vótok a mai orosz-észt határvidéken vannak, a
lüdök pedig Ingriától északkeletre. A lüd státusza 7, a vót státusza: 8b. A lüd anyanyelvi beszél?k száma:
64, a vóté hivatalosan nem számolt (az orosz statisztika a karél nyelv részének tekinti) , becslések szerint
3-4 ezer. Itt is a teljes lakosság orosz vagy finn anyanyelv? a lüdöknél, míg a vótoknál orosz vagy észt.

A térség két relatíve nagyobb nyelve a karél és a vepsze, mindkett? nyelvi státusza jobb: 6b.
Oroszországban karél anyanyelv? 25605 f?, vepsze anyanyelv? pedig 3613. Ismét elmondható: a teljes
lakosság orosz anyanyelv? is, egy kisebb rész - az id?sebbek - pedig finn anyanyelv?. A karélt sokan finn
nyelvjárásnak tekintik.
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A 10 lapp nyelv közül 3-nak a törzsterülete Oroszország,azon belül a Kola-félsziget északi része: akkalalapp (státusza: 9), kildi-lapp (státusza: 8a), ter-lapp (státusza: 8b). Az anyanyelvi beszél?k száma a kildi
esetében 353 f?, a ter esetében 2 f?, az akkala esetében 0 f? (pár éve még 1 f? volt). Mindenki orosz
anyanyelv? is.

Észak-Szibériában 5 szamojéd nyelv van, ezek adatai:

enyec: 43 anyanyelvi beszél?, státusza: 8a,
nyenyec: 21926 anyanyelvi beszél?, státusza: 6b, két nyelvjárása annyi távoli egymástól, hogy azt
sokan 2 külön nyelvként osztályozzák,
szölkup: 1023 anyanyelvi beszél?, státusza: 5,
kamasz: 0 anyanyelvi beszél? (pár éve halt meg az utolsó beszél?), státusza: 9,
nganaszán: 125 anyanyelvi beszél?, státusza: 6b,

mindenki orosz anyanyelv? is, az enyecek használják a nganaszánt is.

Hogyan lehetséges, hogy ezeknek a nyelveknek egy része életképesebb? A magyarázat: ezeket olyan
ritkán lakott, hatalmas területeken beszélik, ahová alig hat a külvilág, s ahol az emberek alapvet?en ma is
úgy élnek, mint évszázadokkal ezel?tt. El kell képzelni pl. egy Magyarországnál nagyobb méret?
területet, párezer lakossal, ahol a lakosság 20-30 %-a egy-egy ilyen nyelvet beszél. Mint egy indián
rezervátum az USA-ban, csak éppen egy hatalmas üres területen.

Vicces nyelviskola reklám: a nyenyec srác elmegy modern ruhában leánykér?be, de ott kiderül nem
beszél nyenyecül, csak oroszul. A lány ezért nemet mond neki. Majd 2 hónap múlva visszatér
népviseletben, már nyenyecül beszélve. De sajnos még mindig nem sajátította el a nyenyec szokásokat:
villát kér a sózott halhoz.

https://www.youtube.com/watch?v=O9VZtBqzeCQ

Ami a két obi-ugor nyelvet illeti, a helyzet menthetetlen. Státuszuk 6b, de nem is ez a gond, hanem a
hatalmas nyelvjárási eltérések, az egyes nyelvjárások nem értik a másikat mindkét nyelven belül. Az
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asszimiláció hatalmas fokú. Oroszországban 12269 f? vallja magát manysinak, de csak 958 a manysi
anyanyelv?, a hantiknál a nemzetiségi szám 30943 f?, az anyanyelvi beszél?k száma pedig 9584. Ma már
minden hanti és manysi orosz anyanyelv?, a hantik egy kisebb része pedig átvette a tatár nyelvet.
(Anyanyelvi beszél?it tekintve a tatár Oroszország második legnagyobb nyelve, az orosz után.) A két
népre a legnagyobb csapásnak ?sterületük rendkívüli gazdagsága nyersanyagokban bizonyult, aminek
hatására hatalmas mérték? betelepülés történt. A XX. sz. elején még a Magyarországnál kb. 5-ször
nagyobb terület lakosságnak kb. negyede hanti és manysi volt, a század végére ez 2 %-ra csökkent. A
betelepül?k pedig els?sorban oroszok voltak, másodsorban tatárok és ukránok. A hatalmas iparosítás
megsemmisítette nagy részben a lehet?séget a hagyományos életmódra.

Végére hagytam a 4 közepes méret? uráli népet: marik, mordvinok, komik, udmurtok: létszám,
anyanyelvi beszél?k száma, nyelv státusza:

marik: 547605 f?:
mezei mari - 365316 anyanyelvi beszél?, státusza: 4,
hegyi mari - 23062 anyanyelvi beszél?, státusza: 6b;
mordvinok: 744237 f? - 431692 anyanyelvi beszél? (kétharmad erzja, egyharmad moksa):
erzja - státusza: 5,
moksa - státusza: 6b;
komik: 228235 f?:
komi-permják - 63106 anyanyelvi beszél?, státusza: 6b.
komi-zürjén - 15609 anyanyelvi beszél?, státusza: 6b;
udmurtok: 552299 f?, ebb?l: 324338 anyanyelvi beszél?, státusza: 6b.

Ami mind a 4 népre jellemz?:

az adott nemzetiség aránya saját eredeti földjén ma már kisebbségi, a legkisebb arány - 23 % Komiföldön, a legnagyobb Mariföldön - 42 %,
nagy rész ténylegesen beszéli a nyelvet, de csak a falvakban, id?sebbek között fordul el? az
egynyelv?ség, máshol mindenki orosz anyanyelv? is,
a nyelv hivatalos, de a gyakorlatban jelképes, kimerül a használata a törvényszövegek
lefordításában és állami kétnyelv? feliratokban,
a nyelv használata fentieken kívül a közéletben gyakorlatilag nulla,
a nyelv használói családi nyelvként tekintenek rá, nincs igény másra,
a nyelv tannyelvként való használata az általános iskola alsó tgaozatán jelenik csak meg, ott se
mindenhol (a legkisebb arány - 2 % - Komiföldöm van, a legnagyobb Mordvinföldön - 25 %),
az orosz tannyev? iskolákban a helyi nyelv csak tantárgy alsó tagozatban: kötelez? jelleggel csak
Komiföldön és Mariföldön volt 2018 el?tt,
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magasabb fokú oktatásban gyakorlatilag minden orosz tannyelv?

Tipikus helyzet a Komiföldi Parlament ünnepi ülése: az orosz himnusz után mindig megszólal a komi
himnusz is, kint van mindkét zászló, de komiul csak 1 mondat hangzik el és az eskü 8:28-tól:

https://www.youtube.com/watch?v=a1lUbSH-zyI

Jellemz? a mordvinföldi helyzet, ahol tervbe volt véve a nyelv kötelez? tantárgyként való bevezetése,
ami ellen általános ellenkezés alakult ki, nem csak az oroszok, de a mordvinok jelent?s része által is: a
nyelvre a legtöbben úgy néznek mint valamilyen népviseletre: szép emlék a múltból, de ma már
haszontalan dolog, a gyakori érv: "ne kényszerítsék a gyerekeket felesleges dolgokra, inkább tanuljanak
angolul ugyanebben az óraszámban". Ami viszont érdekes: a nyelv lassú csökkenése mellett er?södik az
identitás, a saját múltra való büszkeség. Kicsit mint az íreknél, akik nem hajlandóak írul tanulni, de
büszke írek - persze a mordvin nyelv helyzete jobb, mint az íré, legalább jóval többen beszélik.

? mariknál a helyzet picit jobb - a legjobb a 4 nép közül -, de az alapvet? jellemz?k itt se másak.
Egyszer?en kicsit nagyobb a nyelv iránt való érdekl?dés, de itt is teljesen hiányzik a nyelvhasználat a
magánszférán kívül.

ritka eset a nyelvhasználatra az állami szférán kívül: gyógyszertár Matiföld f?városában, a "gyógyszertár"
szó kiírva oroszul és mariul is

Problémát jelent az nyelvekr?l szóló 2018-as új orosz törvény, mely kimondja minden nyelv tanulásának
önkéntességét. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a kisebbségi nyelvek nem terjeszthet?k kötelez? tárgyak
formájában. Ami viszont még egy pont, ami er?síti az egyébként hivatalos nyelvi státusz jelképességét.

El lehet mondani: a XXI. sz. végére egyetlen aktívan beszélt uráli nyelv se maradni Oroszországban, ez
t?nik jelenleg a legvalószín?bb jöv?nek.
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Ezeket ajánlom:

https://www.youtube.com/watch?v=AGu2vhfbTUE
udmurt feldolgozás - a f? énekesn?vel láttam interjút, ahol elmondja "nehéz volt felkészülni a dalra, a
nagyszüleim mind udmurtok, én nem beszélem a nyelvet"

t

https://www.youtube.com/watch?v=3bkv5WPyP_0
mari lakodalmas zene szer? népszer? sláger

https://www.youtube.com/watch?v=qGAyjmenk4A
komi dal

autonómiák Oroszország európai részén (a Kaukázus, Krím, s Karélia nem jelezve a térképen): sárga Oroszország, B. = Baskíria, U. = Udmurtia, T. = Tatársztán, Ma. = Mariföld, Mr. = Mordvinföld, Cs. =
Csuvasia

_______________________________________________

383 / 527

BircaHang - 2019
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Országjelentések a háttérhatalomtól
by maxval bircaman - kedd, február 12, 2019
http://bircahang.org/orszagjelentesek-a-hatterhatalomtol/

A Freedom House nem a demokráciát, hanem a liberális demokráciát méri.

A legérdekesebb adatsor Oroszország esetében található meg. A kommunista években Oroszország
értékelése a FH listáján 6 és 7 között ingadozott (csak a 70-es évek elejét?l néztem meg az adatokat, a
korábbi adatokat irrelevánsnak gondolom jelen cikk szempontjából) - tudni kell, hogy a FH-nál az 1-es a
legjobb szám, a 7-es a legrosszabb.

1987-ben lett Oroszország adata 5,5, majd 1990-ben 4,5, ezzel el?ször kerülve át a "nem szabad"
csoportból a "részben szabad" csoportba. Az orosz liberális kormányzás id?szakában (1990-1999) a szám
3 és 4,5 között mozgott, a legjobb eredmény az 1991-es: 3. A putyini korszak 4,5-tel nyitott, majd
2004-re 5,5-re lett lerontva, ekkor lett Oroszország ismét "nem szabad", azóta lassan csökken, a
legfrissebb adat immár 6,5, ami alig marad el a lehet? legrosszabb 7-t?l.

Gyakorlatilag párhuzam látható a FH számadata és az orosz állam helyzete között, csak éppen a józan
ésszel fordított arányban. Amikor az ország éppen szétesett, a központi kormányzat tényleges hatalma
Moszkva határáig se terjedt ki, s gyakorlatilag az egész államot különféle egymással is harcoló oligarchák
és maffiavezérek uralták, egyes megyék saját pénzt nyomtattak, fontos katonai egységek meg saját
fegyvereik eladogatásával kerülték el a éhhalált, valamint a kormány még saját embereinek se tudott bért
fizetni, nos ekkor volt Oroszországnak a legjobb a pontszáma. Akkor ezen az alapon a világ
legdemokratikusabb állama Szomália: ott a kormányzat a saját épületének távolabbi helyiségeit se képes
befolyása alatt tartani, csak ha el?tte egyezséget köt az éppen ott tartózkodó katonai egység tagjaival.

Amikor még Jelcin kicsit javított a helyzeten, ami nem volt jelent?s javulást, kb. annyit jelentett, hogy
elkezdtek fizetést kapni a katonák, már lement a pontszám, amjd amikor az orosz állam szembeszállva a
nyugati igényekkel, fegyvetesen lépett fel a kaukázusi iszlamista terrorizmussal, még esett egy kicsit,
függetlenül attól, hogy egyébként ezt a harcot Jelcin elvesztette. Igen, olyan rettenetesen "er?s" volt az
akkori orosz hadsereg, hogy képtelen volt leverni párezer f?nyi, rosszul kiképzett hegyi partizáncsoportot,
de ez már FH-szempontból állami er?szaknak számított.
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A jelcini liberális kormányzás vége után a pontozók kezdtek pánikba esni. Ahogy kezdett visszállni a
normál államiság Oroszországban, pl. az oligarchák hatalma le lett törve, a maffiák pedig vissza lettek
szorítva arra a területre, ami nyugaton is az övék (prostitúció, narkókereskedelem, stb.), az már kiverte a
Freedom House-nál a biztosítékot: 2004-t?l Oroszország már "nem szabad", egyre rosszabbodó
pontszámmal. Az ukajnai puccs elleni szembeszállás mínusz fél pont volt, a nyugati szankciók
hatástalansága még mínusz fél pontot hozott.

Továbbá megfigyelhet?, hogy a jogállamiságot a FH igencsak szelektíven nézi. Amikor puccs zajlik, de
nyugatbarát er?k által, az a jogállamiság er?södése, amikor viszont demokratikus úton nyernek a
szuverenista er?k, akkor az a jogállamiság gyengülése. Lásd, Jelcin 1993-es puccsát, emlékeztet?leg:
Jelcin elnök ekkor tankokkal lövette a demokratikusan megválasztott parlamentet, mivel az nem fogadott
szót neki, a halottak száma 200 körül volt, mindez a nyugat elismer? tapsa mellett - nos ez a "bátor
reformok" része volt. Ellenben Putyin sokadszori megválasztása demokratikus választáson, egy
puskalövés nélkül - ez pedig a diktatúra rettenetes nyomulása.

Most Oroszország 6,5 pont, ami fél ponttal marad el a lehet? legrosszabb eredményt?l. Aki ismeri kicsit
is az orosz helyzetet, az nagyot nevet azon, hogy a FH szerint Oroszország alig fél ponttal jobb, mint
Észak-Korea és azonos helyzet? Kubával! Persze mindez valóban helyes értékelés, ha a nyugati
érdekeknek való szófogadás mértéke az adatpontok alapja. Csakhát akkor nevezzük FH KFJSZN (ki
fogad jobban szót nekünk) indexnek…
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Oxfordi el?adások
by maxval bircaman - szerda, augusztus 28, 2019
http://bircahang.org/oxfordi-eloadasok/

Duns Scotus (1266-1308) skót teológus, filozófus m?ve.

A létez? miel?tt részekre osztódna létezik mint osztatlan létez?, ez megvan mind Istenben (végtelenül),
mind a teremtményekbem (végesen).

Vannak olyan jellemz?k, melyek minden létez?re igazak és olyanok, melyek párt alkotva. csak a pár
egyik tagjára lehet érvényes. Mindkett? azonban léten felüli. S van olyan is, ami egyik se, ez is lehet
létenfelüli, ha tökéletes módon van jelen, míg nem létenfelüli, ha más módon van meg.

A lét az, ami minden dologban közös. Ez az amit az ész felfog.
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Patkányozás
by maxval bircaman - szombat, május 11, 2019
http://bircahang.org/patkanyozas/

Olvastam sok cikket a Bangóné féle patkányozásról. Alapvet?en m?botránynak látok, a téma maga nem
is érdekes.

Viszont sehol se láttam a mélyokot leírva.

Magyarországon van nagyjából 3 stabil szavazótábor:

10-15 % mindig baloldali (ezt alatt nem a valódi baloldalt értem, hanem az a ballib szellemiséget,
amit Magyarországon baloldalnak szokás nevezni),
10-15 % mindig jobboldlali (ezt alatt nem a valódi jobboldalt értem, hanem az a szellemiséget,
mely a ballibekkel szemben áll),
30-40 % nemszavazó.

A maradék 30-50 % az, mely minden választást eldönt. Ezek mindig az éppen kisebbik rosszra
szavaznak, ill. id?nként valamely új er?re szavaznak, innen lett a MIÉP, a Jobbik, az LMP, de még a
Momentum is, bár ez utóbbi gyorsan megbukott.

Jelenleg a "baloldal" feladta a harcot, nulla esélyük van a nemszavazók többségének megnyerésére, még
egy jelent?s kisebbséget se tudnak megnyerni ebb?l a cspoortból.

Ami marad: a belvillongások.

A 10-15 % mindig "baloldali" szavazók körében van egy keménymag, mely mostanában mindig arra a
ballib pártra szavaz, mely éppen a leghangosabban "ellenzéki". Ebben a m?fajban alapvet?en a DK a
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nyer? játékos, minden téren teljesítik a radikális ballib keménymag igényeit, pl. az egyetlen ballib
szervezet, mely máig nyomja a határontúli magyarok elleni kampányt.

Az MSZP veszélyt érez, hogy ezúttal a DK lenyomhatja ?ket az EP-választáson. Erre jött Bangóné a
k?kemény, el?re megtervezett szövege. Most a keménymag felfigyelt: esetleg nem is akkor "Fideszbérenc" ez az MSZP… Ennyi az egész.
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Polgári Magyarország
by maxval bircaman - szombat, július 13, 2019
http://bircahang.org/polgari-magyarorszag/

Semmi szükség polgárosodásra. 1998-2002 között semmit se utáltam jobban, mint a polgári
Magyarország programot és annak hirdetéseit.

Még a leggazdagabb nyugati társadalmakban se mindenki polgár, ott is a lakosság fele nem az.

A polgári léthez ugyanis egy olyan széles rendszer kell, mely intenízv lopáson alapszik, s ezt csak a
leggazdagabb magállamok képesek fenntartani, s?t éppen manapság vesztik el lassan ?k is ezt a
lehet?séget.

A hagyományos polgári model az ógörög egyébként, ahol a lakosság 15-20 %-át kitev? szabad
rabszolgatartók megéltek mindenki másból. Ennek silányabb változata a modernkori liberális modell,
ahol még kisebb a polgárok aránya, s az ókori rabszolgáknál is jobban lenéznek mindenkit, aki nem tagja
a kiválasztott polgári osztálynak.

Szóval a népnek, a kisembernek nem érdeke a polgárosodás. Erkölcstelen is, s elérhetetlen is.
Erkölcstelen, mert másból él meg egy törpe kisebbség. S elérhetetlen is, mert nyilván sose élhet így a
többség: egyszer?en matematikai képtelenség, hiszen nincs hozzá elég leigázható ember.
A Fidesz sikerének tehát egyik titka éppen az, hogy lemondott az 1998-2002 közti agyatlan
polgárkodásról, s ehelyett 2008-2009 körül átfordult a polgároktól a kisemberek felé.
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Politikai folyamatok két országban
by maxval bircaman - csütörtök, november 07, 2019
http://bircahang.org/politikai-folyamatok-ket-orszagban/

A magyar politikai szerepl?k hagyományosan a következ?ek:

nemzeti oldal: ez most teljesen egységes, Orbánon kívül nincs tényez?, s az oldal jelenleg Orbán
vonalát követi, mely egyfajta átmenet a liberális konzervatívizmusból a jobbos populizmusba,
enyhe nacionalista f?szerezéssel,
liberális oldal: ezen belül a vezetés egyértelm?en a jobboldali, progresszív vonalé (jobboldali a
szó eredeti, nem magyar értelmében), minden ellenhang el lesz kussoltatva nagyon hamar.

Továbbra se tudnak labdába rúgni:

a zöldek: az eddigi legjobb eredményt az LMP érte el, de ? se kizárólag zöldsége miatt, mára ez az
irányzat megsemmisült, nincs rá kereslet, a nyugati tendencia, hogy a szocdemek helyét átveszik a
zöldek Magyarországon tárgytalan, mivel eleve nincsenek szocdemek az országban,
a rendszerkritikus baloldal: miniklub, s nagy része így is, úgy is beáll minden választásra a
ballibekhez,
a polgári konzervatívok, akiknek az els? Orbán-kormány volt az ideál, a mostani Orbánt viszont
annyira utálják, hogy összefognak Gyurcsánnyal: a Jobbik ebbe bukott bele, mindenki más meg
méretben a rendszerkritikus baloldalhoz hasonlatos,
a széls?jobb: ez a leger?sebb, de a Jobbik totális bukása után esélytelen, a legjobb amire
számíthatnak éppen bekerülés a parlamentbe törpepártként.

A magyar helyzet tehát tiszta. A bolgár sokkal kiforratlanabb.

A hagyományos bolgár két tábor (nyugatszkeptikus "kommunisták" és nyugatpárti "antikommunisták")
harca megsz?nt 20 éve, amikor a volt bolgár cár hazatért, s önálló politikai mozgalmat alapított. Bár
maga a cári mozgalom régen elbukott, az eredeti helyzet sose tért vissza. Azóta a helyzet:
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a cári mozgalom helyét elfoglalta a GERB nev? jelenlegi f? kormánypárt, hivatalosan jobboldali
konzervatív párt, a valóságban enyhén populista (kevésbé, mint a Fidesz), nyugatpárti, de nem
fanatikusan (kevésbé nyugatszkeptikus, mint a Fidesz),

a volt antikommunista tömb kemény magja sose tudta visszaszerezni eredeti erejét, máig ez több
párt, melyek id?nként összefognak, ez a "hagyományos jobboldal", így nevezi jellemz?en a bolgár
politológia: a GERB-et nem tartják eléggé jobboldalinak és eléggé nyugatpártinak, de sokszor
kényszerb?l kiállnak mellette "kisebb rossz, mint a szocialisták" alapon,
a nacionalisták: lassan önálló tényez?vé tudtak válni, a 90-es évek bolgár nacionalizmusa még
els?sorban a baloldallal szimpatizált, ma már inkább a jobboldallal,
a szocialisták: ez mintha 2 párt lenne, van egy nyugatpárti, liberális rész, s van egy oroszpárti,
antiliberális, a kommunizmussal máig szimpatizáló rész.

Akik Bulgáriában is teljesen marginálisak:

a zöldek: minipártok, valós támogatás nélkül,
a rendszekritikus baloldal: legnagyobb részük becsatlakozott a szocialisták balosabb szárnyához.
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Puccs
by maxval bircaman - vasárnap, november 17, 2019
http://bircahang.org/puccs/

A nagyurak nem tétlenkednek. Ahol esély van rá, er?szakot alkalmaznak. Most Bolíviában.

A népszer? populista elnököt pár óra alatt el?zték az országból, minden törvényességet félretéve.

Ugyanis hatalmas b?nöket követett el Morales:

nem fogadott szót a nemzetközi nagyt?kének, a háttérhatalomnak,
országa gazdaságát a lakosság érdekében irányította, nem távoli befektet?k érdekei szerint,
növelte az életszínvonalt, pedig "reformokat" kellett volna bevezetnie a "független" "szakért?k"
szerint.

Kicsi ország (mármint nem méretre, hanem erejét tekintve), senkit se érdekel. De a kisemberek
szolidárisak vele.
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Puzsér megítélése
by maxval bircaman - péntek, október 18, 2019
http://bircahang.org/puzser-megitelese/

Puzsér narrarívája els?sorban ballibellenes, ezért nem jelent Puzsér problémát a Fidesznek, annak
ellenére, hogy ? Fidesz-ellenes is.

Az ok mélye: a ballib narratíva nem t?r meg másként gondolkozást, a fideszes viszont igen. Ezért is lehet
Puzsérral toleráns a Fidesz.
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Párbeszéd
by maxval bircaman - szerda, augusztus 07, 2019
http://bircahang.org/parbeszed/

Az olasz Anselmus (Anselmo) számít a skolaszti(ci)zmus egyik megalapítójának. Ezt a m?vét mindenki
ismeri, pontosabban az abban kifejtett, kés?bb ontológiai istenérvnek nevezett kifejtést mindenképpen. A
m? 1075-ben keletkezett. Kiegészítve annak folytatásával (Responsio).

Érdemes a szokásosnál részletesebben megnézni ezt a kifejtést, mert ezzel elkerülhet? a legtöbb téves
cáfolat elismerése.

A cél: olyan érv biztosítása, mely nagyrészben képes tisztán racionális úton bizonyossá tenni Isten
létezését, pontosabban Isten tagadásának önellentmondásos jellegét. Azaz nem bizonyíték Istenre, 1000
éve se gondolták, hogy lehetséges lenne Istent bizonyítani racionálisan, hanem az ellenkez? megközelítés:
az ateizmus önellentmondásosságának racionális bizonyítása.

Miért önellentmondás az ateizmus?

Egy dolog kétféle agybéli megformálása:

a dolgot jelöl? szó puszta kimondása, ez esetben kimondható az, hogy Isten nincs,
a dolog fogalmának megértésével párosult szókimomndás, ez esetben nem mondható ki
koherensen Isten nemlétezése.

Íme az érvelés:

Az ateista is képes elképzelni Istent, akkor is, ha nem hisz valóságos létezésében.
Isten az a dolog, melynél nagyobb (nem méretben, hanem létezésben!) nem lehetséges. Hiszen az

394 / 527

BircaHang - 2019
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

egyetlen dolog, ami magától van, s minden más miatta van.
Ha tehát Isten csak a képzeletben van, akkor nem a lehet? legnagyobb, hiszen hiányzik bel?le a
létezés, márpedig a létezés több a nemlétezésnél.

Hogyan cáfolható érvényesen ez a levezetés? Szerintem egyetlen módon: kijelentve, hogy Isten
nem az, aminél nagyobb nem képzelhe? el, azaz hibás maga a definíció.

Hogyan érzékel Isten test nélkül? Az érzékelés tudás, a mindentudó Isten tehát nem szükségeltetik
testben. Hogyan lehet egyszerre könyörületes és szenvedélymentes? Isten esetében mi érezzük hatását
könyörületességnek.

Hogyan lehet Isten mindenható, ha bizonyos dolgokat nem képes megtenni, pl. nem képes
tökéletlen lenni, hazudni? Mert ezek nem mindenható képességek, hanem annak hiányai. A hiányosságra
való képesség pedig nem része mindenhatóságnak.

Mi Isten? A legf?bb jó, s az egyetlen igazi létez?, mert az egyetlen, ami kívül an az id?n.

Már a m? megjelenésekor megszületett a kortársi kritika, Gaunilo ellenérvelése:

egy dolog megértése nem jelenti annak létezését, hiszen nemlétez?, képzeletbeli dolgokat is
tudunk képzelni,
továbbá egy valóságos dolog elképzelése se teszi a dolgot valóságossá, lásd a fest? által elképzelt
kép csak képzeletében lesz, míg ténylegesen meg nem festi azt,
valaminek a megértése nem zárja ki azt, hogy el tudjuk képzelni annak nemlétezését, mindenki
tisztában van saját létezésével, mégis képes elképzelni olyan helyzetet, melyben nem létezne,
tegyük fel, hogy valaki azzal akarná bizonyítani a felfedezhetetlen Áldott Szigetet, mely a világ
minden földjénél a legcsodálatosabb, leggazdabb, hogy mindenki képes elképzelni azt, ezért a
képzeletbeli szigetnél nyilván még csodálatosabb ugyanaz a sziget, meley létezik is - hamis
érvelés lenne ez, hiszen a valóságos létezést kellene igazolni, nem elképzelhet?ségét.
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Anselmus viszontválasza:

vagy téves a meghatározás, hogy Isten a lehet? legnagyobb létez?, vagy pedig az aki Istent
tagadja, nem érti meg mi Isten, mit jelent meghatározása, az el?bbi nyilvánvalóan képtelenség,
valaminek a megértése valóban nem zárja ki azt, hogy el tudjuk képzelni annak nemlétezésének
elképzelését, de kizárja nemlétezésámek megértését,
Isten örökkévaló, az aminál nem képzelhet? el nagyobb, azaz szükségszer?en örök, míg minden
más nem az, ha pedig ilyen dolog elképzelhet?, akkor valóban szükségszer? létezése.
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Rokonelnevezések
by maxval bircaman - hétf?, december 02, 2019
http://bircahang.org/rokonelnevezesek/

Bolgár-magyar eltérések. Csak a mai modern köznyelvben ténylegesen használatos szavakat vettem
figyelembe, azaz a ma már elavult vagy kizárólag nyelvjárási szintre szorult elnevezéseket kihagytam.

Amiben a magyar gazdagabb

A magyarban van testvér, unokatestvér, nagyszül?, dédszül? szó. A bolgárban viszont
kötelez? megmondani ezek nemét is, így testvér helyett "fiútestvér és lánytestvér" mondandó, nagyszül?
helyett meg "nagyapa és nagyanya". Használható ugyan a bolgárban a hímnem mint általános
meghatározó, azaz mondható pl. szimplán, hogy "fiútestvérek" a magyar "testvérek" szó értelmében, ez
azonban kétértelm? lesz: nem lehet biztosan tudni, csak a hímnem?ekr?l beszélünk, vagy a n?nem?ekr?l
is. Szóval ha meg akarjuk kérdezni a másik embert, vannak-e testvérei, leginkább azt fogjuk kérdezni t?le
"vannak fiútestvéreid vagy lánytestvéreid?" (???? ?? ????? ??? ???????), mert ezzel lehetünk csak
teljesen biztosak, hogy a válasza egyértelm? lesz.

A másik jellemz?, amiben a magyar gazdagabb az életkori eltérés kötelez? megjelölése testvér és
unokatestvér esetében. Olyat, hogy "a fiútestvérem" legfeljebb egy jogi szakszövegben fogunk olvasni,
minden más esetben meg kell mondani, hogy "a bátyám" vagy "az öcsém". Bolgárul viszont az általános
szó a tágabb értelm? lánytestvér (??????) és a fiútestvér (????), s bár van külön szó, kizárólag a nagyobb
fiútestvérre és lánytestvérre (????? és ????), ezek használata esetleges.

Ahol a két nyelv nagyjából azonos szint? pontosságot követel meg

A nász és a nászasszony. A v? és a meny mint a gyermek házastársa.

Bolgárul sajátos, hogy ez utóbbi esteben ? v? (???) és ? meny (?????) szóval nem csak a gyerek
házastársát jelöljük, hanem a testvér házastársát is. Ez utóbbi magyarul sógor és sógorn?. Viszont
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magyarul a sógor/sógórn? nem csak a testvér házastársa, hanem a házastárs testvére is, ez viszont
bolgárul teljesen más szó. Szóval a magyar "sógor" szó bolgárra fordítása nagyon nehéz, hiszen tudni kell
pontosan milyen sógor, a testvérem házastársa, vagy a házastársam testvére. Ha az utóbbi eset áll fenn,
akkor:

a férj fiútestvére: ?????,
a férj lánytestvére ?????,
a feleség fiútestvére: ?????,
a feleség lánytestvére: ???????.

Magyarul fentiek házastársa is sógor/sógorn?, bolgárul ezekre is külön szó van:

a ????? felesége: ??????,
a ????? férje: ez a egyetlen, amire sose volt külön szó (okát nem tudom), ma leginkább a ??? szó
használatos rá,
a ????? felesége: ?????????, de ez ma már eléggé régiesnek számít, a gyakorlatban a
köznyelvben ma már szimplán ?????,
a ??????? férje: ????????.

Amiben a bolgár gazdagabb

Az el?bb leírtak mellett a bolgár nyelv jóval kifejez?bb a magyarnál az anyós/após esetben is. s a szül?
testvéreit illet?en is.

A bolgár após ????, ha a feleség apja, de ??????, ha a férj apja. A bolgár anyós ????, ha a feleség anyja,
de ????????, ha a férj anyja.

A bolgár nagybácsi apai ágon ????, de anyagi ágon ?????. A bolgár nagynéni viszont ma
már egységesen ????, korában ez csak az apai nagynénire volt használatos, míg az anyai nagynénire a
????? szó, de ez mára nyelvjárási szó csak.
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A ???? felesége a ???????, a ????? felesége a ?????. A ???? férje eredetileg a ??????? vagy ?????? vagy
?????, a ????? férje eredetileg ??????? vagy ?????? vagy ?????, ma már egyre gyakoribb
ezek helyettesítése a ???? szóval.

Az unokatestvér magyarul lehet a 2 közös nagyszül?vel rendelkez?k neve, de a nagybácsi/nagynéni
fordítottja is. Bolgárul a kett? elválik: el?bbi értelemben ?????????/??????????, utóbbiban
?????????/??????????.

Általános elnevezések

Általános használatú lehet a bácsi és a néni (azaz ???? ill. ????, ezek egyébként eredetileg a apai oldali
nagybácsi, nagynéni elnevezése), a nem rokon ember megnevezésére is jóval fiatalabbak szemszögéb?l,
ahogy ez magyarul is szokás. Ami bolgár sajátosság: a nagyon id?s idegen nevezhet? nagyapának,
nagyanyának (???? ill. ????). Míg a nem sokkal id?sebb, idegen kisgyerek által nevezhet? bátynak,
húgnak is (?????, ill. ????).

Röviden a bolgár kiejtés legyszer?sítve

A bolgár írás a magyarhoz hasonló logikájú, azaz szóelemz? alapú. Az írás a magyarnál is jobban tükrözi
az ejtést. Magyar szempontból a gond, hogy az írás nem jelöli a hangsúlyt, márpedig ez er?sen
befolyásolja az ejtést. Továbbá az eetek kb. egy százalékban (ezek els?sorban: egyes igeragok és nével?k,
valami a szóvégi zöngétlenedés nem jelölése) az írás hagyományelv?, nem tükrözi az ejtést.

Mássalhangzó bet?k, szerencsére ezek 2 kivétellel teljesen egyeznek a magyar ejtéssel:

? = b,
? = v,
? = g,
? = d,
? = zs,
? = z,
? = j,
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? = k,
? = l (a legnehezebb bolgár mássalhnagzó magyar szempontból, kb. hátra vont, feszes nyelvvel
ejtett magyar l),
? = m,
? = n,
? = p,
? = r,
? = sz,
? = t,
? = f,
? = h (mint a magyar lehet szóban),
? = cs,
? = c,
? = s,
? = j.

Magánhangzó bet?k, ezek már nehezebbek magyar szemszögb?l:

?=
hangsúlytalan helyzetben: magyar a és ö közti hang (mint az angol "open" szóban a
második magánhangzó),
hangsúlyos helyzetben: magyar á, de nála kicsit rövidebben ejtve;
?=
hangsúlytalan helyzetben: röviden ejtett magyar e és é közti hang,
hangsúlyos helyzetben: a magyar é-hez hasonló hang, de nála kicsit rövidebben ejtve;
?=
hangsúlytalan helyzetben: magyar i,
hangsúlyos helyzetben: magyar i, kicsit hosszabban, de az í-nél rövidebben ejtve;
?=
hangsúlytalan helyzetben: magyar o és u közti hang,
hangsúlyos helyzetben: magyar ó, de kicsit rövidebben ejtve,
?=
hangsúlytalan helyzetben: azonos a hangsúlytalan ? ejtésével, lásd ott,
hangsúlyos helyzetben: magyar ú, de kicsit rövidebben ejtve;
?=
hangsúlytalan helyzetben: azonos a hangsúlytalan ? ejtésével, lásd ott,
hangsúlyos helyzetben: magyar a és ö közti hang (mint az angol "first" szóban a
magánhangzó).

Önálló hangot nem jelöl? bet?k:
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? = ?+?,
? = ?+?,
? = ?+?.

_______________________________________________
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Rossz válasz
by maxval bircaman - szombat, november 23, 2019
http://bircahang.org/rossz-valasz/

Elképedve néztem a Sajtóklub legfrissebb adását. Ez lenne a válasz? Még megdöbbent?bb a legtöbb
kommentel? széls?séges reakciója.

Amikor valakinek,valaminek csökken az élettere, nem az a megoldás, hogy kirekesztünk és olyan témát
választunk, mely megoszt. Ez kizárólag alapvet? elvi kérdésekben helyes magatartás. Gyakorlati
kérdésekben ez öngyilkos akció.

H?zzuk alá, bár nekem Horthyról negatív a véleményem, ezt meg is írtam már, nem ez a lényeg. Horthy
dics?ítését a Fidesz támogatásának lényegévé tenni érthetetlen, értelmetlen lépés.

Ez pont ugyanaz a logika, mint a 90-es évek ballib szellemisége, amikor azt hitték, örökre diriginálni
fognak, így a legvadabb elképzeléseikb?l is általános véleményt csinálhatnak. A reakció mindig az
ellenfél meger?s?dése ilyenkor, csak szólok...

_______________________________________________
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Rákosi antikommunista volt
by maxval bircaman - hétf?, július 15, 2019
http://bircahang.org/rakosi-antikommunista-volt/

Rákosi tulajdonképpen antikommunista volt, mármint TGM szerint.

Kádár halálának 30. évfordulójára írt cikkjében képes volt leírni, hogy
"Miért kellett a h?ségeseket, olykor a legjobbakat bezárni vagy kivégezni? (...) azért, hogy a Párt
megértesse magával és a néppel, hogy kommunizmusról márpedig szó sincs". Tessék mondani, ez valami
vicc?

Az írás többi része értékes, bár banális: leírja azt a tényt, hogy a liberális társadalom Kelet-Európában
mindigis csak egy idegen betolakodás volt, a nyugati gyarmatosítás eredménye, s a nép sose azonosult
ezzel. Ahogy Magyarországon a reformokat a nép már 300 éve is az idegen hatalmi érdekek
megvalósulásának tekintette. Kelet-Európában - hála Istennek - sehol se alakult ki az kép, hogy a gazdag
ember a sikerember, s ? megérdemli gazdagságát, így jogosan tagja az elitnek.

A kelet-európai ember tudja: a valóban gazdag ember mindenképpen gazember.

TGM persze tévesen azt mondja, azért mert ez nem "igazi" kapitalizmus volt, hiszen államfügg? volt,
nem egy er?s független nagypolgárság eredménye - ebben a téveszmében még érz?dik TGM egykori
liberalizmusa -, pedig a kapitalizmus mindenhol ugyanígy kezd?dött: az állam masszív segítségével. Csak
aztán a gazdag magállamokban ez a nagypolgárság átvette az államot. Nálunk erre azért nem volt
lehet?ség, mert idegen kezekben állt a nagyt?ke, s annak nem volt semmi értéke egy független, liberális
államot kiépíteni, jobb volt a félgyarmati modell.

S persze igaza van abban TGM-nek, hogy mindenhol rájött a hatalmon lév? kommunista elit, hogy a
kommunizmus nem m?ködik, talán csak Kambodzsa els? kommunista id?szaka (Pol Pot) a kivétel, ott
sose alkudtak meg a vezet?k.
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TGM ellenzi a létezett kommunizmust. De akkor miért kommunista mégis? Túl okos ember ahhoz, hogy
erre magyarázat lehessen az az újkommunista szöveg, hogy "az nem is volt igazi kommunizmus", s ? le is
írja: a kommunizmus megvalósította a felvilágosodást, mely ellen végig harcolt a korábbi elit.

Igen, pont ezért zsákutca a kommunista eszme: a liberalizmus ellen a liberális alapokat elfogadva harcol.

_______________________________________________
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Rövid ballib értelmez? szótár 4.0
by maxval bircaman - vasárnap, december 01, 2019
http://bircahang.org/rovid-ballib-ertelmezo-szotar-4-0/

Az id? ismét szalad, a megváltoztathatalan ballib elvek megint változnak, így kénytelenek vagyunk kiadni
a Rövid ballib értelmez? szótár új, 2020-ra optimalizált, immár 4. kiadását. Helyhiány okából ismét
csak a legfontosabb szócikkeket közöljük:

A

Abortusz - alapvet? emberi jog, aki ellenzi, az fasiszta

Antall József - eredetileg horthysta magyar politikus, aki majdnem kikiáltotta a diktatúrát 1990-ben és
törölte az 1994-es választásokat; mai megítélése viszont az, hogy még igazi konzervatív volt, szemben a
mai fideszfasisztakomcsikkal

Antiszemitizmus - minden, nekünk nem tetsz? kritika

Á

Álcivil - olyan szervezet vagy személy, aki nem ért velünk egyet

Állam - azonnal leépítend?, mert a szabad piac láthatatlan keze jobban tudja, viszont kötelessége azonnal
és drasztikusan megemelni a béreket (kivéve ha mi vagyunk kormányon)

Állampolgárság - azok, akik adót fizetnek, s a menekültek
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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 sz?mázte
Bécsbe bosszúból, mert neki csak a mucsai Oxford jutott

Cigány - ezt a szót nem szabad kimondani, kivéve ha Zorbánt rágalmazzuk, lásd "büdös cigány törpe
pocakos kishitler"

Civil - olyan szervezet vagy személy, aki mindenben egyetért velünk; ellentéte az álcivil - 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, egyetlen
elfogadható alakja, ha két férfi és egy kuvasz alkotja

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

Éghajlat - a fasiszták miatt változik, hamarosan minden felforr

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
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Filantróp - liberális világnézet? t?zsdei spekuláns

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 - Árpi Bácsi, szent, sérthetetlen személy, a zemberek zembere, az egyetlen igaz politikus, a
világ csúcsa

Gréta Thorzonborz - cuki csodalény, majdnem olyan jó, mint Árpi Bácsi, de kislányban

GY

Gyerekszülés - elavult, középkori, fasiszta íz? valami, a modern, liberális ember leszbikus, ciszpedofil,
szingli

409 / 527

BircaHang - 2019
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Gy?lölködés - amikor valaki más elutasít bennünket, vigyázat: ha mi tesszük ezt, akkor az nem
gy?lölködés, hanem bátor kiállás, civil kurázsi

H

Hagyomány - fasizmus

Hajléktalan - olyan személy, akinek alkotmányos joga az aluljáróban élni, 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
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Horthy - hozzá képest Hitler ártatlan volt

Humorista - mindig kötelez?en ellenzéki, kivéve persze, ha éppen mi vagyunk kormányon

I

Idegenellenesség – borzasztó, gyomorforgató eszme, kivéve ha határon túli magyarok ellen irányul, ez
utóbbi esetben ez az európai, civilizált hozzáállás

Iszlamisták - nem léteznek, csak Zorbán hallucinálja ?ket

Iványi - a szentek szentje, az igazi keresztény, adakozzunk neki

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
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K

Kapitalizmus - a legigazságosabb társadalom, kiépítésére vágyik a baloldal évszázadok óta

Katolikus - szemét pedofil

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

KISZ-titkárok - rettegett szadisták, a Kádár-diktatúra f? támaszai, ellenük küzdött a KISZ Központi
Bizottsága

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
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Köves Slomó - zorbánista fasiszta antiszemita

Külföldi munkavállalás - menekülés Zorbán diktatúrájából

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

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
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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

Nyugati befektet? - a tiszta jóság letéteményese, kivéve ha Zorbánnak épít összeszerel?üzemet

O

Oligarcha - nem-ballib milliárdos

Olimpia - szörny? barbárság, Hitler találta ki 1936-ban

Oroszország - fújj!

Ö

Összefogás - ballib pártok külön indulása választáson
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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

R

Rabszolgaság - túlórázás, vigyázat: ballib kormány alatt ez a szó nem használható!

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
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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

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
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Szakszervezet - azért küzd, hogy megbukjon Zorbán; ha bármi mást tesz, akkor megvette ?t Zorbán

T

Tolerancia - bármi társadalomromboló dolog tapsolása

Troll - önálló vélemény?, nem ballib ember

U

USA - mindig igaza van - vigyázat: Trump alatt nem érvényes!

V

Vallás – nevetséges elmaradott maradiság, esetleg elt?rhet?, ha használható politikai céljainkra

Vasárnapi munkavégzés - hagyományos baloldali érték, a szakszervezetek végre kiharcolták, hogy
minden munkáltató dolgoztathasson bárkit vasárnap. ennek ellenzése fasizmus

W

Weber - gerictelen zorbánista, azaz gerinces európai, azaz gerinctelen zorbánista, stb.

Z
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Zorbán - pocakos cigány diktátor, még Putyinnál is rosszabb ember, az a hobbija, hogy diktatúrát vezet
be hetente átlag kétszer, szerencsére viszont biztos, hogy meg fog bukni legkés?bb tavalyel?ttig

ZS

Zsidó - a szót nem szabad kimondani, kivéve ha az antiszemitizmust ostorozzuk

Zsidózás - a zsidó szó bármilyen említése bárki más által

_______________________________________________
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Semmi és sötétség
by maxval bircaman - szerda, február 27, 2019
http://bircahang.org/semmi-es-sotetseg/

Fredegius, angol szerzetes (meghalt 843-ban) rövid írása, eredeti címe: De substantia nihili et
tenebrarum.

Valami-e a semmi?

Aminek van neve, az valami. Mivel van "semmi" szó, így az nem lehet nem valami. Isten nem teremtett
semmit név nélkül, s jelentés nélküli neveket se teremtett.

Isten maga is igazolja ezt, hiszen a semmib?l teremtett.

Ugyanez igaz a sötétségre. Amir?l állítani tudunk valamit, az már valami, valamilyen értelemben. Lásd
"sötétség borította a mélységeket, s Isten lelke lebegett a vizek fölött". Továbbá: "Ha tehát a világosság,
amely benned van, sötétség, mekkora lesz maga a sötétség?" - a nagyság járulékos tulajdonság, csakis
valamely lényeghez tartozhat.

_______________________________________________
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Smaragdtábla
by maxval bircaman - szerda, október 09, 2019
http://bircahang.org/smaragdtabla/

A Smaragdtábla legrégebbi igazolt verziója egy i. sz. VI. századi arab nyelv? irat, de a hagyomány
szerint az eredeti egy i. e. VI. századi görög irat.

Hamvas Béla fordításában:

Való, hazugság nélkül, biztos és igaz.
Ami fenn van, ugyanaz, mint ami lenn van, és ami lenn van, ugyanaz, mint ami fenn van, így érted
meg az egy varázslatát.
S ahogy minden dolog az egyb?l származik, az egyetlen gondolatból, a természetben minden
dolog átvitellel az egyb?l keletkezett.
Atyja a Nap, anyja a Hold, a Szél hordozta méhében, a Föld táplálta.
? a theleszma, az egész világ nemz?je.
Ereje tökéletes, ha a földbe visszafordul.
Válaszd el a Tüzet a Földt?l, a könny?t a nehézt?l, tudással, szenvedéllyel.
A földr?l az égbe emelkedik, aztán ismét a földre leszáll, a fels? és az alsó er?ket magába szívja.
Az uralmat az egész világ felett így nyered el. E perct?l fogva el?led minden sötétség kitér.
Minden er?ben ez az er? ereje, mert a finomat és a nehezet áthatja.
A világot így teremtették.
Ez az átvitel varázslata, és ennek ez a módja.
Ezért hívnak Hermész Triszmegisztosznak, mert a világegyetem tudásának mindhárom része az
enyém.
Amit a Nap m?veleteir?l mondtam, befejeztem.

Amit nem vesznek észre sokan a szövegben, az a legáltalánosabb elve abszolút szó szerinti értelemben:
ami fent van, az ugyanaz, mint ami lent van, s fordítva.

A képlet kb. ez a tudomány jelenlegi állása szerint (a d?lt bet?sek csak az él?re igazak):
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?,
elemi részecskék (kvarkok/leptonok/bozonok),
szubatomikus részecskék, azaz hadronok (pl. protonok, neutronok),
atomok,
molekulák,
sejtek,
szervek,
egyedek,
bioszféra/társadalom,
csillagrendszer,
világegyetem,
multiverzum,
anyag/id?,
?.

A ?-t Istennek hívják a hív?k, a materialisták pedig nem szólnak róla.
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Spanyolellenes marhaság
by maxval bircaman - csütörtök, március 28, 2019
http://bircahang.org/spanyolellenes-marhasag/

Ezt a cikket olvasva, eszembe jutott a régi zsidó vicc:

Kohn és Grün elhatározzák, megkeresztelkednek. El?ször Kohn teszi meg, várja ?t Grün a
templom el?tt. Nemsokára kijön a templomból Kohn és Grünhöz fordul:
- Van hozzád egy kérdésem, Grün. Miért feszítettétek meg Jézus urunkat?

Sok mindenben tisztelem a latin-amerikai baloldalt, egészen mások, mint az, amit baloldalnak hívnak
Európában. De az utóbbi id?kben elhatalmasodik rajta is a kultúridiótizmus. Aminek a cikkben leírt eset
kiváló példája.

További mondatok helyett egy kép, íme így néz ki egy spanyolok által leigázott mexikói ?slakos,
természetes az ?slakos feleségével együtt:

_______________________________________________
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Szabad Európa
by maxval bircaman - vasárnap, szeptember 08, 2019
http://bircahang.org/szabad-europa/

Nagy hír a magyar médiákban, hogy készül újraindulni a Szabad Európa Rádió magyar adása.

Nos, a legfontosabb kimaradt.

A Szabad Európa Rádió jelenleg egyetlen nyelven se tart fenn normál rádióadást. Ez alatt folyamatos,
rádióhullámon keresztüli, önálló adást értve.

Egyes országokban fenntart folyamatos, onlájn adást. Ezeket sugározzák m?holdról is, ill. az adásokat
átadják helyi rádióállomásoknak. Máshol még ez sincs, csak egyes m?sorok vannak.

Magyarul: a gyakorlatban ez a "rádió" egy honlap, mely m?sorokat gyárt, s azokat elérhet?vé teszi
különböz?, els?sorban internetes formában.

Bulgáriában az idei év elején indult újra a Szabad Európa bolgár részlege. Van egy honlap, van YouTubecsatorna, stb. Hallgatottsága mérhetetlen, hiszen ez nem egy normál rádióadás, Népszer?sége meg kb.
annyi, mint bármely közepesen ismert honlapé - ? FB-oldalon van 50 ezer lájkoló, a YT-csatornán meg
kevesebb mint 1 ezer feliratkozó (az egyik én vagyok). Az adásnak semmi jelent?sége, egy a több
tucatnyi hasonló média közül. A Bulgáriában nézett honlapok között jelenleg a honlap a 850. és a 900.
hely között van, ami persze nem rossz helyezés, de média- és politikai jelent?sége nulla körüli.

A bolgár Szabad Európa egyébként ultraliberális vonalat visz. Amit csak azért nem lehet ballibnek
mondani, mert a bolgár politikai életben az a vonal, amit Magyarországon ballibnek hívnak, az
jobboldainak számít, de lényegileg ugyanaz: liberális globalizmus, kultúrliberalizmus, gazdasági
liberalizmus,nyugatmajmolás. ? bolgár részleg vezet?je kb. a magyar Vásárhelyi Mária bolgár
ikertestvére, talán ez a legjobb hasonlat.
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Ha tényleg lesz magyar szekció ismét, akkor lesz egy a 444.hu-nál kb. tízszer kisebb látogatottságú
honlap.

A ballib messiásvárás ismét cs?döt mond.

_______________________________________________
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Szalai
by maxval bircaman - hétf?, augusztus 26, 2019
http://bircahang.org/szalai/

A ténylegesen baloldali, azaz nem ballib Szalai Erzsébet mond pár érdekes dolgot. Persze nem értik a
cikket az olvasók, se a ballibek, se a fideszesek. Szalai érdekes szerz?, bátor ember, azon kevesek egyike,
aki még a liberális szellemi egyeduralom idején is, a 90-es években, képes volt nem betagozódni a
balliberális értelmiségbe. Ezért írásait, el?adásait figyelemmel követni mindig érdemes, akkor is, ha - s ez
azért sokszor megesik - nincs igaza.

A fideszes narratíva szempontjából a legegyszer?bb és leghasznosabb a baloldaliak és a liberálisok
összemosása, még akkor is, amikor azok nincsenek összemosodva (tény persze: ez ritkaság
Magyarországon). A ballibeknek meg még narratívájuk sincs, mert a "fújj, csúnya Zorbán!" az kevés
ehhez. De most nem ezt fogom elemezni, hanem magát Szalait.

Szalai nyíltan elmondja, Magyarországon azért nincs baloldal (természetes a "baloldal" szó valódi
értelmében), mert eleve esélytelen, hiszen egyrészt lepaktálna a liberálisokkal hatalmi okokból (s?t ezt
kifejezetten helyesnek mondja Szalai, bár nem fejti ki miért, szerintem ez öngyilkos magatartás),
másrészt, ha ezt nem tenné, elvesztené a versenyt az antikapitalista jobboldallal szemben (le a kalappal
Szalay el?tt, hogy nem széls?jobbnak mondja), idézem is: "egy mostanság létrejöv? baloldali
rendszerkritikai párt els? számú riválisai a jobboldali antikapitalista politikai er?k lennének – melyek a
társadalom mai mentális állapotában a baloldali er?knél jóval hatékonyabbak". Persze nem fejti ki, de
így is meglep?, hogy ez így megjelenik a ballib Mércében, ahol egyébként a narratíva az, hogy a
magyarok bunkók, plusz Zorbán betiltotta a médiákat, ezért nem szavaznak az elnyomott emberek
ballibekre.

Pedig érdemes lett volna kifejteni. Ez pedig az lenne, hogy az újbal vagy a széls?bal a rendszeren belül
keres megoldást, ahogy ezt egy antiliberális széls?balos ismer?söm mondta, a cél nem a francia
forradalom lkvidálása, hanem "befejezése", mert - szerinte - a liberálisok félúton megálltak, s a
kommunistákra marad ennek a feladatnak a megoldása. Azt hiszem, nem kell mondanom, hogy ezt az
álláspontot én marhaságnak tartom, hiszen hogyan is lehetne egy a kizsákmányolást és a pénzhatalmat
dics?ít? rendszer befejezése a kizsákmányolás és a pénzhatalom megszüntetése. Ezzel szemben viszont az
újjobb - egyre inkább szakítva a széls?jobb szintén rendszeren belüli narratívájával - egyre inkább kezdi
meglátni a rendszerb?l kilépés szükségszer?ségét. De err?l már sokat írtam.
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Amit sose vesznek észre ezek az emberek, mármint Szalai és társai, azt éppen marxista ideológiájuk
miatti kotlátoltságuk okozza. Globális osztályharcot hallucinál a szerz?, csak mert a német Audi
szakszervezete segített a magyar Audi szakszervezetnek, miközben a két helyen a bérszint kb. 3:1 arányú.
Miféle közös érdek?

A következtetés emiatt is téves. Mivel Magyarország és a többi régióbeli ország nem rendelkezik
értékelhet? saját t?kés osztállyal - s hiába a Fidesz próbálkozása ennek létrehozáásra, ez a projekt ma is
csak nagyon a legelején topog -, így természetesen munkás-t?kés harc sincs. Ezt látja a szerz? is, ezért azt
írja, a dolgozók a régióban nem a t?ke, hanem a mindenkori állam ellen küzdenek. Csakhát ez sem igaz,
ezen az alapon éppen a Fidesz lesz a gy?ztes minden választáson, hiszen az átlagember látja: Orbánék
azok, akik próbálják az ország érdekeit védeni a nyugati t?kével szemben, szemben a nyugati t?kének
mindig alázatosan bólogató ballibeknek. A ballib megmondóemberek okosabbjai ezt mára átlátták, ezért
is er?ltetik az "Orbán a nyugati befektet?k h? szolgálója" narratívát, csakhát ez a szöveg abszolút
hiteltelen ballibek szájából, s ezen nem fog tudni változtatni az se, hogy egy-egy ballib politikus fél órára
egy gyárkapuhoz láncolja magát.

Mindennek ellenére: bátor cikk, mely rombolja a ballib narratívát. Így hasznos.

S mi is a valós helyzet? A magállamok, melyek a világ kizsákmányolásával morzsákat adtak a saját
népüknek, megteremtettek egy olyan fokú életszínvonalat, mely már érdekeltté tette az ottani
kisembereket a rendszerrel való szolidaritásban. Csak hát a rendszer alapjai mára kimerültek, er?sen
csökken a világ kizsákmányolásának lehet?sége, a rendszer erejét adó hatalmak ereje mind jobban
csökken, plusz még a magállami nagyurak szolidaritása saját országaikkal a nulla felé kezd közeledni, így
egyre kevesebb marad, amit a rendszerurak meg akarnak, s?t meg tudnak osztani a népükkel. A
magállami kisember arra a vezet?re szavaz, aki képes ezt a folyamatot legalábbis lassítani. Miközben a
folyamat nem állítható meg, nem lassítható, legalábbis a magországok nagy többségében. Az én
személyes véleményem szerint 2 ország van Nyugat-Európában, ahol a liberális kurzus fenntartható
hossszabb távon is, Norvégia és Svájc, az egyik a mértéktelen természeti kincsek, a másik a lopott pénzek
mértéktelen felhalmozása miatt, de még ezt a két országot is romba képes dönteni már középtávon is a
mértéktelen bevándorlás.

Szalai bátran kimondja a végén: az újbal letért a közösségvédelemr?l a különféle kamukisebbségek
védelmére. Igazi "fasiszta" gondolat, mármint a ballib szabványok szerint. Le a kalappal ezért a
bátorságért.

_______________________________________________
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Szalonmarxisták
by maxval bircaman - vasárnap, augusztus 11, 2019
http://bircahang.org/szalonmarxistak/

Az álbalos nem érti, mármint álbalos a szó eredeti értelmében, mert a szó kifacsart magyar értelmében
igazi balos, magyarul: ballib.

Párhuzamosan az egyik fideszes médiában Trombitás-cikk, ? pedig érti, csak nem bontja ki, nem értem
miért.

Az alapkérdés: hogyan is van az, hogy az ellentmondást nem t?r?, intoleráns liberalizmus megt?ri a
baloldalt, s?t a széls?baloldalt, de jobbra hermetikusan zár?

A felszínes jobbos szabványválasz az, hogy a liberalizmus baloldali, így természetesen t?ri a t?le balrább
lév? eszméket. Ennek durvább verziója szerint ugyanazok csinálják a marxizmust és a liberalizmust, a
népszer? antiszemita elmélet szerint a zsidó t?kés rabol az egyik oldalról, míg a zsidó szakszervezetis
meg a másikról, koordináltan. Persze ez marhaság.

Nem kell marxistának lenni ahhoz, hogy az ember felismerje: a modernitás kezdete óta a marxizmus volt
az els? komoly ellener? a liberalizmussal szemben. Az els? olyan eszmeirányzat, mely szisztematikusan
tagadta a liberalizmus axiómáit, s ezzel komoly sikereket ért el.

A liberalizmus pedig, mivel nyílt csatában nem tudott gy?zni er?s ellenfelével szemben, hatásos más
módszert választott: átvette az ellensége eszméjét, azt azonban úgy átalakítva, hogy abból pont a
lényege lett kivéve. Így lett a szociáldemokrácia, más nevén progresszív liberalizmus - mert a kett?
lényegében ugyanaz -, mely aztán elkezdte álharcát a "konzervatívok" ellen, ez alatt értve azt a jobboldalt
(ami azonos a liberalizmussal), mely nem volt hajlandó felvenni a progresszív ruhát. Ez a "harc"
manapság jól látható, immár parodisztikus formákat öltve, lásd amikor a 10 kérdésb?l 9-ben egyetért?, s a
10.-ben is csak enyhén vitázgató Európai Néppárt "küzd" az Európai Szocialistákkal - a valóságban
mindkett? egy totálisan liberális alakulat.
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A baloldal ma tehát liberális, így nincs is baloldal. A megmaradt törpe balos csoportokat meg lehet
szabadon hagyni, nincs jelent?ségük. Ahol viszont a baloldal létezik és valamit próbál is tenni, ott totális
bojkott és agresszió rá a válasz, lásd Venezuela.

Itt mellékesen hozzátenném: Venezuela ellen beszélni gazemberség. Akkor is, ha csak pragmatizmusból
tesszük.

Az újbal látta mindezt, de sose tudott kimászni a csapdából. Vagy önként feladták magukat, vagy letörték
?ket (ezekre példa Spanyolország, ill. Görögország). A következmény: a baloldal egyszer?en totálisan
veszélytelen a liberális rendre. S nemcsak az álbalos magyar törpecsoportokra gondolok, akik képesek
Coca-Cola felvonulást szervezni!

Amit pedig nem lehet megzabolázni, azt marginalizálni kell. A liberalizmust a legkisebb mértékben is
kritizáló jobbosokat ezért kell karanténbe zárni. Ezért vannak "szalonképtelenek". A jobboldal szélén valójában inkább kívül, nem a szélén - ugyanis mindig maradt egy olyan törpe irányzat, mely magát a
modernitást kérd?jelezte meg, s nem azon belül akart változást (ahogy ez a marxizmus célja volt). S ez
az irányzat a f?sodrú jobboldal szempontjából balosnak t?nt, ebben igaza van - bár nyíltan nem meri
leírni - a Kett?s Mérce szerz?jének..

Az újkori magyar történelem erre jó példa sok tekintetben. A rendszerváltozás után a teljhatalmat
megszerz? liberális elit minden ellenvéleményt karanténbe zárt. S tessék emlékezni: kezdetben az MSZPt is oda zárták, míg nem lehettek biztosak abban, hogy ott valóban elt?nt bármilyen ellenvélemény csírája.
A másik oldalon megjelen? legkisebb eltérés pedig fasizmusnak lett nyilvánítva. Én még emlékszem arra,
amikor a ma minden ballib által megtapsolt Bod Péter Ákos is antiszemitának lett kikiáltva, csak mert
valamilyen tizedrangú kérdésben nem hallgatott a "szakért?kre"...
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Szekták Magyarországon
by maxval bircaman - csütörtök, június 27, 2019
http://bircahang.org/szektak-magyarorszagon/

A négy legnépszer?bb magyarországi szekta szociális háttere.

Jehovisták. Jelemz?en apolitikus kétkezi munkások, parasztok, kis m?veltség?, nem iskolázott emberek,
akik biztos keretekre vágynak, tiszta, szigorú, de könnyen teljesíthet? lelki szabályokra.

Krisnások. Városi liberális fiatalok, akik beleuntak a drogozásba és az orgiákba, majd bió-ökö-vegánok
lettek, de ez kevés lett, s valami plusz szellemit akarnak ehhez, plusz egy er?s kezet, aki pofont ad nekik
id?nként,

Hitgyülisek. Alsóközéposztálybeliek, akik szeretnének csodákat, kedvez? áron, expressz módon, kis
fájdalommal, kevés lemondással.

Szcientológusok. Átlagnál több pénzzel rendelkez? ateista értelmiségiek, akik szeretnénekk valamiféle
könnyen megérthet?, tudományosnak látszó, de mégis valahol bizseregtet?en kissé misztikus tant, mely
simán megvehet? pénzért, s nem kell más áldozatot hozni érte.

Vallástanilag e 4 csoport közül csak egy, a Hit Gyülekezete tartozik a szélesen vett kereszténységbe:
újprotestáns. keresztény-cionista, pünkösdista felekezet.

A jehovizmus marginális vallás, keresztény alapokkal. Egy ókori keresztény eretnekség
modernizált verziója.

A krisnaizmus európaizált hinduizmus. Olyan gyorséttermi hinduizmus.
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A szcientológizmus pedig áltudományos m?vallás, szinte vallásparódia.

A jehovizmus és a krisnaizmus totalitárius vallás, a tagok életánek minden pillanat a vezet? kezében. A
másik kett? jóval szabadabb vallás, azaz csak lelki eszközökkel irányít.
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Szenilis idióta
by maxval bircaman - kedd, augusztus 27, 2019
http://bircahang.org/szenilis-idiota/

Egyik vicces magyar megmondóember az igazikonzervatív, magyarul ballib Ungváry. Csak meg kell
nézni mit mond, s mindig annak a fordítottja az igaz.

Most éppen azt mondja, hogy a csúny emberek iszonyúan buták, így nem érdemlik meg a demokráciát,
csak akkor, ha már öntudatuk annyira fejlett lesz, hogy felismerik, igazi érdekük az, ha saját érdekeik
ellen szavaznak önként.

Szerencsére az okos elit képes volt jól manipulálni a buta, agyatlan tömeget, így az "helyesen" szavazott,
de mostanában ennek vége: a nép elkezdett önállóskodni, ez pedig fasizmus.

Zorbán pedig olyan gonosz, hogy rájött, hogyan lehet gáz nélkül elgázosítani.

Err?l egy régi szovjet vicc jutott eszembe:

Lesz KBG a kommunizmusban?
Nem lesz. Addigra már olyan fejlett lesz az emberek öntudata, hogy mindenki saját magát fogja
letartóztatni.

Úgy t?ntik, Ungváry hisztis és ny?gös. Ami jó hír minden rendes ember számára: ahol ugyanis az
ungváryk rosszul érzeik magukat, ott jó a normális embereknek.
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Szent iratok
by maxval bircaman - szerda, február 20, 2019
http://bircahang.org/szent-iratok/

Anicius Manlius Severinus Boëthius, római keresztény (480–524). Aki szerintem a korai keresztény
korszak messze a legfontosabb nyugati gondolkodója. Ebben az írásában 5 teológiai témáról van szó.
Közös címük: Szent iratok (Opuscula sacra).

A Szentháromság

Hogyan lehet valami különböz?? Úgy, hogy nem azonos nemben, fajban vagy számban. Két ember csak
járulékos tulajdonságaik alapján más, nem és faj szerint azonosak.

A elmélked? tudomány 3 fajtája:

fizika: nem foglalkozik absztrakt kérdésekkel, hanem adott testek mozgásával,
matematika: a formákkal foglalkozik, azaz az anyagtól elvben mentes dolgokkal,
teológia: se mozgással, se anyaggal nem foglalkozik, mivel Isten mentes mindkett?t?l, Isten ellentétben minden más dologtól - tiszta forma és önmaga lényege.

Isten mint a formák formája, a létezés alapja nem rendelkezik járulékokkal, így szükségszer?en egy.

Isten háromsága olyan ismétl?dés, mely nem hoz létre többséget. Hogyan lehetséges ez? Kétféle
szám létezik:

amivel számolunk (egy, kett?)
ami jelzi az adott számolást (egység, kett?sség).
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Isten esetében a három ugyanannak a felsorolása, más-más módon.

Viszont nyilvánvalóan nem azonos a Szentháromság három személye. Mi a magyarázat tehát?

Istennek nincsenek járulékai, mert abszolút egyszer?. Így az arisztotelészi 10 kategória se úgy vonatkozik
rá mint más dolgokra, nála pl. nem min?séget jelölünk, hanem a lényegét. Még a lényeg se úgy lényeg,
ahogy másnál, mert semmi más rajta csak tisztán lényeg, így nála ez lényegenfelüliség. Ugyanez van a
többi kategóriával, az pl. hogy Isten mindenhol jelen van nem azt jelenti, hogy mindenhol ott van, hanem
azt, hogy egyetlen helyen sincs, ugyanez az örökkévalósága, mely nem id?t jelent, hanem azt, kivül áll az
id?n.

Nézzük a viszony kategóriát, ez a legfontosabb a vizsgált kérdés szempontjából. Lásd rabszolgatartó és
rabszolga, az utóbbi nélkül nincs az el?bbi, pedig az nem járuléka az el?bbinek (míg ha a fehérség sz?nik
meg, azzal nem fog megsz?nni a fehér dolog maga). Az ember aki rabszolgatartó volt megmarad, lényege
nem változik, míg a fehér dolog lényege megváltozik.

A viszony kategória tehát nem változtat a lényegen. Az egy állapotot jelez. Ha valaki mellé állok annak
jobb oldalára, majd az illet? átmegy másik oldalamra, semmi se fog változni bennem, pedig a viszony
megváltozott.

Tehát a viszony nem változtat, s a Szentháromság is viszonyokat fejez ki. Az egyetlen eltérés a személyei
közt a viszony. A három így egyetlen lényeg.

Állítható-e lényegileg a Szentháromság bármely tagja Istenr?l?

Az el?bbi téma folytatása.

A Szentháromság személyeinek neve nem állítható Istenr?l, miközben mind a 3 személy Isten. Miért?
Mert a név viszonyt jelöl, nem lényegi. Ha nem így lenne, nem maradna viszonybeli eltérés se a
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személyek között.

Hogyan lehet a lényeg létezésénél fogva jó, anélkül, hogy
abszolút jó lenne?

A probléma a következ?. Minden meglév? dolog jó, abban az értelemben, hogy legalábbis hajlamos rá.
De miben áll ez a jóság - részvétel általi vagy lényegi? Ha részvétel általi, az azt jelenti, nem jók
önmagukban, de akkor miért hajlamosak a jóra? Ha viszont lényegileg jók, akkor lényegük azonos
Istenével, ami képtelenség.

A megoldás a dolgok absztrakt szétválasztása. Vonjuk ki az adott dologból a létezést (aminek oka a
létezés formájában, azaz Istenben való részvétel). Nézzük meg most, hogy hogyan lehetne bármi is jó
Isten nélkül. Azaz eljutunk oda, hogy látjuk, a dolog létezése és jósága nem azonos, ez két különböz?
dolog. A jóság Isten akaratából jó, ez másodlagos jó, míg Isten esetében ez a két dolog egy és ugyanaz.
Bár a dolgok jók amiatt, hogy léteznek, s ezáltal részesednek Istenben, de ez a jóság nem ugyanaz, mint
Istené, azaz nem feltétlenül és mindent?l függetlenül jó, mivel a dolgok nem abszolút létez?k.

Jelenti-e azt, hogy a dolgok ahogy jók, úgy igazságosak is? Nem, mert a jóság a leírt módon a létezésb?l
ered, míg az igazságosság cselekedetb?l, s e két dolog csak Istennél azonos. Továbbá számunkra a jó
nem, az igazságosság pedig faj.

Az egyetemes hitr?l

Örök isteni lényeg. Mindent ? teremtett a semmib?l. Szentháromság.

Eretnek értelmezések:

ariánusok: 3 isteni személy van, de nem egyenrangúak,
szabelliánusok: csak 1 isteni személy van,
manicheusok: nincs Szentháromság, Krisztus se Isten, két isteni ellentétes elv van.
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Isten megteremtette az els? embert, szabad akaratot adott neki. Fellázadt Isten ellen, leszármazottai
örökölték természetes úton a testi és lelki tökéletlenséget.

(Ezután a szerz? elmondja az ószövetségi történetet pár mondatban, majd Krisztus eredetét és történetét.)

Isten szentségeket hozott a tökéletlenségek helyrehozására. Isten kegyelmet ajándékozott mindenkinek,
melyet nem érdem alapján kapunk.

Isten ajándéka a teljes, testi és lelki feltámadás.

Létrejött az Egyház, melynek feje az égben maga Krisztus. Az Egyház a Szentírás és az egyházatyák
egyetemes hagyománya alapján tanít. Ez a hagyomány kötelez? az egész világon, de minden részegyház
saját szkásai alapján m?ködik.

Eutükhész és Nesztoriosz ellen

A dolgok természete:

a dolgok azon jellemz?inek összessége, mely alapján a dolog értelmileg felfogható,
az ami képes cselekedni és cselekést elszenvedni (kivéve Istent, aki csak cselekedni képes),
a természet az a sajátos különbség, mely formát ad bármitnek is.

Mind a katolikusok, mind a nesztoriánusok állítják: Krisztusban 2 természet van, ez el?bb felsoroltak
közül az utóbbi értelemben értend?.
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Személy nem létezhet természet nélkül. A természet pedig vagy lényeg vagy járulék. Személy nem lehet
járulékon át. Így a személyhez szükséges a lényeg.

Személy csak az lehet, ami él?, csak értelemmel rendelkez? él?.

Ami lényeg, az lehet testi és testetlen, stb., a konkrét esetben az emberi értelmes természet és az isteni
örökkévaló természet releváns.

A személyiség sose általános, mindig egyedi.

Ebb?l következ?en a személy helyes meghatározása: értelmes lény egyedi lényege - latinul persona,
görögül ???????, láthatóan a latin szó az "álarcból" ered (eredetileg latinul persona = álarc), ami a
persono igéb?l ered, aminek jelentése "énekel, er?s hangot ad" - az asszociáció alapja, hogy az üreges
álarc szükségszer?en nagyobb hangot ad. Az álarc neve görögül ????????. A görögök nem alkalmazzák
ezt a szót a személyre, hanem helyette az ??????? szót, aminek eredeti jelentése "alatta áll", a használat
oka: általánosságban létezhet létezés, de azok alatt állnak az egyedi dolgok, s egyedül bennük van lényegi
létezés.

Az ember pl. :

lényeg (mint esszencia) - ???, subsistentia -, mert létezik,
lényeg (mint szubsztancia) - ????????, substantia -. mert alanya mindennek, ami nem esszencia,
személy - ????????, persona -, mert értelmes egyed.

Ugyanez Isten esetében:

esszencia, mert létezik, s bel?le van a létezés,
szubsztancia, mert alanya mindennek,
személy, mert értelmes lény.
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1 esszencia, 3 szubsztancia, 3 személy.

Nesztoriosz hibája abban áll, hogy azt hitte, a személy alkalmazható bármire, bármilyen természetre.
Ezért következtetett abból, hogy Krisztusban két természet van, arra, hogy az két személy is.

Ami Eutükhészt illeti, ? az ellenkez? irányban tévedett. Azt hitte, a természet kett?sségéhez szükséges a
személy kett?ssége is, ezért hirdette az az emberi természet feoldódását Krisztusban.
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Szent ostobaság
by maxval bircaman - csütörtök, október 10, 2019
http://bircahang.org/szent-ostobasag/

A ballib ostobaság új csúcsa a Kolozsszarosban: a szerz? nem érti Radnótit, s Radnóti pozitív említését
negatívumnak értékeli, s?t zsidózásnak min?síti.

Nem tud olvasni a szerz?? Vagy csak reflexb?l ismétli a 90-es évek ballib slágertémáját.

Ismerve sajnos jól a Kolozsszaros szerz?inek szintjét, ez sokkal inkább butaság. Sötét liberális butaság,
melyet persze tovább hergel a magyarellenes gy?lölet. S pont a legnagyobb magyar költ?vel takarózva.

Atya Isten! Csak a kommentek lesznek szemetebbek (ez a jóslatom, mert amikor ezt leírom, még nulla a
kommentek száma).

_______________________________________________
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Szimuláció
by maxval bircaman - vasárnap, április 14, 2019
http://bircahang.org/szimulacio/

A Qubit cikket írt a szimuláció témáról.

Ma ez nagy divat, kb. mint 100 éve a relatvitás, vagy 200 éve a több dimenzió.

A gond az, hogy a kérdésnek nincs semmilyen gyakorlati jelent?sége. A szimulációban él?nek ugyanis
mindegy, hogy szimulációban él-e.

Mert mit változtat bármin is, hogy ez a világ szimuláció-e. Eleve mi a különbség a szimuláció és a
valóság közt? Szerintem minden szimuláció, ami nem örök létez?, s azt ami nem örök létez? az mind az
örök létez? általi szimuláció. Ezt más szóval úgy mondják: Isten megteremtette a világot.

Szóval nyilván a világ teremtve lett, azaz szimuláció, ez a teremtés módszere. De nem mindegy ez
minden gyakorlati szempontból?

Sok vallás és filozófia eljutott ide. A keleti és a nyugati gondolkodás csak abban tér el, hogy a keleti arra
hajlik, hogy maga a szimuláció is része Istennek, míg a nyugati arra, hogy a szimuláció Istenen kívüli.
Azaz panteizmus és semmib?l teremtés. De a benne él? szempontjából ez mindegy.

Szóval tessék oszolni, nincs itt semmi látnivaló.

_______________________________________________
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Szlovák elnökválasztás
by maxval bircaman - hétf?, április 01, 2019
http://bircahang.org/szlovak-elnokvalasztas/

_______________________________________________

440 / 527

BircaHang - 2019
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Szobrok
by maxval bircaman - péntek, október 11, 2019
http://bircahang.org/szobrok/

Kellett egy kis m?vészettörténetet tanulnom a 80-as évek végén. De csak a középkor el?tti id?szakról.

Az ókori görögök m?vészete a legkorábbi id?szakban (az i. e. V. sz. el?tt) szinte csak férfiakat ábrázolt, s
a lehet? leggyakrabban meztelenül, mindent, a nemi szerveket is abszolút részletességgel bemutatva.
Ennek oka nem az volt, hogy az emberek akkor homokosak voltak, hanem mélyen filozófiai, esztétikai. A
korabeli elképzelés szerint ugyanis a tökéletes ember a férfi, a n? pedig csak valamiféle félig kész ember.
Kevesen voltak, akik ezt nem így gondolták (pl. Püthagorasz, Platón).

Így a fiatal és egészséges férfi test csodálata az ember csodálata volt, hiszen a férfi a tökéletes ember, s a
tökéletes férfi pedig a egészséges, sportban edzett fiatal férfi.

Szóval a n?k ábrázolása sokkal ritkább volt. S amikor, a kés?bbi korban (az i. e. V. sz-tól kezd?d?en),
megn?tt a n?ábrázolások aránya, az a tendencia volt megfigyelhet?, hogy míg a férfiak továbbra is
meztelenek, a n?k legnagyobb része fel van öltözve. A n?i test ugyanis alacsonyabbrend? a férfitestnél,
nem példa a tökéletes emberi testre, így nem is kell jól láthatóan ábrázolni. De mivel a görög szobrászat
realizmusra törekedett, láttatni kellett mégis diszkréten a n? testét is, s ennek módja a "nedves ruhában"
ábrázolás volt, azaz annyira testre tapadó ruhában, mintha az nedves lenne.

Ez sokáig fennmaradt, míg végül a n?k is meztelenek lettek, azaz "normalizálódott" a helyzet, mármint
mai szemmel.

Úgy éreztem, kár hogy manapság nincs hasonló. Aztán a 90-es végén, az internet jóváltából
rádöbbentem, nem vagyok egyedül ezzel a gondolattal.
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Kis rábeszélés után sikerült muzsámat rávenni, álljon modelt. A n?k szeretnek fényképezkedni, ráadásul
ebben nincs is semmi kompromitáló (bár amikor éppen gimnáziumi tanárn? volt, azt mondta, szedjem le
ezeket a képeket a netr?l, nehogy már valami diák véletlenül rájuk bukkanjon).

(© Sarah Astarte Photo, 2002-)
(© Sarah Astarte Photo, 2002-)
(© Sarah Astarte Photo, 2002-)

Szóval akkor értettem meg mi is az a nedves ruha technika az ógörögöknél. Ráadásul, ezt a technológiát
már a homokosság iránt semleges, s?t pozitív ógörögök is kizárólag n?kkel alkalmazták.

Még a témáról korábbi cikkemben.

_______________________________________________
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Szovjet Közép-Ázsia
by maxval bircaman - vasárnap, október 06, 2019
http://bircahang.org/szovjet-kozep-azsia/

A volt szovjet Közép-Ázsia az az 5 mai független állam, mely a Szovjetúnió összeomlása el?tt annak
része volt mint tagköztársaság: Kazahsztán Kirgizisztán, Tadzsikisztán, Türkmenisztán, Üzbegisztán.

A terület mai lakossága kb. 72 millió f?. Az etnikai arányok:

43 % üzbég,
17 % kazah,
12 % tadzsik,
9 % orosz,
7 % kirgiz,
6 % türkmén,
és 6 % minden egyéb kisebb nép, melyek közül a tatárok 0,9 %, a karakalpakok 0,8 %, az ukránok
0,7 %, az ujgurok 0,5 %.

A mai határok az 1936-os sztálini szovjet közigazgatási reform maradványai. A Szovjetúnió hivatalos
megalakulásakor (1922) az egész régió az orosz köztársaság része volt, kivéve az akkor még független
Hivát és Buharát, ez a két államot Oroszország 1873-ban hódította meg, de nem lettek hivatalosan
anektálva, hanem az orosz cár gyámsága alatt álló állami státuszt kaptak. Azonban mindkét államban
megtörtént 1920-ban a kommunista hatalomátvétel, majd 1924-ben hivatalosan is a Szovjetúnió része
lettek: Buhara fel lett osztva a türkmén és az üzbég köztársaság között - ma a terület Türkmenisztán,
Üzbegisztán és Tadzsikisztán része -, Hiva pedig az üzbég , a türkmén és az orosz köztársaság között - ma
a terület Türkmenisztán, Üzbegisztán és Kazahsztán része -.

A üzbég és a türkmán tagköztársaság ugyanebben az évben - 1924 - lett létrehozva, az orosz
tagköztársaság részeib?l. 1929-ben az üzbég köztársaság egy részéb?l lett a tadzsik köztársaság. Végül
1936-ban meg lett alakítva a kazah és a kirgiz tagköztársaság is, mindkett? az orosz köztársaság
területéb?l.
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Buhara (zöld) és Híva (narancs) a mai határokkal

1936 után Közép-Ázsiaban az 5 szovjet tagköztársaság közötti harárok esetében csak apró kiigazítások
voltak, els?sorban gazdaságtervezési okból, mivel mindennek politikai jelent?sége akkor kb. nulla volt.

Lássuk a jelenlegi helyzetet.

Türkmenisztán. A lakosság 79 %-a türkmén, 9 %-a üzbég, 3-3 %-a orosz és kazah. A helyzet kivételes:
gyakorlatilag nem léteznek etnikai problémák. Az ország igyekszik a függetlenség óta lecsökkenteni az
orosz nyelv szerepét, a hivatalos életben minden türkménül van, de a városi lakosság zöme ma is beszél
oroszul, s az különböz? nemzetiségek közös nyelve is az orosz. Ez az üzbégek és a türkmének közti
kapcsolat esetében is így van, mert bár mindkét nyelv türk, a türkmén a délnyugati türk ághoz, az üzbég
pedig az északnyugati türk ághoz tartozik, s bár van köztük bizonyos kölcsönös megértés, az alacsony
fokú.

Kb. 1 millió türkmén él Iránban és Afganisztánban, az türkmén-iráni és a türkmén-afgán határ másik
oldalán. A hírekben manapság gyakran szerepl? szíriai türkmének nem türkmének, ez csak névegyezés,
egyszer?en Szíriában türkménnek nevezik a szíriai török kisebbséget.

Üzbegisztán. A lakosság 83 %-a üzbég, 4-4 %-a tadzsik és orosz, 3 %-a kazah, 2 %-a karakalpak, 1 %-a
tatár. Ezek közül az üzbég-tadzsik viszony a legrosszabb, gazdasági, részben kisebbségi okokból, pl. a
tadzsik kormány szerint az üzbegisztáni tadzsikok száma a hivatalos számnál 3-4-szer magasabb. Máig
nincs mindenhol pontosan kijelölve a tadzsik-üzbég határ vonala, egyes részeken el van aknásítva a
határövezet.

Az egyetlen hivatalos nyelv az üzbég, de a gyakorlatban minden kétnyelv?: üzbég és orosz. A üzbég
lakosság legnagyobb része oroszul is tud. Az üzbég kölcsönösen érthet? az ujgur nyelvvel.

Afganisztán északkeleti része üzbég többség?, Afganisztán lakosságának kb. 10 %-a üzbég.
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Az ország nyugati része a karakalpak autonóm terület, ahol a lakosság kétharmada karakalpak és kazah.
A karakalpak a hatodik legnagyobb helyi nép Közép-Ázsiában, mely azonban létszámban elmarad az els?
ött?l, így nem kapott önálló tagköztársasági státuszt a szovjet korban. A karakalpak a kazah közeli
rokonnyelve, kölcsönösen érthet?k.

Kirgizisztán az egyetlen a térségben, mely megpróbát szakítani az orosz orientációval. 2005-ban
nyugatpárti puccs távolította el az oroszpárti vezetést. Azonban a 2010-es ellenpuccs eltávolította a
nyugatpárti vezetést, visszaállítva a korábbi helyzetet. Mindett?l függetlenül, a kazah-kirgiz viszony
minden id?ben a lehet? legjobb volt, annak ellenére, hogy Kazahsztán mindig oroszpárti orientációt
folytatott.

A lakosság 73 %-a kirgiz, 15 %-a üzbég, 6 %-a orosz, 1 %-a ujgur. A kirgiz és a kazah közeli rokonok,
kölcsönösen érthet?k. Eleve a két nap eredete azonos, korábban a kazahokat kirgizeknek nevezték, míg a
sz?kebb értelemben vett kirgizeket fekete kirgizeknek.

Az üzbég-kirgiz viszony messze a legrosszabb az egész térségben. Az 1936-os közigazgatási reform
egyes szintiszta üzbég területeket Kirgizisztánhoz csatolt, Ezen a területen két ízben is - 1990 és 2010 gyakorlatilag polgárháború zajlott az üzbég és a kirgiz lakosság között, többszáz halálos áldozattal,
százezres menekülthullámmal.

Kazahsztán a térség legnagyobb országa (de lakosságszámban csak a második). Ez a legoroszabb állam a
térségben, a lakosság 24 %-a orosz. A többi: 61 % kazah, 3-3 % üzbég és ukrán, 2 % ujgur, 1 % tatár.
Gyakorlatilag nem léteznek etnikai problémák, sem komoly viszály más állammal.

Az egyetlen ország a térségben, mely hivatalosan is kétnyelv?: kazah és orosz. Az orosz máig nagyobb
szerepet játszik, mint a kazah. Az orosz lakosság nagy része egyáltalán nem beszéli a kazah nyelvet.

A nyelv érzékeltetésére:

https://www.youtube.com/watch?v=CKe2W_tKCPk
LÖIM kazah változat
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https://www.youtube.com/watch?v=Ku4LAQng_ck
tadzsik hírek

Tadzsikisztán. A lakosság 84 %-a tadzsik, 14 %-a üzbég. Az egyetlen a térségben, ahol gyakorlatilag
nincs orosz lakosság, a Szovjetúnió szétesése utáni polgárháborúban szinte a teljes orosz lakosság
elvándorolt. Ennek ellenére az orosz nyelv szinte azonos szinten használatos a tadzsikkal, ennek oka az
üzbég kisebbség is, mellyel a közös nyelv az orosz. A tadzsik az egyetlen államnyelv a térségben, mely
nem a türk nyelvcsaládhoz tartozik. A tadzsik a perzsa nyelv 3 nyelvjárásnak egyike (fárszi, dari, tadzsik),
így kölcsönösen természetesen érthet? az iráni perzsával.

Afganisztánban több tadzsik él, mint Tadzsikisztánban, Afganisztán lakosságának majdnem 30 %-a
tadzsik.

türkmén - sötétzöld, kirgiz - világoszöld, narancs - üzbég, sárga - kazah, barna - tadzsik, kék - karakalpak,
lila - orosz

Ami az 5 ország életszínvonalát illeti, az eltérés hatalmas. Kazahsztán messze a leggazdagabb, az átlag
életszínvonal eléri az EU legszegényebb országaiét, a kazah életszínvonal kb. a román és a bolgár szintjén
van. Türkmenisztán kb. a magyar szint 70 %-án áll, Üzbegisztán a 40 %-án, Tadzsikisztán és Kirgizisztán
pedig a 20 %-án.

_______________________________________________
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Sztálin antiszemitizmusa
by maxval bircaman - vasárnap, április 28, 2019
http://bircahang.org/sztalin-antiszemitizmusa/

A Sztálin-kori antiszemitizmus egy hatalmas mítosz.

Sztálin állama másodikként ismerte el Izraelt, rögtön az USA után. S mindig voltak zsidók a szovjet
vezetésben.

Az tény, ogy egy rakás Lenin-korabeli zsidó kommunista vezért likvidált Sztálin, csak hát nem az illet?k
nemzetisége miatt volt ez. Lenin idejében a zsidók a vezetés harmadát tették ki, azaz eleve
felülreprezentáltak voltak. (Ennek oka, hogy az oroszországi kommunisták zöme városi értelmiségi volt, s
a zsidók is ebben a rétegben voltak a legnagyobb számban.)

Sztálin ugyanígy likvidálta a más nemzetiség?eket is, ha azokat veszélyesnek tartotta, s a veszélytelennek
tartott, hozzá h? zsidókat meg nem bántotta.

A szovjet antiszemitizmus jóval Sztálin halála után jelent meg. S persze akkor se jelentett többet mint
karrierbeli diszkriminációt hivatalos szinten. Természetesen népi antiszemitizmus mindig volt - talán ma
a leggyengébb ez, de ma is létezik -, de az akkor is volt, amikor tilos volt.

Szóval Sztálin sose folytatott antiszemita politikát, végig voltak közeli körében zsidók.

Sztálint a nemzetiség nem érdekelte, sose ilyen alapon cselekedett. Kivéve a II. vh. idejét, amikor egyes
népeket nácikollaboráns-gyanúsnak min?sített, s ellenük kollektív büntetést alkalmazott, de ezek közé
nem tartoztak a zsidók.

A valóságban Brezsnyev alatt kezd?dött a zsidók diszkriminálása az SZU-ban, egyes területeken a zsidó
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nemzetiség negatívumnak kezdett számítani, pl. a hadseregben, a legfels?bb pártvezetésben. A zsidók
számára csak a tudományos karrier maradt meg nyitva.

Tegyük hozzá: a 60-as évek végét?l már minden nem szláv ellen volt ilyesmi. Különösen a legmagasabb
pozíciót illet?en. Közismert Aliyev esete, a kés?bbi független Azerbajdzsán "alapítója", akit mindenki
alkalmasnak tartott utódnak Brezsnyev után, de mivel azeri és muszlim volt, nem lehetett bel?le soha els?
ember. (Pedig egyébként nyertek volna vele, Aliyev a kínai típusú utat akarta a gorbacsovi helyett.)

_______________________________________________
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Technikai fejl?dés
by maxval bircaman - hétf?, április 29, 2019
http://bircahang.org/technikai-fejlodes/

Van egy mítosz, hogy felvilágosodás és liberalizmus nélkül nincs tudományos-technikai fejl?dés. Ennek
enyhített verziója szerint mindig van fejl?dés, de üteme a felvilágosodás és liberalizmus miatt lett gyors.

Ebb?l egy szó se igaz azonban. Alapvet?en a technikai fejl?dés üteme ilyen: nagy ugrásokkal n?, egyre
kisebb szünetekkel köztük. Minden társadalmi rendszerben, azoktól függetlenül.

Erre pár példa:

1 millió év kellett a t?zcsináláshoz, el?tte az emberek csak a kész tüzet hordták,
aztán kellett félmillió év az els? csinált eszközökhöz, el?tte csak a készen talált tárgyakkal
dolgoztak az emberek,
kellett 50 ezer év az állatok honosításához, az edénygyártásig, a ruhakészítéshez, el?tte csak
vadászat volt, kész edények használata, szimpla b?rök használata,
kellett 10 ezer év a mez?gazdasághoz, el?tte csak szedegették a vad termést,
kellett 5 ezer év a bronzhoz, majd csak 2 ezer a vashoz, majd még 1 ezer az üveghez.

Lehetne nagyon sok további példát felsorolni még. A modern kort illet?en pl. gondoljunk csak arra, hogy
alig 70 év a különbség az elektromágneses er? és a rádióaktivítás els? gyakorlati felhasználása között.

_______________________________________________
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Teremtés és semmi
by maxval bircaman - kedd, augusztus 20, 2019
http://bircahang.org/teremtes-es-semmi/

A keresztény eszme egyik problémás része a semmib?l teremtés és a rossz kérdése.

A rossz nem lehet önálló létez?, hiszen ez 2 dolgot jelenthetne:

Isten teremtette a rosszat, ami képtelenség, hiszen Isten a tökéletes jó,
a rossz Istent?l független létez?, ami ellenkezik a keresztény tanítással, hiszen szerinte Isten az
egyetlen igazi létez? végs?soron, s minden más létez? csakis általa van.

A megoldás: a rossz részleges jó, hiány a jóban. Azaz abszolút rossz nincs. Tehát az abszolút rossz nem
létezik, azaz az abszolút rossz azonos a semmivel.

Viszont Isten a világot a semmib?l teremtette. De mi ez a semmi? A lehetséges válaszok:

az a semmi nem "igazi" semmi, hanem valami ?skáosz - keresztény szempontból elfogadhatatlan,
mert ez azt jelenten?. van más létez? is Istenen kívül, t?le függetlenül,
Isten a szó szerinti nemlétez?b?l csinált valamit - de ez képtelenség, hiszen ez azt jelentené, Isten
nem a tökéletes létez? a teremtés óta, mivel a teremtés után ? csak a létezés egy része immár,
Isten saját magából alkotta a teremtést - de ha ez így van, az egyrészt panteizmus, ami ellentétes a
kereszténységgel, másrész felmerül a kérdés: miért jelent meg a rossz ebben az isteni részben.

A megoldás az szokott lenni, hogy a teremtés egyfajta kiáramlás Istenb?l, melyet Isten sajától magától
elválasztott, így "semmivé" tett.

_______________________________________________
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Tusculum
by maxval bircaman - szerda, szeptember 11, 2019
http://bircahang.org/tusculum/

Tusculumi viták - Marcus Tullius Cicero (106–43) m?ve.

Több nagy témát dolgoz fel.

A halál. Miért nem kell félni a haláltól? Mert vagy van túlvilág vagy nincs. Ha van, akkor a halállal csak
megszabadulunk anyagi terheinkt?l. Ha pedig nincs, akkor a halállal elvesztjük önmagunkat, s nem
tudjuk majd sajnálni se, hogy már nem élünk.

A fájdalom. A fájdalom elviselése két dologtól függ: gyakorlattól és lelkier?t?l. A gyakorlattal képes
leszünk szokni a fájdalmat. A lelkier? pedig az, melynek hatására képesek vagyunk elviselni a fájdalmat.

A bánat. Az igazi bölcs képes megérteni a kellemetlen események elkerülhetetlenségét, ezzel lelkier?t
kap, aminek segítségével képes a bánatban is mértékletes lenni, s képes arra, hogy felismerje mely bánat
indokoltabb és mely nem az. A végs? állapot: minden bánat elutasítása.

Ez a rész, a bánatról szóló az, mely messze a legtávolabb áll a mai közfelfogástól.

Az érzelmi zavarok.

Az erény és a boldogság kapcsolata.

_______________________________________________
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Támadás Kína ellen
by maxval bircaman - szombat, augusztus 17, 2019
http://bircahang.org/tamadas-kina-ellen/

A mesterv az volt a 90-es években, hogy Oroszország sikeres szétzúzása után érdemes a másik ellenséget,
Kínát is kikapcsolni a játékból.

Emlékezzünk vissza, Kínát a 70-es években teljes er?vel támogatta a nyugat, ellensúlyként a Szovjetúnió
ellenében. A Szovjetúnió megsz?nése után okafogyott lett, de Kína már túl er?s lett akkorra, nem lehetett
közvelenül megtámadni és demokratikusan lebombázni, ahogy ezt a liberális imperializmus szereti
csinálni.

Kapóra jött Hongkong, a brit gyarmat. A ellopott terület vissza lett adva melldöngetve Kínának
1997-ben. A terv az volt, Hongkong rákos sejtként az egész Kínát megfert?zi, az országból lassan
szófogadó liberális csatlósállamot csinálva.

Csakhát a kínai vezetés - éppen a negatív orosz példából tanulva - ravaszabbnak bizonyult. A nyugati
rendb?l csak annyit engedtek be, amennyi érdekében állt a kínai népnek, semmivel se többet. Így nem
Hongkong fert?zte meg Kína többi részét, hanem Kína integrálta sikeresen visszaszerzett városát.

Ez bizony kiverte a biztosítékot a liberális elitben. Amióta tudatosult a kudarc, a cél Hongkong
felrobbantása. A mostani törpetámogatottságú tüntikézés ennek része.

Remélhet?leg, a kínai nép és annak fegyveres ereje példásan, kemény kézzel leveri az idegen
titkosszolgálati akciót.
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Tömegember és kisember
by maxval bircaman - hétf?, június 03, 2019
http://bircahang.org/tomegember-es-kisember/

A tömegember a rendszer éltet? eleme. ? mindig korrekt, azt mondja, amit éppen "szabad" az éppen
hatályos közvélemény szerint, azt nézi, olvassa, ami éppen népszer?, élteti az éppen aktuális arany
középutat, elítéli a "széls?séget". Sosincs saját véleménye, s?t csúnyán néz arra, akinek ilyen van. Ha
valamely pártnak híve a tömegember, akkor egyetért az illet? párt minden szavával, vagy - ha picit
okosabb - kiemel az adott párt szövegéb?l 2-3 kevésbé fontos pontot, s ezekkel látványosan nem ért
egyet, majd veri a mellét, hogy ? milyen független.

A tömegemberre az ideális rendszer a liberális demokrácia természetesen.

A kisember nem tömegember. A kisember felismeri saját elnyomottságát, bár nem harcol ellene. A
kisember rendszerkritikus, akkor is, ha nem folytat semmilyen politikai tevékenységet.

a tömegember azt mondja: "miféle dolog,hogy egy középkorú n? leopárdnak öltözbe egy fordított lavóron
ül", a kisember meg azt mondja "jól néz ki" vagy "nem tetszik"

_______________________________________________
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Türkök vallása
by maxval bircaman - csütörtök, október 24, 2019
http://bircahang.org/turkok-vallasa/

A türk népek 5 csoportra oszthatók:

oguz (délnyugati) - kb. 120 millió ember, f? terület: Törökország, Türkmenisztán, Azerbajdzsán,
Irán, Moldova;
karluk (délkeleti) - kb. 40 millió ember, f? terület: Üzbegisztán, Afganisztán, Kína (Ujguria);
kipcsák (északnyugati) - kb. 70 millió ember, f? terület: Kazahsztán, Kirgizstán, Oroszország
(Dél-Szibéria, Észak-Kaukázus, Krím, Volga-vidék), Üzbegisztán;
szibériai türk (északkeleti) - kb. 1 millió ember, f? terület: Kína, Oroszország (Szibéria);
ogur (bolgár) - kb. 1 millió ember, f? terület: Oroszország (Volga-vidék).

Az oguz (délnyugati) ághoz tartoznak: törökök, azeriek, türkmének, horaszaniak, gagauzok, Az azeriek és
a horaszaniak siíta muszlimok, a gagauzok ortodox keresztények, a többiek szunnita muszlimok.

Fontos adat: az azeriekb?l több él Iránban, mint Azerbajdzsánban, Irán északnyugati részében a lakosság
abszolút többsége azeri.

A gagauzok eredete vitatott. A két f? elmélet róluk:

a mai bolgár nép kialakulásakor a VII.-IX. sz. között azon ?sbolgárok utódai, akik nem
szlávosodtak el nyelvileg,
a XIII, sz. során Bulgáriába bevándorolt török csoport, mely felvette a kereszténységet, de
nyelvileg megmaradt török.

A karluk (délkeleti) tartoznak: ujgurok, üzbégek. Vallás szunnita iszlám.
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A kipcsák (északnyugati) ághoz tartoznak: balkárok, baskírok, karacsájok, karaimok, kazahok,
karakalpakok, kirgizek, krimcsakok, kumikok (kunok), tatárok (beleértve krími tatárok és szibériai
tatárok). A karaimok és a krimcsakok zsidók, mindenki más szunnita muszlim.

A szibériai türk (északkeleti) ághoz tartoznak a jakutok, a hakaszok, a tuvaiak, az altájok, s kis népek. A
jakutok és a hakaszok ortodox keresztények, a tuvaiak buddhisták, az altájok az egyetlenek, ahol máig a
f? vallás a hagyományos türk sámánizmus.

A többi szibériai türk népnél is vannak sámánisták, de kisebbségben. Ill. van ilyesmi más türk népeknél
is, de ott csak afféle marginális modern divatként, nem megmaradt valós vallási hagyományként.

Az ogur (bolgár) ághoz egyedül a csuvasok tartoznak manapság. Történelmileg ide tartoztak a hunok, a
kazárok, az avarok. Ortodox keresztények.

https://www.youtube.com/watch?v=8YoSbHKjlu4
sámán dal feldolgozás

https://www.youtube.com/watch?v=9oU_xQOITaA
kísérlet Csuvasia f?városában, a csuvas blogger lány útbaigazítást kér csuvasul egy ületközpont el?tt:
egyharmad nem érti, egyharmad érti, de csak oroszul tud válaszolni, egyharmad csuvasul válaszol

https://www.youtube.com/watch?v=9Mhw7fwXmlY
pár éve Oroszországan divat lett a Depsacito éneklése helyi nyelveken, az altájok se maradhatt?k ki

piros - türk többség? államok, sárga - jelent?s türk kisebbséggel rendelkez? államok
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Vadhalivúdi munkakultúra
by maxval bircaman - hétf?, június 17, 2019
http://bircahang.org/vadhalivudi-munkakultura/

Egész Kelet-Európában megpróbálták eladni ezt a kamut, hogy a munka az dics?ség, de a t?kés meg
mégis munka nélkül jogosult mindenre. Szóval a dolgozó dolgozzon jól, igyekezzen, segítse minden
módon a "munkaadóját" - már ez a szó is abszurd, a helyes szó: munkáltató -, s ha nem így tesz, akkor
erkölcstelen. Közben a vállalkozó-munkáltató meg valamiféle emberfeletti szent, akinek minden jár,
mert ? kockáztat, fantáziadús, s mindent ? mozgat, ezzel jólétet árasztva szerte.

Fokozott gazemberváltozata ennek az, amikor még önálló és kreatív tevékenységnek is hazudják a
szimpla alkalmazotti munkaviszonyt. Lásd, a boldog dolgozó még örül is, hogy dolgozhat jóakaratú
munkáltatójának, s az igazi jó dolgozó magánélete részének tekinti munkaviszonyát is. Egyesen hálatlan
alak az a dolgozó, aki nem lelkes.

Szerencsére ezt a liberális maszlagot egyre kevésbé veszik be az emberek.

A dolgozó csicskás. A legnagyobb csicskás meg az, aki engedi, hogy bebeszéljék neki mindezt,
komolyan veszi, hogy ? a "kreatív" munkája révén megvalósítja magát.

Aki meg ezt nem engedi, az csak egy öntudatos proletár.

_______________________________________________
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Vallomások
by maxval bircaman - szerda, május 29, 2019
http://bircahang.org/vallomasok/

Aurelius Augustinus (Ágoston) (354-430), latin anyanyelv? római-afrikai (berber) teológus és filozófus, a
nyugati kereszténység els? évezredének legnagyobb alakja, de ma is benne van a nyugati kereszténység
els? három legfontosabb szerz?je között.

A Vallomások (Confessiones) egyik f?m?ve. Csak egyes részekre fogok kitérni. Az önéletrajzi részekre
pedig egyáltalán nem térek ki.

A m? 13 könyvre van osztva.

I. könyv

A hit Isten ajándéka. Aki keresi Istent, az meg is találja. Mert Isten mindenhol jelen van, bár semmiben
sincs ott teljesen, mert nem szükségszer? a világ, ahol jelen van.

Van-e az ember születése, fogantatása el?tt?

II. könyv

A b?n oka, hogy az egyébként jó dolgokat Isten elé helyezzük. A b?n célja nem csak és nem mindig a
közvetlen anyagi el?nyszerzés. hanem az, hogy bár torz módon, de elkövetésével istennel azonosnak
érezzük magunkat.
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III. könyv

A részvét a fájdalom szeretete. Az igazán részvev? az kívánja, bárcsak ne lenne oka részvétre. Isten
részvéte a legigazabb, az ugyanis fájdalommetes.

A természetellenes b?nök mindenhol és mindig büntetend?k.

A társadalmi szokásokat tisztelni kell, Isten azonban rendelkezhet velük ellentétesen.

Istent nem képes az ember sérteni, az Isten elleni b?nök valójában az az emberek által önmaguk ellen
elkövetett b?nök, mert saját lelküknek ártanak.

A szándékosság súlyosbító tényez?.

IV. könyv

Az asztrológia nem jelent kapcsolatot gonosz er?kkel, csak szimpla átverés.

Az igazi barátság alapja Isten.

V. könyv

Minden teremtmény Istené.
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A tudomány semmit se ér Isten nélkül.

VI. könyv

A kereszténység - ellentétben a manicheizmussal - kimondja, van amihez a hit elengedhetetlen, nem
érhet? el minden tudással. (Ágoston manicheus volt kereszténnyé válása el?tt.)

Az igazi boldogság a lelki.

VII. könyv

Isten romolhatatlan, sérthetetlen, változatlan.

Ami anyag nélküli az semmi? Isten betölti az anyagot?

A manicheizmus tarthatatlansága: ha lenne két ?ser?, egy jó és egy rossz, akkor:

vagy a jó er?nek, Istennek árthat a rossz er?, ez esetben ? nem igazi Isten, hiszen sérthet?,
romolható,
vagy nem árthat Istennek a rossz er?, akkor meg miért küzdene vele, egy nála alacsonyabb
dologgal?

A b?n alapja a szabad akarat. Ez jó magyarázat, mivel nem tagadja Isten változatlanságát.

Isten a legnagyobb jó, teremtményei kisebb jók, kétségtelenül jók. Hogyan teremthetett volna Isten
rosszzat?
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Lehet az anyag rossz? Nem, mert azt jelenetené:

Isten nem teremtette az anyagot, s?t képtelen volt azt megjavítani,
Isten rossz anyagot teremtett.

A platónizmus és a kereszténység szoros kapcsolata. Csak az létezik igazán, ami örökkévalóan,
változatlanul létezik. A teremtett dolgok a létezés és a nemlétezés között vannak.

Ami létezik ebben az állapotban, az legalábbis részben jó, mivel Isten mint jó nélkül semmi se lehet.
Minden teremtmény Istenben van, nem fizikailag, hanem létezésként. Isten végtelensége nem térbeli.

Ami rossz, az nem önálló, hanem kevésbé jó. A rosszra való vágy téves akarat.

Isten a változatlanság fogalmán át érhet? el ésszel.

Krisztusban megvan a teljes emberi természet is, nem csupán emberi test isteni lélekkel.

VIII. könyv

Annyival nagyobb a gy?zelem, amennyivel veszélyesebb a csata.

A megtérést a lélek azért halogatja, mert akarata nem teljes mérték?.

IX. könyv
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Izajás próféta a legalkalmasabb olvasmány a megtért pogányoknak.

X. könyv

Abban reménykedhetünk, hogy Isten er?t ad minden kísértés kibírásához.

Az emlékez?tehetségünk az, mely a leginkább közel tud vinni minket Istenhez. Az elvont fogalmak
azok, melyeket nem tapasztalással szerzünk, ezeket Isten tette belénk.

Gondolkodásunk az emlékezet rendezetlen adatait gondozza.

Az emlékezet saját magára is képes emlékezni, korábbi lelkiállapotokra.

A feledés nem a maga valósága, hanem csak képe szerint van meg az emlékezetben.

A boldogság olyan mint egy elvesztett dolog, amire azonban még emlékezünk, ezért is vágyódunk ré. A
boldogság a lélek öröme Istenben. Igazán boldog csak az, aki ellenkez? nehézségek nélkül örülhet az
igazságnak. Az emberek szeretik ugyan az igazságot, de úgy, hogy aki másvalamihez ragaszkodik, az azt
akarja, hogy az a más legyen az igazság, s mivel senki sem szeret tévedni, mindenki húzódozik annak
bizonyításától, hogy tévedésben él. Azaz az ember természetes vágyódással szereti az örömöt és az
igazságot is, de gyakran rossz helyen keresi ?ket.

Isten maga az igazság és az szépség.

Érzéki kísértések:
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tesi kívánságok: mértékletesség a gyógyszer,
szem kívánata: a lelki fényesség az igazi, nem az anyagi,
életkevélység:
a közvéleményt nem szabad követni Isten helyett,
az erényesség is lehet oktalan büszkeség,
az önzés Isten kegyelmében is b?n.

Nem élhetünk egyszerre Istenben és a hazugságban.

XI. könyv

Isten puszta igéjével teremtett, se anyag, se hely nem létezett el?zetesen. Ez az ige nem hasonlítható
ahhoz az igéhez, hangkimondáshoz, amit tapasztalunk az anyagi világban, s nem is történhetett az id?ben.
Az ige örökkévaló, id?mentes, válozásmentes, mindent egyszerre artalmazó.

Minden múlandó rendelkezik kezdettel és véggel, Isten határozza meg mindkett?t. De mfga Isten se nem
kezd?dik, se nem végz?dik. Isten örökkévalósága egyfajta isteni jelen, de nem azonos a mi jelenünkkel.

Mit csinált Isten a teremtés el?tt? A kérdés hibás, nem volt "el?tt", az id? is Isten teremtménye, s ami
örök, az kívül van az id?n. Isten teremtése örök, változásmentes. Az id? események sorozata, míg az
örökkévalóságban nincsenek események.

A jövend?mondó is csak úgy látja a jöv?t, hogy arra a jelen meglév? okok, jelek alapján képes
következtetni.

Az id? valójában csak az emberi felfogás képzete. az id? egyfajta nem-térbeli kiterjedés. Maga a mozgás
nem id?. A lélek m?ködésében mérhet? az id?. A lélek vár, figyel, emlékszik - ez a jöv?, jelen, múlt.
Isten számára mind ugyanaz, Isten számára a jöv? olyan, mint a mi számunkra a múltunk.
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XII. könyv

Isten el?bb ?sanyagot teremtett, abból lett a tényleges anyag. Az egész azonban egyetlen cselekedet. A
forma magában Isten van, ?salakja mint egy sötét örvény.

XIII. könyv

A terentés oka: a véges jó ne maradjon teremtetlen. De ez nem volt szükségszer?ség,

A Szentháromság magyarázata: létezés, tudás, akarás egysége - terentés, megváltás, megvilágosítás.

Isten teljes megismerése képtelenség.

_______________________________________________
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Varga ügy
by maxval bircaman - péntek, február 08, 2019
http://bircahang.org/varga-ugy/

Amit Varga István mondott a fideszes médiákról az sajnos teljesen igaz. Különösen a nyomtatott és az
onlájn médiákra, jelent?sen kisebb mértékben a tv-csatornákra.

A fideszes médiák zöme pártsajtó, ezért is rosszak. Pártsajtót olvasni ugyanis unalmas. Az ember úgy
érzi mintha állandóan a választási kampány utolsó hetében lenne, s választási röplapot olvasna.

A ballibek ezt egyszer?en tényleg jobban csinálják. Az ugyanis nem pártsajtó.

Amit a legtöbben nem vesznek észre, nem csak két lehet?ség van: pártsajtó és független sajtó. Ez utóbbi
természetesen nem létezik, olyan ez mint Nietzschénél a jó, a jó "mi" vagyunk, a rossz meg "?k", itt
ugyanaz: a független az ami tetszik "nekünk".

De nem err?l van szó. A pártmédia az olyan, mely kimond egy központi álláspontot, majd azt több
cikkben leírja, igazolva azt. Ilyen volt minden média Kádár alatt: csak egy dologra voltak jó, megismerni
mi az éppen aktuális véleménye a hatalomnak.

De milyen a jó média? Nem független, hiszen - mint láttuk - olyan nincs, viszont ott nem az álláspont
közös, hanem csak a cél, az általános irány az.

Tessék megnézni a jobb fajta ballib médiákat: a f? irányban nincs ellentmondás (lásd Orbán uralma
katasztrofális, stb.), de a kritika nagyon sokrét? mégis, az egyes cikkek egymással nem értenek egyet sok
kérdésben. Ilyet én a fideszes írott médiákban csak nagyon ritkán látok, s akkor is csak harmadrend?
kérdésben (friss példák erre: Nagy Imre vagy Ady megítélése).
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Én azt javasolnám a fideszes médiáknak, ha másnak nem, hát higgyenek saját fideszes
kommentel?iknek: sokkal értelmesebben védik Orbánt, mint a profi kormánypárti újságírók.

Szóval azt hiszem, ezt akarta elmondani Varga.

_______________________________________________
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Venezuela
by maxval bircaman - hétf?, február 04, 2019
http://bircahang.org/venezuela/

A kérdés nem politikai, hanem erkölcsi.

Az ember akkor se áll Sorosék, a CIA, Brüsszel, s az elnyomás oldalára, ha éppen egy sok mindenben
hibás ember a célpontjuk, mint amilyen Maduro elnök.

Erkölcsi kötelességünk kiállni Maduro mellett, mert ? országa népe választottja, s védi is hazáját az arra
vérszomjasan támadó amerikai liberális gyarmatosítók, valamint azok belföldi csicskás hazaárulói
ellenében.

Az meg tény, hogy Maduro neve ellenére nem olyan érett politikus, mint Chávez volt. (Spanyolul maduro
= érett.) Sok hibát vétett. De ez nem ok arra, hogy hazája irányítását átvegyék a New York-i t?kealapok.

Orbán hatalmas külpolitikai hibát követett el azzal, hogy beállt a sorba a Venezuelát gyarmatosítani
kívánó mocskos er?k mögé.

_______________________________________________
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Vége a kampánynak
by maxval bircaman - hétf?, november 11, 2019
http://bircahang.org/vege-a-kampanynak/

Most hogy vége a kampánynak és az összefogdosásnak, a ballib tábor lazább részei, a ballib tábor
marginálisai ismét szabadnak érzik magukat, s alaposan meg is kezdték saját táboruk f?sodrának
kritizálását. Néha meglep?en jó anyagok születnek.

Három ilyen média van, melyet érdemes nézni manapság. A balos szocdem Új Egyenl?ség, a sztálinista
kommunista Eszmélet, s egy újabb média, az újkommunista Tett.

A Tett merész leleplezést közöl saját értelmiségér?l. Magyarországon a professzionális-menedzseri
osztály - err?l szól a cikk - szinte teljességében ultraliberális, így a ballibekre szavaz. S sose szavazna
valódi baloldali pártra, számáre a valódi baloldal bunkók, mucsaiak, antiszemiták, fasiszták gyülekezete.
Ezért a cikk által felvetett kérdés Magyarországon eleve tárgytalan.

Az Új Egyenl?ség még merészebb. A "közbeszélgetés" három f? pontja:

a magyarországi baloldal nem baloldali, hanem liberális,
a nemzetközi gazdasági hatalmi elit emberei 3-szor nagyobb arányban található meg a
"baloldalon", mint a "jobboldalon",
bár a Fidesz se szakított a "neoliberális" kurzussal, azt mégis sikeresen újratárgyalta az ország
érdekében a nemzetközi tényez?kkel.

Kiváncsi vagyok, mikor fogja "kideríteni" róluk valamelyik ballib megmondóember, hogy
Zorbán pénzeli ?ket.

_______________________________________________
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Washingtonban
by maxval bircaman - szerda, május 15, 2019
http://bircahang.org/washingtonban/

Hatalmas ballib gy?zelem! Zorbán megbukott!

Végülis nem fogadták Zorbánt a Fehér Házban. Ott ácsorgott szégyenszenre az épület el?tt egy órán
keresztül, vasalatlan nadrágban, szotyizva. Aztán megszánták: a takarítót helyettesító diákmunkás kiment
hozzá, de ? is csak azért, hogy alaposan beolvasson neki, mert leépítette a sajtószabadságot, meg a
jogállamot. (Maga a takarító tiltakozásból aznap nem ment be dolgozni. Ugyanis demokrata.)

Helyette MZP mehetett be, akinek tiszteletére Trump eltáncolta az amerikai himnuszt, 21 ágyulövés
leadása közben. Majd kikérték MZP tanácsát, mi legyen az USA politikája a következ? évtizedben. A
bátor MZP közismert egyéniség Amerikában. Most is, amikor a Trump fogadta ?t, az emberek
Amerikaszerte azt kérdezgették "ki az a furcsa frizurás bohóc Hódmez?vásárhely világhír?
polgármestere mellett?".

A rezsim médiái persze mindezt elhallgatják. Plusz Zorbán vidéken betiltotta a zinternetet, hogy ne
olvashassák ott a büdös bunkók a bátor ellenzéki földalatti médiákat.

_______________________________________________
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Álom és valóság
by maxval bircaman - hétf?, március 25, 2019
http://bircahang.org/alom-es-valosag/

Azt mondják, nem lehet az álmot és a valóságot megkülönböztetni. Ez régi filozófiai kérdés. Talán
legkorábban a kínaiak vetették.

S alapvet?en igaz is, de van egy specifikus terület, melyben a különbség tapintható.

Az ébrenlet egyik sajátossága, hogy fizikai képtelenségek nem hajthatók végre, pl. nem tudunk lebegni,
miközben álmában szinte minden embernek van olyan esete, hogy könnyedén képes pl. lebegni. Fordítva
pedig az álmok egyik sajátossága, hogy könny? feladatok sokszor abszurd módon megnehezednek, pl. a
sarkon befordulva, majd visszamenve a sarkon már nem találjuk azt a boltot, mely elvileg 20 méterre volt
mögöttünk. A valóság álmodás alatt úgy képes változni, ahogy sose ébrenlét alatt. Ha ébrenlét alatt a
sarkon befordulva, majd visszamenve a sarkon megint körülnézünk, a változások mértéke kicsi lesz, s
minden változás logikus lesz, nem fogunk cseppet se meglep?dni. Ezzel szemben álomban ugyanez lehet
teljesen drasztikus változás is.

Az olvasó is megpróbálhatja ezt. De sokat kell hozzá gyakorolni. Egyfajta részleges tudatosságot kell
kialakítani az álmainkban. Ez fordítva megvan: hiszen ébren mindannyiunk képesek vagyunk
visszaemlékezni álmainkra, legalábbis a nagy többség képes erre, legalább az ébredés utáni percekben.
Na most, ez el kell érni fordítva is: azaz álmunkban emlékezzünk vissza az ébrenlétünkre. Tudattalanul
erre is képes mindenki, hiszen az álomban jellemz?en olyasmik vannak, amik kapcsolatban állnak az
ébrenlét alatt tapasztaltakkal. De ha ezt tudatosítjuk, elérjük, hogy álom alatt ugyanúgy emlékezzünk az
ébrenlétre, ahogy ez fordítva megvan. Persze ezt elérve, nem fogjuk tudni, most éppen ébren emlékszünk
az álomra, vagy álmodva az ébrenlétre, de ez nem is baj.

Sajnos ez azonban nem mindig hasznos: az álmok legnagyobb részében nincs ilyen szituáció. Továbbá,
ha pedig van is ilyen szituáció, továbbra se fogjuk tudni, mi az álom és mi az ébrenlét, melyik az "igazi" szerintem ez utóbbi kérdés eleve értelmetlen, mert mind a kett? "igazi" -, de legalább azt fogjuk tudni, a
kett? közül melyikhez tartozik az éppen szóbanforgó állapot.

_______________________________________________

469 / 527

BircaHang - 2019
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Éghajlatalarmizmus
by maxval bircaman - vasárnap, január 13, 2019
http://bircahang.org/eghajlatalarmizmus/

Alapvet?en az egész éghajlatalarmista szemlélet téves, mindez a felvilágosodás, a reformáció, a
liberalizmus káros hatása, mely az emberb?l istent csinált, s komolyan elhittte, az ember körül forog
minden,

Nem, a természetnek nem célja, hogy az elkényeztetett modern ember minden vágyát kielégítse. Igen, az
ember harcolhat a természettel, ehhez joga van. De abszurd az a nézet, hogy ami kicsit is eltér az ember
kényelmi zónájától, az már azonnal széls?séges.

A Föld történetében sokkal széls?ségesebb éghajlati változások is voltak, ez a nagy tény, csak a
modernitás el?tt senknek eszébe nem jutott emiatt panaszkodni, s?t ebb?l globáls ideológiát gyártani.

Pedig az akkori embereknek sokkal korlátozottabb lehet?ségeik voltak a kedvez?tlen éghajlat ellen
védekezni!

Az i. e. III-V. században az európai éghajlat a mainál melegebb volt. Aztán leh?lés a X. századig, majd
ismét melegedés a XVI. századig, aztán leh?lés a XIX. századig, majd azóta ismét melegedés.

De a korábbi korokban is. Az i. e. IV. évezred végére hatalmas melegedés lett, kiszáradt Észak-Afrika
nagy része, ekkor alakult meg az els? egyiptomi állam, ugyanis a korábban szétszórt lakosság kénytelen
volt a Nílus köré telepedni.

Ugyanez korábban Mezopotámia esete.

De a történelem el?tti korokra is igaz ez.
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Az ?sember tudott alkalmazkodni a maga primtív eszközeivel, mi meg nem? Ki hiszi ezt el?

Az éghajlatalarmizmus egy hamis tanítás. Új, liberális, vallásszer? valami, célja az emberek átverése.
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Élet Halivúdban
by maxval bircaman - hétf?, február 11, 2019
http://bircahang.org/elet-halivudban/

Sokan írtak már a halivúdi filmek sablonjairól, de íme az én pár rövid megfigyelésem.

Kötelez? a homokos szerepl?. ? minden esetben vagy kissé humoros figura, vagy mindenkinek segít?,
nagyon rendes ember, sose gonosztev?.

A gonosztev? viszont mindig olyan nemzetiség?, amit éppen utálni kell az éppen hivatalos amerikai
kormánypropaganda szerint.

Az analfabéta gettódrogos mindenre képes. Csak egy jó szó kell neki, s 2 hét alatt megtanul írni-olvasni,
professzori szint? tudásra tesz szert, plusz felhagy minden b?nös tevékenységgel, hasznos tagja lesz a
társadalomnak.

A csapatszellem mindennél többet ér. A körzet legrosszabb focicsapata (az egyik tag vak, a másik 200
kilós, a harmadik mozgássérült) is képes 3 edzéssel az új edz? keze alatt olyan szintre fejl?dni, hogy
legy?zi az országos bajnokcsapatot, melyben csupa profi játszik többmilliós fizetéssel. A csapat titka:
összetartanak és bíznak magukban.

Ha viszont tudományos kérdésr?l van szó, pl. a földönkívüliek támadnak a bolygóra, ott csakis az
egyén számít, a csapatmunka szart se ér. A csapat sose old meg semmit. Pl. hiába van 20 Nobel-díjas a
csapatban, nem tudnak mit kezdeni a problémával, pedig hetek ?ta elemzik. Csak üléseznek öltönyben
meg egyenruhában szuperszámítógépek közt, de egy centit se haladnak. De aztán, hála Istennek, az egyik
szakembernek eszébe jut, hogy volt valamikor egy zseni haverja, akit azonban mindenhol kirúgtak, mert
ivott, drogozott, nem adta be a szakdolgozatot, késett a munkahelyr?l, belekötött a f?nökbe, elcsábította a
miniszter feleségét, stb., s jelenleg is éppen holtrészegen fekszik egy világvégi faházban. Titkos repül?t
küldenek érte, nagy nehezne meggy?zik, segítsen. Aztán jön a zseni, piszkos ruhában, büdösen, ráböfög
az elnökre, majd megoldást talál 20 mp múlva mindenre.
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Életmeghatározó momentumok
by maxval bircaman - vasárnap, június 30, 2019
http://bircahang.org/eletmeghatarozo-momentumok/

Íme 10 meghatározó pillanat egy kisember életében, err?l 12 írás. Nem id?rendi sorrendben. De minden
kisember átéli ezt, aki hajlamos a mélylélek és mélyanyag titokzatosságán elmélázni.

Amikor a lélek kérdését feszegeti, s rájön, nem mindenki lelkes. Lásd err?l ezt az írást.

Amikor rádöbben mi az ünnep szerepe, err?l a következ? írás szól.

Amikor felmerül az anyagi és szellemi viszonya el?ször, err?l ez szól, de a téma még sokszor felmerül,
mert ez a legfogósabb kérdés. Konkréten ez az írás amellett érvel, hogy az anyagi nem fontos.

Íme más értelemben ugyanez, ez az írás immár az anyagi nem puszta anyagiságáról szól.

De az anyag mégse anyag, ez már biztos.

Az önelégült hamisság pillanatát nehéz elkerülni, ez is tény.

A felnövekv? kamasz szembesülése az embertelen oktatási rendszerrel: íme.

S amikor a kisgyerek szembesül a természeti er?vel, err?l ez.
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Amikor pedig a kiskamasz megérti az id?t, az is egy borzongató élmény, lásd. De ugyanez megesik már
feln?ttként is, err?l is egy írás, s ez is.

S végül az élet primitív formáinak viszonya az emberhez, lásd.
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Életszínvonal
by maxval bircaman - hétf?, július 29, 2019
http://bircahang.org/eletszinvonal/

A ballib médiák szerint Magyarország jelent?sen lemaradt a régióban, míg mindenki más kezd
felzárkózni. E cikk célja ennek az állításnak a megcáfolása.

A valóság: az egész régió együtt mozog.

A 11 kelet-európai EU-tagállam adatai, az els? sorban a nettó havi átlagfizetés, a másodikban ugyanez
vásárlóer?n átszámolva, mindenkét esetben a 100 % a 11 kelet-európai EU-tagállam átlaga:

Bulgária - 57,6 % - 84,1%
Csehország - 110,4 % - 105,9 %
Észtország - 138,9 % 118,3 %
Horvátország - 101,4% - 100,0%
Lengyelország - 98,8 % - 104,9 %
Lettország - 92,1 % 87,9 %
Litvánia - 93,5 % - 98,6 %
Magyarország - 89,1 % - 101,1 %
Románia - 76,7 % - 91,0 %
Szlovákia - 110,5 % - 98,3 %
Szlovénia - 131,3 % - 116,0 %

Jól látható az adatokból: jelent?sebben csak Bulgária van elmaradva, de ott se igaz ez vásárlóer?n
számítva. S csak 2 ország emelkedik ki jelent?sebben, Szlovénia és Észtország, de ott se igaz ez
vásárlóer?n számítva. S természetesen egyáltalán nem igaz se a rohamos román felzárkózás, se a magas
szlovák életszínvonal.

Az persze kétségtelen, hogy Magyarország hátulról a harmadik nettó bérszintben, de vásárlóer?n
számítva ennél már jobb az ország helyezése. A lényeg azonban: nincsenek jelent?s eltérések a régióban,
nem gazdagok és szegények vannak, hanem különböz? mértékben szegények.
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Összehasonlításként a nem-EU-tag kelet-európai államok:

Abházia - 16,5 % - 23,7 %
Albánia - 45,8 % - 64,5 %
Azerbajdzsán - 27,1 % - 61,2 %
Belarusz - 45,2 % - 87,4 %
Bosznia-Hercegovina - 54,5 % - 73,6 %
Dél-Oszétia - 19,8 % - 28,4 %
Észak-Macedónia - 45,8 % 68,2 %
Grúzia - 33,5 % - 50,5 %
Karabah - 34,2 % - 47,5 %
Kazahsztán - 40,9 % - 71,4 %
Koszovó - 43,5 % - 64,5 %
Moldova - 31,0 % - 39,0 %
Montenegró - 59,6 % - 78,6 %
Oroszország - 57,6 % - 79,0 %
Örményország - 34,2 % - 47,5 %
Szerbia - 54,7 % - 69,0 %
Transznisztria - 24,6 % - 32,2 %
Ukrajna - 32,1 % - 49,9 %

Itt már valóban láthatunk jelent?sen alacsony szint? országokat.

Az adatokhoz az EU és a Világbank adatait használtam fel, a 4 el nem ismert ex-szovjet állam esetében
pedig az orosz statisztikai adatokat.

Térképen:

sötétkék: 50 % szint alatt, világoskék: 50-75 % szint, piros: 75-85 % szint, sárga: 85-95 % szint,
narancssárga: 95-105 % szint, világoszöld: 105-115 % szint, sötétzöld: 115 % szint felett
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Én hogyan szoktam szavazni?
by maxval bircaman - szombat, május 25, 2019
http://bircahang.org/en-hogyan-szoktam-szavazni/

Kizárásos alapon.

Fogom az összes jelölt listáját. A mostani magyar EP-választáson ez könny? feladta, alig 9 jelölt akad.

S kezdem kihúzni róla az egyes jelölteket a következ?k szerint.

El?ször is törlöm az összes komolytalan és esélytelen jelöltet. Figyelem: ha valaki annyira tetszik, hogy
esélytelenül is támogatni szeretném, akkor az persze kivétel ezen szabály alól. Jelenleg nincs olyan, aki
annyira tetszene, hogy esélytelenülis szeretném támogatni.

Ezzel ki is töröltem az MKKP-t és a Munkáspártot. Maradt 7 jelölt.

Aztán törlöm azokat, akiknek alapeszméjével nem tudok egyetérteni.

Ezzel töröltem is a Mi Hazánkat, az MSZP-t, a DK-t, s a Momentumot. Az els? ultranacionalista,
rasszista, a többi 3 ultraliberális - ez az okom törlésükre.

Maradt 3 jelölt.

A harmadik lépésben törlöm azokat, melyek zavarosak vagy hiteltelenek. Azaz nem lehet megállapítani
mit is képviselnek valójában. Azaz törlöm a Jobbikot.
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Maradt 2 jelölt. Az LMP és a Fidesz.

Ezután ezek közül kiválasztom azt, aki kevesebb fontos kérdésben beszél marhaságot. Ez a Fidesz.
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Érdekes összehasonlítás
by maxval bircaman - csütörtök, november 21, 2019
http://bircahang.org/erdekes-osszehasonlitas/

Egy izgalmas összehasonlítás Bulgária és Magyarország között. A bér jelleg? jövedelmek terén a tíz
tized helyzet a lakosságban.

a bolgár adatnál az els? sor a nettó jövedelem, a második sor annak átszámolása magyar szintre az eltér?
vásárlóérték miatt

Jól látható:

az alsó 4 tized Bulgáriában szegényebb,
a fels? 4 tized Bulgáriában gazdagabb,
magyarul: az egyenl?tlenség Bulgáriában nagyobb, majdnem 11-szeres, míg Magyarországon
csak 8-szoros.

Egyébként Magyarország a világ egyik legegyenl?bb országa bérezésben, az EU-ban csak Csehország
egyenl?bb. (Az összjövedelmek terén - azaz ha nemcsak a béreket nézzük - Magyarországnál 11
egyenl?bb EU-tag van.)

Érdemes összehasonlítást végezni valamely magállammal is. Pl. Angliában a legfels? decilis átlag havi
nettó jövedelme 2,3 millió Ft, ezt beszorozva a vásárlóérték miatti eltéréssel ez még mindig 1,490 millió
Ft, azaz a magyar adat 5,8-szorosa, míg a legalsó decilis esetében az angol adat 281 ezer Ft havi nettó,
ami a vásárlóérték miatti eltéréssel 182 ezer Ft, ez a magyar adat 5,6-szorosa.
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Ételosztás
by maxval bircaman - vasárnap, december 29, 2019
http://bircahang.org/etelosztas/

A ballib médiák büszkén számolnak be ismét, mint minden évben, az ételosztásokról Karácsony
alkalmából.

A 168 óra fényképésze nagyon igyekszik hatalmas tömeget mutatni, de nem sikerül, lásd:

(168 óra)

S mennek a végtelen viták az ellenzéki és a kormánypárti szimpatizánsok között. Az el?bbiek szerint
Zorbán a felel?s minden egyes sorbaállóért, utóbbiak szerint minden ilyen esemény színjáték.

Pedig a valóság sokkal egyszer?bb. Ha el is tekintünk attól, hogy minden ilyen ételosztás PR-akció mert a valódi segélyosztók állandóan végzik munkájukat, nem csak politikai lózungok alatt egyszer
évente -, s ha fel is tételezzük, hogy minden sorbanálló valódi éhez?, akkor is van valami ami tény: ilyen
KEVÉS éhez?re még egy fejlett, gazdag, nyugati állam is büszke lehetne. Hiszen nézzük, a 2-milliós
Budapesten párszáz sorbanálló az statisztikai hiba, nem valós éhezés jele.
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Évek... és beszartak
by maxval bircaman - kedd, november 19, 2019
http://bircahang.org/evek-es-beszartak/

Új brit sci-fi sorozat Years and years címmel. Egy elképzelt közeljöv?t ír le.

Az elején úgy indul mint a modern liberalizmus paródiája. Az emberek fele homokos, a gyerekeknek
pornóórájuk van az iskolában, megindul a transzhumán mozgalom, ukrán menekülthullám Angliában, a
kereszténység csak Oroszországban van, stb.

Aztán a végére a sorozat mondanivalója a modern liberalizmus felh?tlen dicsérete. A populista
miniszterelnököt, akit természetesen az oroszok pénzelnek, letartóztatja a rend?rség, az angol nép
fellázad, a "haláltáborokban" felkelés tör ki, újraindul a nemrég betiltott "független" BBC, megd?l a
csúnya populista rendszer.

Kiderül: minden rossz oka, hogy a hazug, populista politikusok kerültek az élre. Ezzel párhuzamosan
elhangzik: az ok az emberekben van, akik túl olcsón akartak vásárolni. amivel el?segítették a
kizsákmányolást a harmadik világban.

Torz modern zöld-liberális világkép, mely nagyon divatos manapság a fejlett nyugaton. E világkép
szerint a gondok alapja, hogy az egyének nem követnek sötétzöld divatokat, nem adnak még több profitot
a multicégeknek, s eleve olvasnak "álhíreket", márpedg minden álhír, ami nem a nagy multi hírforrásoktól
származik.
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Ógörög m?vek I.
by maxval bircaman - szerda, december 25, 2019
http://bircahang.org/ogorog-muvek-i/

Egy ideje tervezem, hogy leírom pár mondatban mindegyik máig hatást kiváltó ógörög m? történetét.

El?ször 1985-ben került kezembe a 3 f? ógörög író összes m?ve. A mai ember, amikor ezeket el?ször
olvassa, az az érzése támad, csupa gyerekes m?botrány az egész. Aztán elmagyarázta egy tanárom,
anakronizmus mai szemmel nézni, ez sokszor éppen az ellenkez? értelmezést eredményezi. továbbá
"akkor az emberiség fiatal volt", az értékrend akkor más volt, ha esetleg az alapvet? erkölcsi elvek
ugyanazok is voltak..

Aiszkhülosz - 7 fennmaradt m?

A perzsák

A perzsa birodalom f?városában, Szuszában (jelenleg: Sus, kisváros Iránban, az iraki határ mellett) az
anyakirályn? várja a hírnököket a görögök ellen csatába indult perzsa hader?r?l, s annak vezet?jér?l,
fiáról, Xerxész (Khsajarsa) királyról. De rossz hírek jönnek: a görögök megverték a perzsákat
Szalamisznál. Megérkezik maga Xerxész is, apjának, Dareiosz királynak a szelleme pedig felszólítja a
perzsákat, többet ne támadjanak a görögökre.

A könyörg?k

Az egyiptomi Danaosz, aki az argoszi Io leszármazottja, s ötven lánya menedéket kár Argoszban. Az
argoszi király védelmét kérik. A város a menedék megadása mellett dönt. Közben azonban megérkeznek
az egyiptomiak, akik er?szakkal akarják elvinni embereiket. A görögök ellenállnak, mire az egyiptomiak
háborúval fenyeget?znek.
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A leláncolt Prométheusz

Zeusz büntetésb?l a Kaukázus elhagyott sziklájához láncoltatja Prométheuszt.

Az ?t vígasztoló Ókeanosznak és lányainak elmeséli boldogtalansága teljes történetét. Zeusz azért
büntette meg, mert megtanította az embereket a t?zre, a csillagászatra, a számolásra, az írásra, a
mez?gazdaságra, a gyógyászatra a jóslásram az ásványokra. Elmondja azt is, ismeri a titkot Zeusz
uralmának végér?l.

Ókeanosz felajánlja közbenjárását Zeusznál érdekében, de Prométheusz visszautasítja. Prométheusz
megjósolta, hogy tizenhárom nemzedék után születik meg az, aki megszabadítja ?t.

Zeusz elküldi Hermészt, szedje ki Prométheuszból a titkot, de sikertelenül. Ezért plusz büntetésként egy
kesely?t rendel ki mellé, aki folyamatosan eszi a máját.

Heten Thébai ellen

Thébai élén Eteoklész királlyal várja a támadást. A támadó hét vezér egyike Eteoklész testvére
Polünékész, vele szemben maga Eteoklész áll ki annak ellenére, hogy apjuk, Oidipusz megjósolta, a két
testvér egymást fogja megölni.

A Thébai ellen támadók vesztenek, de meghal a két ellenséges testvér.

Testvéreik Antigoné és és Iszméné készületeket tesznek, hogy eltemessék ?ket, de Thébai tanácsa úgy
dönt: a hazaáruló Polünékész nem kaphat temetést.

Antigoné fellázad a döntés ellen.
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S végül egyetlen fennmaradt trilógiájának a 3 része.

Agamemnón

Argosz tíz év várakozás után örömhírt kap: elesett Trója. Az örömöt mérséklik az emlékek, többek között
az, hogy a hadjárat sikerét Iphigeneia hercegn? halála alapozta meg, akit apja Agamemnón feláldozott
Artemisz isten parancsára. Visszajönnek az emlékek a trójai háború okáról is, hogy Parisz trójai herceg
elcsábította Menalaosz spártai király feleségét, Helenét.

Klütaimn?sztra királyn? örömöt színlel, de közben bosszút tervez lánya halála miatt.

Megérkezik a király, vele zsákmánya, a trójai jósn? Kasszandra hercegn? is, aki megjósolja,
Klütaimnésztra és titkos szeret?je, Aigiszthosz hamarosan bekövetkez? b?nét. Kasszandra megpróbálja
még megmenteni Agamemnónt, de a két szeret? megölik ?t a királlyal együtt.

Klütaimn?sztra elmondja, régóta készül megbosszulni lánya gyilkosát, szeret?je Aigiszthosz pedig
elmondja, szintán jogos bosszút állt, hiszen Agamemnón apja, Atreusz egykor megölte Aigiszthosz
apjának, Thüesztésznek másik három fiát, majd ételként felszolgálta ?ket Thüesztésznek. (Ez bosszú volt
Atreusz és Thüesztész korábbi konfliktusa miatt, amikor Thüesztész csellel szerezte meg a trónt Atreusz
el?l: elcsábította Atreusz feleségét, s az segített neki a trón megszerzésében.)

A m? végén a jöv?beli bosszúállónak, Oresztésznek neve.

Áldozatviv?k

Évekkel kés?bb, Oresztész visszamegy Argoszba barátjával, Püladésszel, bosszút
esküsznek Agamemnón sírja el?tt. Gyászmenet jelenik meg a sírnál, közte Élektra, Oresztész testvére. A
két testvér felismeri egymást.
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Oresztész álruhában bemegy anyjához, s azt hazudja neki, Oresztész halálának hírét hozza.
Klütaimnésztra hívja férjét közölni vele az örömhírt. Oresztész el?bb megöli Aigiszthoszt, majd rövid
habozás után saját anyját is.

Azonban lelkiismeretfurdalása támad Oresztésznek az anyagyilkosság miatt, s Apollón védelmét kéri.

Eumenidák

Apollón segít Oresztésznek Athénbe menekülni. Klütaimnésztra szelleme fúriákat küld utána. A fúriák
panaszkodnak Apollónnak, miért védelmez egy anyagyilkost, de Apollón megvédi Oresztész tettét.

Oresztész megkapja Athéna istenn? védelmét, de döntés születik: az athéni Areiosz Pagosz döntsön
végleg a gyilkos ügyében. Apollón mint ügyvédje szerepel a tárgyaláson. Athéna a gyilkos felmentésére
szavaz, így lesz egyenl? az elítél? és a felment? szavazatok száma, azaz nem kap többséget az
elmarasztaló ítélet, tehát Oresztészt felmentik.

Athéna meggy?zi a haragos fúriákat, fogadják el Athén város hódolatát.

Szophoklész - 7 fennmaradt m?

Aiasz

Aiasz mérges, hogy nem ? kapta meg az elesett Akhilleusz fegyvereit, Odüsszeusz figyeli Aiasz tetteit,
megjelenik neki Athéné, aki elmondja, elhitette Aiasszal, hogy a hadsereg marhacsordája a hadvezetés,
így Aiasz az állatokon élte ki bosszúvágyát.

Odüsszeusz szánakozva látja Aiasz ?rjöngését.
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Az ?rület elmúlásakor azonban a baj még nagyobb, Aiasz rádöbben mit m?velt,
szégyenében öngyilkosságra készül.

Aiasz kétségbeesése nem csillapodik, se barátai, se felesége vígasztalására. Aiasz végül nyugalmat
színlel, hogy a többiek ne akdályozhassák meg szándékában.

Aiasz elmegy. Hírmondó jön Aiasz testvérének, Teukrosznak a parancsával, ne legyen magára hagyva
Aiasz, met Kalkhasz jós megjósolta, ma lesz a halála.

Aiasz közben készül véget vetni életének. Kis habozás után öngyilkos is lesz.

Testvére, Teukrosz védelme alá veszi Aiasz fiát, Euruszakészt, s készül Aiasz méltó eltemetésére. De
megjelenik Menelaosz is, aki nem engedi a temetést.

A konfliktust Odüsszeusz közbelépése gátolja meg, aki bár Aiasz ellensége volt, tisztelte ?t, így réveszi
Agamemnónt, parancsolja meg a temetés végrehajtását.

Trakhiszi n?k

Héraklész halálának története.

Trakhiszban él Héraklész feleségével, Déjanérával, Oineusz kalüdoni király lányával.

Oda felé vezet? útjuk során Déjanérát Nesszosz kentaur segítette, aki azonban illetlenül viselkedett vele,
ezért Héraklász megölte ?t.

488 / 527

BircaHang - 2019
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

A kentaur halála el?tt azt a tanácsot adja Déjanérának, hogy ?rizze meg vérét, mert az szerelmi
bájitalként használható.

Kés?bb amikor Héraklész háborúzik, foglyul ejti többek között Jolét, Eurütosz oikhaliai király lányát is,
akibe szerelmes lett Heraklész.

Déjanéra nagyon féltékeny lesz, így a kentaurvérbe márt egy köntöst, s azt elküldi férjének. Azonban
hamarosan rádöbben, hogy a szer nem szerelmi varázst okoz, hanem halálos égési sérüléseket. A n?
ezután kétségbeesésében öngyilkos lesz.

Közben a köntös már azonban eljutott Héraklészhez, akinek az halálos sérüléseket okoz. Héraklész
megérti, elért élete végére, s beteljesült a jóslat, hogy nem él?lény fogja okozni halálát, hanem
halott lény. Halála el?tt még megparancsolja fiának, vigye fel ?t az Oité-hegy csúcsára, s ott égesse el
holttestét.

az Oité-hegy ma

Antigoné

A már említett Heten Thébai ellenben szerepl? temetés és következményeinek részletezése.

Antigoné fellázad a döntés ellen, hogy testvérét. Polünékészt nem temetheti el, mivel a város tanácsa
szerint ?t hazaárulása miatt nem illeti meg a tisztességes temetés joga.

Az új király, Kreón kimondja, halálos ítélet jár a döntés megszeg?jének, ennek ellenére Antigoné nem
engedelmeskedik. Hívja testvérét, Iszménét, ? is segédkezzen a temetésben, megadva a végtisztességet
testvérüknek. Iszméné azonban nemet mond, így Antigoné megharagszik rá, majd egyedül készül testvéri
kötelességét teljesíteni.
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Másnap jelentik Kreónnak, ismeretlenek eltemették Polünékészt a tiltás ellenére. Leleplezik Antigonét,
aki azonban nem bánja meg b?nét, s?t kijelenti: az isteni törvényt nem írhatja felül emberi törvény.

Kreón halálra ítéli a leányt, kivégzésének módja: sziklabarlangba zárás étlen-szomjan. Iszméné belátja
hibáját, hogy nem támogatta testvérét, saját magát szintén b?nösnek vallja Polünékész eltemetésében, de
Antigoné meghazudtolja ?t, így Iszménét nem ítélik el.

Kreón fia, Haimón, aki Antigoné v?legénye, se képes más belátásra bírni saját apját.

Kés?bb Kreón rádöbben hibájára, de már kés?: Antigoné már halott, mellette pedig Haimón fekszik
holtan, aki öngyilkos lett menyasszonya halála miatt.

Eurüdiké királyné is öngyilkos leszfia halála miatt.

Kreón megérti: az isteni törvények ellen nem szabad fellépni.

Oidipusz király

Az említett Heten Thébai ellenben szerepl? Oidipusz király még Thébai királya.

A várost járvány pusztítja. A király a delphoi jós tanácsát kéri, aki elmondja: a vész oka, hogy az el?z?
király, Laiosz gyilkosa büntetlen.

Oidipusz maga kezdi felkutatni a gyilkos kilétét. Egyedül Téresziasz jós tudja a választ, de ? fél
elmondani az igazságot a királynak, aki ezt tévesen úgy értelmezi hogy Téresziasz a gyilkos. Ekkor a jós
elárulja: maga a király a gyilkos. Oidipusz nem hisz neki, s?t meggyanúsítja: Téresziasz együtt Iokaszté
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királyn? bátyjával, Kreónnal állnak a gyilkosság mögött.

A királyn? megnyugtatja férjét: sok esetben a jósok tévednek, lám hiába jósolták meg Laiosz
meggyilkolását fia által, ez nem következett be.

Amikor Oidipusz kérdez?sködni kezd Laiosz halálának körülményeir?l, lassan rádöbben: ? volt a
gyilkosa.

Közben hírek jönnek Korinthoszból, hogy meghalt Polübosz király, akit Oidipusz apjának hisz. De a
korinthoszi futár azzal nyugtatja meg Oidipuszt, ? csak fogadott fia volt a korinthoszi királyi családnak,
annak idején ? találta meg az erd?ben a csecsem? Oidipuszt, akit aztán örökbe fogadott a korinthoszi
királyi pár.

Iokaszté is megérti: a férje a fia. Annak idején ? tettette ki csecsem? fiát az erd?be. (Így akarták elkerülni
az apagyilkosság jóslat valóraváltását.) Öngyilkos lesz ezért.

Oidipusz is ráébred: megölte apját, s feleségül vette saját anyját. Kétségbeesésében megvakítja saját
magát.

Átveszi a hatalmat Kreón mint Oidipusz és Iokaszté gyermeinek gyámja.

Élektra

Aiszkhülosz Oresztész-trilógiájához kapcsolódó történet, a történet tulajdonképpen azonos az
Áldozatviv?kével.

Oresztész megérkezik Mükénébe (itt Mükénébe, nem az egyébként közeli Argoszba, ahogy Aiszkhülosz
m?vében) Püladésszel, hogy Apollón parancsa alapján bosszút álljon apja, Agamemnón meggyilkolása
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miatt. A terv szerint Oresztész magát idegen hírnöknek kiadva anyjának, Klütaimnesztrának és férjének,
Aigiszthosznak saját halálhírét fogja közölni, majd megöli ?ket.

Élektra, Oresztész testvére, búslakodik, miért nincs még megbosszulva apja. Élektra panaszkodik
testvérére, Khrüszothemiszre is, aki anyja megbizásából áldozati adományokat visz Agamemnón sírjára,
ugyanis Klütaimnésztrának rossz álmai vannak el?z? férjének megölése miatt.

Klütaimnésztra megkapja Oresztész halálának hamis hírét, örömében meghívja a palotába a hírviv?t, aki
az álruhás Oresztész.

Khrüszothemisz elmeséli Élektrának, Oresztész hazatért, de nem hisz neki, ehelyett arra akarja rávenni
testvérét, segítsen neki meggyilkolni Aigiszthoszt. de Khrüszothemisz nemet mond.

Oresztész felfedi magát Élektra el?tt. Majd elindul megvalósítani tervét. Élektra a palotaa el?tt állva halja
anyja halálát. Megjelenik Aigiszthosz is, aki rádöbben, feleségét megölték, majd felismeri Oresztészt, s
felkészül saját halálára, amit ugyanazon a helyen hajt végre Oresztész, ahol annak idején apja lett
meggyilkolva.

Philoktétész

Philoktetész 9 éve Lemnoszon van, sebesülése miatt hagyta itt ?t a görög sereg.

De kiderült, a jóslat szerint Héraklész nyila nélkül nem lehet bevenni Tróját, az pedig Philoktetésznél
van.

A görög sereg Odüsszeuzst küldi el Lemnoszra, aki Akhilles fiával, Neoptolemosszal megy el
Philoktetészhez. A terv: Neoptolemosz mondja azt,. az Atreusz-család részér?l igazságtalanság érte, ezzel
nyerje meg Philoktetészt, aki gy?löli az Atreusz-családot, majd a megfelel? pillanatban vegye el az
íjat t?le..
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Philoktetész elhisz mindent, s kéri az ifjat, vigye ?t is magával haza. Még az íjat is rábízza
Neoptolemoszta. Mindenképpen el akarja kerülni a segítségnyújtást a görögöknek, mert haragszik
cserben hagyása miatt.

Neoptolemosznak azonban lelkifurdalása támad, hogy becsapja Philoktetészt, így elárulja neki az egész
tervet. Neoptolemosz visszaadja az íjat Philoktetésznek, aki ráveszi Neoptolemoszt, vigye ?t magával
haza.

Végül megjelenik Heraklészz, aki megparancsolja Philoktetésznek, induljon Trójába, segíteni a görög
seregnek. Philoktetész szót fogad az isteni parancsnak.

Oidipusz Kolónoszban

Az Oidipusz királyhoz képest évekkel kés?bb, Oidipusz Kolónoszban van, lányával Antigonéval.
El?zték Thébaiból fiai, csak lányai maradtak h?ek hozzá: Antigoné vele van, Iszméné pedig otthon
Thébaiban.

Közben hír jön Thébaiból: a két testvér - Oidipusz fiai - összevesztek, Eteoklész el?zte Polünékészt, aki
most fegyveres er?vel készül Théba ellen.

A hírhozó elmondja azt is, hogy egy újabb jóslat szerint legy?zhetetlen lesz az ország, melynek földében
Oidipusz el lesz temetve, ezért nemsokára meg fog érkezni Kreón, hogy Oidipuszt magával vigye, haljon
meg Thébaiban.

Oidipusz azonban átkot mond fiaira, nem hajlandó hazatérni. Így Thészeusz kolónoszi uralkodó
oltalmát kéri, aki teljesíti is ezt: amikor Kreón megérkezik fegyvereseivel, nem adja át neki Oidipuszt.

Oidipusz közben mégis fogadja fia Polünékész látogatását, de amikor az apja áldását kéri testvére elleni
harcára ezt megtagadja, s megismétli: a két testvér egymást fogja megölni.
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Oidipusz érzi halála közeledtét. Végül az istenek elragadják, élve kerül az alvilágba.

Antigoné és Iszméné visszamennek Thébaiba, szeretnék meggátolni fivéreik gyilkos viadalát.

A. = Athén, L. = Lemnosz, T. = Trója, D. = Delphoi, Au. = Aulisz, Te. = Thesszália, Ta. = Taurisz, Th. =
Thébai, M. = Mükéné, Ar, = Argosz, S. = Spárta

külön cikkben folytatom

_______________________________________________
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Ógörög m?vek II.
by maxval bircaman - péntek, december 27, 2019
http://bircahang.org/ogorog-muvek-ii/

Euridipész - 19 fennmaradt m?

Alkésztisz

Apollón, hálából segítségéért, megígérte Admétosz, thesszáliai királynak, hogy halála napján nem kell
meghalnia, de ehhez találnia kell valakit, aki helyettesíti ?t.

Amikor ez a nap eljön, apja, Pherész nem vállalja a helyettesítést, így felesége, Alkésztisz vállalja ezt,
mert nem akarja, hogy gyerekei apa nélkül maradjon, s ? se akar férj nélkül maradni.

Apollón nem tudja meggy?zni Thanatoszt, a halál istenét, így a helyettesítésre továbbra is szükség van,
Alkésztisz tehát elbúcsúzik az élett?l, majd meghal férje karjaiban.

A város készül a temetésre, amin megjelenik Pherész is, de Admétosz nem engedi apja tisztelettevését, ?t
hibáztatja felesége halála miatt. Vita alakul ki apa és fia között.

Megjelenik Héraklész, aki nem tud az el?bbi eseményekr?l, így vígan mulatozik a királyi palotában.
Amikor emiatt rosszallással találkozik, rájön, mi történt. Megígéri, Alkésztiszt visszahozza a halottak
birodalmából.

Nemsokára Héraklész megjelenik Admétosznál egy lefátyolozott n?vel, akit a király új feleségeként
mutat be. A király el?ször ellenkezik, de hamarosan rájött, ez Alkésztisz. Alkésztisz három napig még
néma, ennyi az id?, míg elmúlik rajta a halál hatalma.
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Médéa

Tíz év házasság után Iaszón elhagyja feleségét, Médéát, s új házasságot köt Kreón király lányával,
Kreuszával.

Kreón félve Médéa bosszújától, el?zi ?t a városból, de Médéa látszólag elfogadva sorsát 1 nap halasztást
kér a királytól. Ez id? alatt méreggel átitatott koronát és ruhát ajándékoz riválisának, aki ezekt?l azonnal
meg is hal szörny? fájdalmak közepette.

Iaszón bosszút akar állni volt feleségén, de kés?: Médéa immár meggyilkolta saját gyermekeit is.

Médéa elmenekül Héliosz szekerén, magával víve a gyerekek holttestét.

Héraklidák

Héraklész fiai, Iolaosz és Alkméné vezetésével Athénba menekülnek, mivel Eurüsztheusz, argoliszi
király szám?zte ?ket. Démophoón, athéni királytól menedéket kapnak.

Eurüstheusz háborúval fenyeget?zik, ha Démophoón nem adja ki a szökevényeket. Démophoón azonban
tudja, biztos a gy?zelme Argolisz ellen, ha feláldozza Héraklész lányát, Makariát vagy más vele azonos
rangú fiatal n?t.

Makaria önként vállalja ezt, úgy hiszi, ez jobb, mint rabszolgának lenni, ha városát legy?zik. Ez meg is
történik.

Hülosz, Héraklész fia, készül kiállni párbajban Eurüsztheusz ellen, aki azonban nem vállalja a harcot.
Helyette az id?s Iolaosz ellen áll ki, aki azonban csodás módon megfiatalodik, így elfogja Eurüsztheuszt.
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A foglyot Alkméné elé vezetik, aki követeli kivégzését, bár ez ellentétes a város törvényevel. Alkméné
akarata gy?z: kivégzik Eurüsztheuszt, majd eltemetik Athéné temploma mellé, mert a jóslat szerint így
meg lesz védve a város a jöv?beli támadásokban Héraklész utódai ellen, ha azok bármikor Athén ellen
lépnének fel.

Hippolütosz

Aphrodité meg akarja büntetni Hippolütoszt, Thészeusz athéni király és Ariadné fiát, mert az nem tiszteli
?t, egyedül Artemisznak mutat be áldozatot.

Aphrodité szerelmet támaszt Hüppolitosz iránt mostohaanyja, Phaidra szívében, aki nem bírja leküzdeni
szenvedélyét, így öngyilkosságon gndolkozik.

Phaidra szolgálója titokban elmondja mindezt Hippolütosznak, emiatt Phaidra be is teljesíti tervét,
megmentend? becsületét.

Thészeusz megérkezik, megtalálja felesége holttestét, kezében búcsúlevéllel, mely leírja: Hippolütosz
szerelemmel közeledett felé, ezért ölte meg magát. Thészeusz elhiszi ezt, kéri fia megölését Poszeidóntól,
fiát el?zi a városból.

Hamarosan hír érkezik, hogy Poszeidón teljesítette a kérést, majd Artemisz istenn? közli Thészeusszal,
fia valójában teljesen ártatlan volt.

Andromakhé

Andromakhé - Hektór özvegye - Neoptolemosz, Akhilleusz fia hadizsákmánya lett a háború után, egy fiút
szült neki, Molosszoszt. Azonban kés?bb Neoptolemosz eltávolította szeret?jét, s Hermionét vette
feleségül.
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Miközben Neoptolemosz távol van Delphoiban, Hermioné elüldözi Andromakhét, aki fiát elbújtatja
Thétisz templomában. Azonban megtudja, Menelaosz, Hermioné apja, megtalálta a gyereket.

Andromakhé egy rabn?je elsiet Péleuszhoz, Neoptolemosz nagyapjához, segítséget kérni. De kés?:
Hermioné és Menelaosz elrabolják Molosszoszt, megfenyegetik Andromakhét, válasszon saját vagy
gyereke élete között, amire ? feladja magát. Menelaosz azonban becsapja ?t, meg akarja ölni
mindkett?jüket, ebben csak Péleusz közbelépése akadályozza meg, aki ellen nem mer ellenkezni
Menelaosz. Menelaosz hazamegy Spártába.

Hermioné kétségbe esik, hogy Neoptolemosz bosszút áll rajta, amiatt hogy megpróbálta megölni fiát és
annak anyját. Közben megjön Oresztész, Hermioné unokatestvére, akit?l segítséget kér Hermioné, aki ezt
meg is ígéri, különösen amiatt, hogy korábban menyasszonya volt a n?, s?t tervezi Neoptolemosz
megölését is.

Neoptolemoszt megölik Delphoiban, Oresztész sikeresen elterjesztette róla azt a hamis hírt, hogy
Neoptolemosz a delphoi templom lerombolása céljából van a városban.

Megjelenik Thetisz nimfa - Akhilleusz anyja -, amki rendekezik unokája tenetésér?l, valamint
megparancsolja: Andromakhé menjen feleségül Helenoszhoz, Priamosz fiához, s távozzanak
Molosszosszal együtt Molossziába, Péleusznak pedig halhatatlanságot ajándékoz.

Hekabé

A Trója elleni görög támadás miatt a királyi család fiát, Polüdóroszt elmenekítik Polümésztór trák király
udvarába, a trák király azonban meggyilkolta a herceget amint értesült a trójaiak vereségér?l.

A görög hadsereg, velük van Hekabé trójai királyn? is mint fogoly, elindul Akhilleusz sírja felé, ahol
Odüsszeusz javasolja - Akhilleusz szellemének biztatására -, legyen feláldozva Polüxené, Hekabé lánya.
Vita alakul ki, vajon helyes-e ezt végrehajtani. Agamemnón ellenzi, de végül a többség ellenében dönt: az
áldozatot végrehajtja Neoptolemosz, Akhilleusz fia.
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Hekabét azonban más csapás is éri: megtudja, egyetlen él?nek hitt fia, Polüdórosz is halott. Most értesül
ugyanis a trák király árulásáról.

Hekabé kéri Agamemnóntól a trák király megbüntetését, de az nem akar viszályt szövetségesével, viszont
megengedi Hekabének, álljon bosszút maga.

Hekabé megöli Polümésztor gyerekeit, ?t magát pedig megvakítja. Agamemnónnak kell ítélkeznie az
ügyben: Polümésztor ellen dönt, aki vészjósló jöv?t jósol: Agamemnón hamarosan meg lesz ölve otthon
Argoszban felesége által, ugyanez vár Hekabé lányára, Kasszandrára is, maga Hekabé pedig kutyává fog
változni.

A könyörg?k

Eleusziszban Aithrához, Thészeusz anyjához fordul egy csoport n?, a Thébai ellen támadt argoszi
hadsereg vezéreinek anyjai, amiatt, hogy Thébai nem engedi az elesettek tisztes eltemetését. A n?k
kérése: Thészeusz legyen közvetít?, hogy vagy Thébai változtasson döntésén, vagy, er?szakkal szerezze
vissza nekik a holttesteket.

Aithra hívja fiát, aki meghallgatja a könyörg? n?k és Adrastosz argoszi király kérését, eleinte elutasítja a
segítséget arra hivatkozva, hogy minden az argosziak hibája, de végül megígéri, a végs? döntést az athéni
népgy?lés elé terjeszti.

Athén a segítség mellett dönt, így hadsereg indul Thébai ellen, melynek királya, Kreón elutasítja a kérést.
A harcban azonban gy?znek az athéniek, akik gy?zelmükért semmit se kérnek a legy?zöttekt?l, csak az
argosziak holttestét.

Adrasztosz meg is hozza a holttesteket. Közös máglyán égetik el a holttesteket, kivéve az egyik hadvezér,
Kapaneusz testét, akit villám csapott meg, ?t külön máglyán tenetik.
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Euadné, Kapaneusz özvegye, bánatában a máglyába veti magát.

Athéné istenn? megesketi Adrasztoszt, Argosz sose támad Athén ellen a jöv?ben. Közben az eltemetett
vezet?k fiai megesküsznek, amint elérik a nagykorúságot, megtámadják Thébait. epigonok név alatt.

Az ?rjöng? Héraklész

Kihasználva a thébai uralkodó dinasztia belviszályát, Lükosz átveszi a hatalmat, miután megdönti
Kreónt. Ezután ki akarja irtani Héraklész családtagjait, akik a menedéket adó templomba menekülnek.
Lükosz felgyújtani készül a templomot, de Megara - Hlraklész felesége - felajánlja Lükosznak, t?zhalál
helyett ? maga öli meg gyerekeit, majd öngyilkos lesz.

Ezután azonban megjelenik Héraklész, aki visszaállítja a rendet. Héra istenn? azonban Lüsszát, az
?rületet okozó fúriát küld Héraklészre, aki ebben az állapotában megöli saját feleségét és gyermekeit.
Athéné beavatkozik, hogy Héraklész ne ölje meg mostohaapját, Amphitrüónt is.

Amint Héraklész visszanyeri értelmét, s szembesül tetteivel, öngyilkos készül lenni. Thészeusz azonban
réveszi ?t, hagyjon fel tervével.

Amphitrüón eltemeti Héraklész feleségét és gyermekeit.

Ión

Apollón elcsábította Kreuszát, athéni hercegn?t, aki a megszületett gyereket, Iónt az Akropolisznál
hagyta, majd panaszkodott az ?t ért igazságtalanság miatt, hogy egy isten teherbe ejtette ?t, majd
elhagyta.

Hermész a fiút Delphoibe vitte, majd templomi szolgának nevelte fel.
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Kreusza feleségül ment ezután Xuthoszhoz. A házaspárnak nem született gyereke, ami miatt Xuthosz
tanácsért ment Delphoiba.

A jós azt mondta Xuthosznak, hogy Ión a fia - az els? ember a fia, akivel kilépve a szentélyb?l találkozik,
ez pedig Ión. Iónt magával viszi haza, Athénbe. Kés?bb Xuthosz megtudja, hogy Ión Kreusza fia, s
Athéné felfedi el?tte, hogy a gyerek valódi apja pedig Apollón.

Ión Athén királya lesz. Xuthosznak és Kreuszának lesz ezután két saját gyermeke is: Dórosz és Akhaiosz,
két görög törzs ?satyjai (dórok és akhájok).

Trójai n?k

Poszeidón siratja az elpusztított Tróját. Athéné bosszút akar a görögök ellen, templomának feldúlása
miatt.

Hekabé trójai királyn? vezetésével megjelenik a trójai n?k tömege. Hekabé hamarosan értesül lánya,
Kasszandra sorsáról is, akit készülnek feláldozni Akhilleusz sírján, valamint azt is megtudja:
Andromakhé - fiának, Hektórnak az özvegye - Neoptolemosz hadizsákmánya lesz, ? maga pedig
Odüsszeuszé.

Kasszandra még megjövendöli Agamemnón halálát, majd elvezetik Andromakhét, akinek kisfiát
Asztüanaxot pedig halálraa ítélik.

Andromakhé könyörög, legalább temethesse el ill? módon gyermekét, de ehelyett elvezetik ?t.

Andromakhé megátkozza Helenét is - Menelaosz volt férjét és Parisz özvegyét - , aki azonban kibékíti
volt férjét, s azzal védekezik, hogy nem ? a hibás, hanem Priamosz, aki nem ölte meg Pariszt születése
után, így beteljesítve a jóslatot Trója pusztulásáról, valamint Aphroditét hibáztatja, aki Parisz

501 / 527

BircaHang - 2019
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

dönt?bíáskodása alatt ?t, Helenét ígérte jutalomként, ami miatt Parisz a gyönyör? n?t választotta szemben
Herával és Athénével, aki hódítást ígértek neki.

Meghozzák Asztüanax holttestét, Hekabé eltemeti unokáját, a trójai királyi dinasztia utolsó
leszármazottját.

Élektra

Miután Aigiszthosz szám?zte Élektrát, s kényszerítette legyen egy szegény paraszt felesége, ? sz?z
marad: férje a hercegn? iránti tiszteletb?l nem közeledik felé testileg, egyébként meg Élektra részt vesz a
mindennapi paraszti feladatokban.

Megérkezik hozzá Oresztész és Püladész, akik készülnek bosszút állni Agamemnón meggyilkolása
miatt.

Amikor a testvérek felismerik egymást, együtt ismét elhatározzák a bosszúállást: tervezik
megölni anyjukat, Klütaimnesztrát és annak új férjét, Aigiszthoszt.

Ez meg is történik: megölik el?ször Aigiszthoszt, majd Klütaimnesztrát.

Az anyagyilkosokat üldöz?be veszik a fúriák. Megjelennek segítségükre a dioszkuroszok,
megparancsolják Élektrának, menjen feleségül Püladészhez, Oresztészt pedig Athébe küldik, vesse alá
magát a népgy?lés ítéletének.

Helené

Az Illiász kezdetének alternatív változata.
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Parisz nem Helenét vitte magával Trójába, mert Héra kicserélte Helenét, annak képmását vitte el Parisz,
míg a valódi Helené Egyiptomba került.

Tehát a görögök tévedésb?l háborúztak Trója ellen.

A görög gy?zelem után Helené várja, mehessen haza, különösen mivel a király Theoklüménosz szerelmi
ajánlatával zaklatja ?t.

Találkozik Teukrosszal, Telamón aiginiai király fiával, akit apja szám?zött. Itt értesül arról, még mindig
gy?löli ?t a görög nép, mert hibásnak tartja a háborúért.

Megérkezik a hajótörött Menelaosz is, aki most értesül, Helené itt van valójában. Lassan meggy?z?dik
róla, valóban a feleségét látja.

Most azonban a házaspár attól fél, Theoklüménosz értesül találkozásukról, így becsapják ?t: Helené azt
mondja Theoklüménosznak, Menalaosz meghalt, ezért szeretne a part mentén kikötött hajón
áldozatot bemutatni tiszteletére.

Theoklüménosz belegyezik, de hamarosan értesül: görög hajótöröttek ellopták a hajót, Menelaosz és
Helené vezetésével.

A megoldást a dioszkuroszok megjelenése hozza, akik Theoklüménosz tudtára hozzák, mindez isteni
akarat volt, így haragja elmúlik.

Föníciai n?k

Iokaszté anélkül, hogy tudná, feleségül ment saját fiához, Oidipuszhoz, s 4 gyereket sz?lt neki:

503 / 527

BircaHang - 2019
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Eteoklészt, Polünékészt, Iszménét, Antigonét. Amikor megtudta mit tett, megvakította magát.

Most új csapás érte ?t: két fia képtelen megegyezni egymással, Iokaszté próbálkozik békéltetésükkel,
sikertelenül, mert Eteoklész, a hatalmon lév? király nem akar részt adni az uralkodásból testvérének.

Eteoklész maga áll ki testvére ellen, a harc el?tt parancsot ad, ha mindketten meghalnának, ne legyen
Polünékész eltemetve Thébaiban.

Kreón - Iokaszté bátyja - kérdezi Téresziasz jóstól, hogyan lehetne a várost megvédeni a támadástól, mire
azt a választ kapja, ehhez fel kellene áldoznia saját fiát, Menoikeuszt. Kreón elutasítja ezt, de fia önként
vállalja az áldozata szerepét.

Így Thébai skeresen gy?z a támadók ellen. De Eteoklész és Polünékész már megölték egymást párbajuk
során. Iokaszté bánatában öngyilkos lesz.

Az új király Kreón lesz, aki szám?zi Oidipuszt.

Kreón megtiltja Polünékész eltemetését, ahogy ezt meghagyta az el?z? király, de Antigné kijelenti, ha
nem temetheti el testvérét, megöli Kreón fiát - akit férjének szánt Eteoklész -, vagy szám?zetésbe vonul
apjával. Bár Oidipusz ezt el?ször ellenzi, végül pontosan ez utóbbi történik: Oidipusz lányával
szám?zetésbe távozik.

Thébai (újgörögül: Thiva) vasútállomása napjainkban

Oresztész

Oresztész lelkisimeretfurdalást él át anyagyilkossága miatt. Vele van testvére Élektra. Argosz
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kiközösítette az anyagyilkosokat, hamarosan megszületik az ítélet is ellenük.

A két testvér Menalaoszban és feleségében, Helenében - aki a megölt Klütaimnésztra testvére egyben reménykedik. Helené segíteni próbál: azt javasolja, Élektra mutasson be engesztel? áldozatot
Klütaimnésztra
sírján. Végül az áldozatot Helené lánya, Hermioné mutatja be.

Megjön Menelaosz, meghallgatja Oresztészt. Tündareosz - Klütaimnésztra apja - azonban
megfenyegeti Menelaoszt, ?t is megátkozza, ha segít Oresztésznek. Menalosz megmondja Oresztésznek,
nincs hatalma az argoszi népítélet felett.

Megjön Püladész, Oresztész barátja is, aki a gyilkosság után haza menekült, de nem kapott befogadást.
Most segíteni akar mint Oresztész ügyvédje a népgy?lés el?tt.

Mindez azonban sikertelen: a népgy?lés halálra ítéli Oresztészt és Élektrát. Püladész javasolja, öljék meg
Helenét, bosszúból, hogy férje nem segített. Élektra viszont azt javasolja, rabolják el Hermionét, majd ?t
túszként használva, meneküljenek el. Megjelenik Menelaosz, akit Oresztész és Püladész megfenyeget
Hermioné megölésével.

Végül megjelenik Apollón isten, aki kibékíti a feleket. Püladész és Élektra, valamint Orestész és
Hermioné megházasodnak.

Iphigenéa Auliszban

Annak története, hogyan zajlik Iphigenéa feláldozása. A feláldozás oka: Agamemnónnak megüzenik az
istenek, nem lesz addig sikeres a görög sereg Trójában, míg fel nem áldozza saját lányát.

Agamemnón azonban habozik megtenni a lépést, feleségénél tartja a lányt. Az erre utasító kevelet
azonban megszerzi Menelaosz - Agamemnón testvére -, vita támad a két testvér között. Azonban a vita
tárgytalan, mert id?közben megérkezik Agamemnón felesége, Klütaimnésztra lányával Iphigenéával.
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Már nem lehet az emberáldozatot meggátolni, az egész görög sereg követeli ezt. Agamemnón azonban
eltitkolja a tervet felesége el?tt, majd megpróbál még egyszer kibújni a szörny? feladat alól.

Amikor Klütaimnésztra megtudja mi készül, megkéri Akhilleuszt, Iphigenéa v?legényét, segítsen
megmenteni a lányt, Akhilleusz hajlandó erre, de az egész sereg ellene fordul.

A helyzetet Iphigenéa oldja fel: önként vállalja az áldozati szerepet.

Az áldozat után kiderül: az áldozati oltáron egy szarvas fekszik, tehát az istenek megmentették Iphigenéa
életét, az istenek birodalmába víve ?t.

A görög sereg immár folytathatja a háborút Trója ellen.

Iphigenéa Tauriszban

Iphigenéa életét megmentették az istenek, de nem az istenek birodalmába víve ?t, ahogy ezt családja
hitte, hanem Tauriszba, ahol Artemisz papn?je lett.

Egyik feladata az Artemisznek feláldozandók felkészítése a halálra. Azt álmodja egy nap, hogy testvére
Oresztész meghalt, de másnap megjelenik nála Oresztész, aki azért jött, hogy ellopja a tauriszi Artemiszszentképet. Próbálkozása alatt elfogják Oresztést és barátját, Püladészt, készülnek ?ket feláldozni.

Iphigenéa úgy akarja megmenteni testvére életét, hogy levelet bíz rá, hogy azt vigye haza Argoszba.
Oresztész azonban átadja a levélviv?i szerepet barátjának, aki azonban nem akarja vállalni, ragaszkodik,
hogy Oresztész meneküljön meg.

506 / 527

BircaHang - 2019
magyar nyelv? szemfelnyitó, mélyelemz? és tájékoztató média - http://bircahang.org

Megszületik az új terv: mind a hárman elmenekülnek, magukkal víve az Artemisz-szentképet is.
Menekülés közben találkoznak a tauriszi királlyal, akit Iphigenéa becsap. A király azonban hamarosan
rádöbben erre, s a menekül?k üldözésébe kezd. Ekor Athéné istenn? megparancsolja a királynak, ne
folytassa az üldözést.

Bacchánsn?k

Thébai nem hajlandó elismerni Dionüszosz isteni mivoltát, aki büntetésb?l ?rületet küld a város n?ire.

Pentheus király bosszút akar állni a zürzavar miatt, készül elfogni és megölni a Dionüszosz-kultusz
f?papját, akir?l azonban nem tudja, hogy az maga az emberi testet öltött Dionüszosz.

Pentheusz nem hallgat Kadmosz és Türesziasz tanácsára, elfogja Dionüszoszt. A királyi palota
összeomlik, Dionüszosz kiszabadul, s ismét hívei élén van.

Pentheusz ekkor hadsereget toboroz a kultusz hívei ellen. ? maga pedig álruhában kémkedni indul, de a
bacchánsn?k felfedezik és megölik ?t, saját anyja Agaué öli meg ?t.

A város most már kénytelen elismerni, hogy Dionüszosz valóban isten. Agauét és testvéreit szám?zik a
városból.

Küklopsz

A szatírok tudomást szereznek, hogy kalózok elrabolták Dionüszoszt, ezért Szélénosz vezetése alatt
elkezdik ?t keresni. Azonban a vihar Szicília partjai felé sodorja ?ket, ahol Polüphémosz küklopsz
rabságába kerültek.

Hamarosan kiköt ugyanott Odüsszeusz is. Odüsszeusz siet távozni, miel?tt meglátná ?t is a küklopsz, de
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el?tte élelmiszereket kér Szélénosztól borért cserébe. Azonban megjelenik közben a küklopsz, aki
észreveszi Odüsszeusz csapatát, mellettük az élelemmel. Azt hiszi, rablók, így készül ?ket egyenként
megenni.

Odüsszeusz tervet eszel ki: úgy próbál megmenekülni, hogy leitatja a küklopszot, majd kiszúrja szemét.
A szatírok is részt akarnak venni ebben.

A küklopsz már részeg, megkérdezi Odüsszeuszt mi a neve, a válasz "Senki". Hamarosan elalszik
Polüphémosz, a szatírok azonban megijednek, így Odüsszeusz egyedül vakítja meg ?t.

A vak Polüphémosz el?jön, Odüsszeusz megmondja neki valódi nevét, mire a küklopsz rájön, egy régi
jóslat teljesült be, mely szerint Odüsszeusz fogja ?t megvakítani.

Odüsszeusz, Szélénosz és többi szatír távoznak hajóval, folytatják Dionüszosz kutatását.

Rhészosz

A trójai háborúban alatt egy ?r felébreszti Hektórt, mert tüzet látott az akháj táborban. Hektór harcra
akarja emelni csapatát, de Ainéasz azt javasolja, inkább küldjenek kémet, aki kivizsgálja mi is a helyzet.

Dolón vállalta a kémkedést, jutalomként Akhileusz lovait kéri a hábotú megnyerése után. Farkasb?r
álruhában készül menni teljesíteni küldetését.

Rhészosz, trákiai király megérkezik szövetségesként a trójai táborba. Azt mondja azért késett, mert
harcban állt a szkítákkal.

Közben Diomédész és Odüsszeusz megjelennek a trójai táborban, megölik Dolónt, majd készülnek
megölni Hektórt is. Azonban Athéné megállítja ?ket, s megparancsolja, Hektór helyett Rhészoszt öoljék
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meg.

Rhészosz emberei azt hiszik, királyuk megölése Hektór m?ve.

Hektór az ?rszemeket vádolja. Elmondja, soha nem bánna így egy szövetségesével, majd rámutat, hogy
Odüsszeusz lehet a gyilkos.

Rhészosz anyja, aki az egyik múzsa, megnevezi a gyilkosokat: Odüsszeuszt, Diomédészt, s Athénét.
Majd szól: Perszephoné nem engedi, hogy fia lelke az alvilágba kerüljön, hanem halhatatlanként visszatér
az életbe, majd egy barlangban fog élni.

_______________________________________________
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Ókori keresztényüldözés
by maxval bircaman - kedd, január 29, 2019
http://bircahang.org/okori-keresztenyuldozes/

A római állam - a kereszténység hiavatalossá tételéig - alapvet?en toleráns volt vallásilag. Csak akkor
léptek fel, ha a vallás burka alatt politikai veszélyt szimatoltak. Egyébként simán bevettek minden új
vallást az elismert vallások közé. A druidizmus mögött is azt látták, hogy ez a szellemi alapja az
ellenállásnak Angliában, ezért üldözték.

A zsidó vallást is elfogadták, pedig a zsidók nyíltan megtagadták a császárkultuszt, csak mivel a zsidók
nem térítettek, a római állam a kérdést lényegtelennek tekintette.

A kereszténységet se vallási okok miatt üldözte a római állam, hanem mert politikai veszélyt látott benne.
A keresztények bojkottáltak a római állam alapját képez? kultuszt, ez - mai szóval - hazaárulásnak
min?sült.

_______________________________________________
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Önkormányzati választások
by maxval bircaman - vasárnap, október 20, 2019
http://bircahang.org/onkormanyzati-valasztasok/

Megint kiderült: Magyarországon csakis egy dolog van, ami megosztja a politikát,az ?si népi-urbánus
vita.

S el?bb-utóbb mindenki beáll valamelyik oldalra. Különösen látványos ez az urbánus oldalon: a
mindenféle állítólag antiliberális, állítólag rendszkritikus, állítólag baloldal szemrebbenés nélkül áll be a
nyugatos, liberális tábor mellé, amikor éles helyzet van. A népi oldalon ugyanez megvan kevésbé
látványosan, hiszen a széls?jobb is beáll a népiekhez.

Érdekes dolog: Magyarországon nulla jelent?sége van a hagyományos jobb-bal ellentétnek.

S a jó hír: az urbánus oldal képtelen többséget elérni, bár sajnos ma is er?s: 40 %-ot bármikor szerez. Ami
akár egy választási gy?zelemre is elég lenne, ha összefognak, s az ellenoldal meg éppen elveszti
önmagát.

Tegyük hozzá: ha ez egy parlamenti választás lett volna, akkor nagyjából a következ? eredmény
született volna, utána számoltam:

Fidesz: 122 mandátum,
DK - 28 mandátum,
Momentum - 19 mandátum,
MSZP - 15 mandátum.
Jobbik - 15 mandátum.

azaz a Fidesz b?ven nyert volna, kétharmad nélkül. Egyszer?en csak kb. 10-zel több egyéni
képvisel?jelöltje lett volna az ellenzéknek, mint a tavalyi választáson.
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Önkormányzati választások Bulgáriában
by maxval bircaman - hétf?, október 28, 2019
http://bircahang.org/onkormanyzati-valasztasok-bulgariaban/

Nézve Bayerék egyik m?sorát jöttem rá, mennyire nem ugyanazt jelentik a szavak. Azt mondja Bayer,
csak két EU-s f?városban nincs baloldali irányítás alatt, az egyik Szófia.

A téma aktuális, tegnap volt önkormányzati választás Bulgáriában.

A helyzet a magyarral nehezen hasonlítható össze.

El?ször is a választási rendszer egészen más. Leírom mik a különbségek:

Magyarországon minden település rendelkezik önkormányzattal, míg Bulgáriában csak a járások:
összesen 265 járás van az országban: minden járás választ polgármestert és
képvisel?testületet, az utóbbit - ellentétben a magyar rendszerrel - kizárólag listásan,
a járás egyes településein - kivéve a járás székhelyét - van saját polgármester is, de nincs
képvisel?testület: a polgármestert választják, ha településnek van legalább 150 lakosa, s
kinevezi ?t a járási polgármester, ha nincs ennyi lakos, ez utóbbi esetben hivatalos neve
polgármesteri helytartó,
a három legnagyobb bolgár járásban (Szófia, Plovdiv, Várna) vannak kerületek is, itt van kerületi
polgármester is, akit a lakosok választanak, de hatalma korlátozott a járási polgármesteréhez
képest, s nem m?ködik mellette külön képvisel?testület,
minden polgárnesterválasztás kétfordulós, ha az els? fordulóban senki se kapta meg a leadott
szavazatok több mint felét,
minden szavazólapon van "egyik jelöltet se támogatom" opció, azaz lehet tartózkodni a
szavazással,
Bulgáriában van 28 megye, de nincs megyei önkormányzat, a megye vezet?ségét a kormány
nevezi ki, nincs tehát megyei képvisel?választás se.

Egy példával: ha Magyarországon a bolgár rendszer lenne, akkor pl. egy budaörsi lakos szavazhatna: a
budaörsi polgármesterre, a Budakeszi járás képvisel?testületére, s Budakeszi járás polgármesterére (aki
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egyben Budakeszi város polgármestere is).

Bulgáriában az önkormányzati választáson tehát a választópolgár szavaz legalább 2-szer (mindenki
szavaz járása képvisel?testületére és polgármesterére), de 3 szavazat van, ha olyan, 150 lakosnál
népesebb településen él, mely nem járásközpont, s?t 4 szavazata van, ha ez utóbbi helyzet Szófia, Plovdiv
vagy Várna területén van.

A képvisel?testületek egységesen listás jellege miatt könnyebb az egyes pártokat összehasonlítani.

Ami viszont a lényeg magyar szempontból, hogy nagyon mást jelent a "jobboldal" és a "baloldal" szó. Ha
minden törpecsoorttól eltekintünk, meg a marginális er?ket nem vesszük figyelembe, a következ?k a
fontos eltérések a két ország pártrendszere között:

a magyar baloldal egyértelm?en nyugatpárti, liberális, míg a bolgár baloldal e tekintetben jóval
mérsékeltebb, a bolgár baloldalnak van er?sen liberális része, de van antiliberális része is,
míg Magyarországon a rendszerkritikusság egyértelm?en jobboldali jellemz?, addig Bulgáriában
sokkal inkább baloldali,
a bolgár jobboldal egyértelm?en 3 egymást nehezen elvisel? részre oszlik:
nyugatpárti liberálisok - ?k vannak a legkevesebben, ezek Bulgáriában a különféle
"civilek" kedvencei,
különféle színezet? nacionalisták,
az el?bbi kett? között lév? középutasok - ez a jelenlegi bolgár kormánypárt (GERB), ez a
leger?sebb irányzat.

Gyakorlati példának azt tudom mondani: egy átlag magyar ballib megmondóember Bulgáriában a
jobboldalon érezné magát a legotthonosabban.

az els? forduló eredményei
fekete vonal - ország és megyehatár, piros vonal - járáshatár
sötétkék - jobboldal (GERB), világoskék - jobboldal (hagyományos), narancs - nacionalisták
lila - baloldal
zöld - törökök
sárga - független jelölt, helyi szervezet
rózsaszín - egyéb
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fehér - második forduló lesz
*
kiegészítés:

a második forduló eredményei

_______________________________________________
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Út és erény
by maxval bircaman - szerda, október 16, 2019
http://bircahang.org/ut-es-ereny/

Az Út és erény a taoizmus f? alapakönyve, kínaiul Tao Te Csing (vagy magyarul inkább mint Tao Te
King ismert). Az i. e. VI. században írta Lau-Ci (Lao-Ce).

A taoizmus máig létez? kínai vallás, de pontos híveinek számát nehéz meghatározni, mert sokan
egyszerre több vallást követnek, azaz a taoizmus keveredik a konfucionizmussal, a buddhizmussal, s a
kínai népi vallással.

A teljes magyar szöveg itt látható. Én csak pár gondolatot osztanék meg a m?r?l.

_______________________________________________
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Útmutató az ész számára
by maxval bircaman - szerda, április 03, 2019
http://bircahang.org/utmutato-az-esz-szamara/

Bonaventura - Giovanni di Fidanza - olasz teológus, filozófus (1221-1274) m?ve: Itinerarium mentis in
Deum.

Minden fény alapja Isten, de hogyan érhet? el?

Nem emelhetjük fel magunkat saját magunk erejéb?l, ehhez egy fels?bb er? szükséges. A felemelkedés
forrása az ima. Kerülnünk kell a b?nt, mert az eltorzítja természetünket. Így el?ször is imádkoznunk kell,
másodszor szent életet kell élnünk, harmadszor pedig törekednünk kell az igazság tükröz?désére
bennünk.

A haladás három féle:

anyagi: küls?re utal,
szellemi: befelé és önmagába néz,
elmebeli: maga fölé néz.

fentiek mindegyike kett?s, mert lehet:

másokkal összekapcsolható,
tisztán önmagában.

Tehát 6 fokozat van emiatt: felfogás, érzékelés, képzelet, ész (ratio), értelem (intellectus), belátás
(intelligentia), s végül az elme csúcsa, a lelkiismeret megvilágosodása.
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Isten jelei az világ felépítésében

Az igazság ismeretének hármas módja:

jelképes: az érzeki dolgok helyes használata,
szószerinti: az értelmi dolgok helyesn használata,
misztikus: az elmefeletti szint alkalmazása.

Az els?ben a szemlél? a dolgokat magukban látja:

mint súlyt, valamely helyzetet illet?en,
mint számot, ahogy a dolgok egymástól különböznek,
mint méretet, ahogy a dolgok egymástól elhatárolódnak.
Ezekb?l a nyomokból a szemlél? felemelkedhet, megértve a teremt? hatalmát, bölcsességét,
jóságát.

A másodikban a szemlél? figyelembe veszi a világot, annak származását, pályáját és végkifeletét.

A harmadikban a szemlél? észleli: egyes dolgok csupán vannak, mások vannak és élnek, megint mások
vannak, élnek, s észrevehet?k, az alábbi szempontok mentén:

eredet - teremtés, megkülönböztetés, szépség, ez az isteni er?t jelöli, amely minden dolgot a
semmib?l hozta létre,
nagyság - fizikai méret, valamint az er? saját maga általi terjedése.
sokaság - fajtabéliség és egyediség sokfélesége, lényegben, formában, hatékonyságban,
szépség - testi változatosság,
teljesség - az anyag teltsége formákkal a termékeny okok miatt, a forma teltsége er?vel való
tevékenysége miatt, az er? teltségének hatása hatékonysága miatt,
m?ködés - mutatja a hatalom, a mesterség. a jóság hatalmát,
minden dolgok rendje - a legels? elv és annak határtalan ereje, ez a dolgok étettartama,
elhelyezkedése, hatása alapján, mint korábbi és kés?bbi, fels? és alsó, nemesebb és kevésbé nemes
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érzékelhet?.

Akinek elméjét ez a ragyogás nem világítja meg, az vak.

Isten jelei az érzéki világban

Isten nem csak nyomai által, hanem magukban a dolgokban is megfigyelhet?. Isten ugyanis benne van
minden teremtményben: mint lényeg, hatás, jelenlét.

Az öt érzékszervünk által figyeljük meg a dolgokat. A közvetlen érzékelésen túl felfogjuk a dolgok
alapvet? tulajdonságait is, mint szám, méret, forma, mozdulatlanság és mozgás.

Minden vagy teremt?, vagy teremtett, vagy az el?bbi kett? oka.
Teremt?: az égitestek és a négy alapelem. Teremtett: az elemekb?l létrejöv? dolgok. Az ok pedig azok a
szellemi er?k, melyek az els? ok, azaz Isten nevében vezérelnek mindent, ezek lehetnek a dolgokkal
együtt meglév? er?k (pl. a lélek), vagy különállóak, melyek a világ m?ködését irányítják.

A dolgok megítélése észlelésük és az ezt követi élvezet után jön. Élvezet alatt a dolog számszer?
egyenl?ségének vagy arányosságának észlelése értend?, ami kellemesség érzését kelti bennünk, a
megítélés pedig ezen élvezés okának keresését jelenti. Ez a megítélés vezet el minket az els? okhoz,
magához Istenhez, mivel minden teremtmény természeténél fogva egyfajta képe és hasonlósága az örök
isteni bölcsességnek.

Isten látványa a lélek természetes képességei által

Az el?bbiekben vázolt 2 lépés Isten nyomain keresztül vezetett minket, míg most visszatérünk saját
magunkhoz, azaz lelkünkön keresztül vizsgálódunk
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Meg kell próbálnunk meglátni Istent mint fényt lelkünkben.

A léleknek három olyan pusztán szellemi képessége van, melyek nem írhatók le testileg, ezek:

az emlékezés:
a múlt , a jelen, a jöv? megtartása, ami az örökkévalóság jele,
állandó fény hordozása, mely rávilágít a megcáfolhatatlan igazságokra,
a vizsgálat (az értelem): a meghatározások megértése van a dolgok megértésnek lényegében,
minden meghatározás azonban egy magasabab meghatározáson alapszik, egészen a
legáltalánosabb meghatározásig, mely maga az egyszer? és örök lét, melynek tisztasága
mindennek az oka,
a választás (az akarat): a jobbat választjuk a lehet?ségek közül, ehhez szükségszer?en ismernünk
kell mi a legjobb, a mérce ismerete nélkül képtelenség dönteni;
tehát ez a 3 elem adja nekünk az örökkévalóság, az igazság, s a legf?bb jó tudását.

Az emlékezés, az értelem, az akarat hármasságának másik kifejez?dése a létrehozó elme, a szó, s a
szeretet hármassága. Isten rendelkezik emlékezettel, értelemmel, akarattal.

Amikor a lélek vizsgálja magát, felemelkedik a Szentháromság tükrén keresztül. Ebben a hármas
szemlél?désben Istenr?l is tudást szerez.

Ugyanígy a filozófia is hármas felosztású, mert az ennek eszköze:

a létezés okával foglalkozik, ez az Atya mindenhatóságából ered,
a gondolkodás módjával foglalkozik, ez a Fiú bölcsességéb?l ered,
az élet rendjével foglalkozik, ez a Szentlélek jóságából ered.

A természetfilozófia lehet:

metafizika: a dolgok lényegét tanulmányozza ,
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matematika: a számokat tanulmányozza,
fizika: a dolgok felosztását, természetét, erejét, hatását tanulmányozza.

A racionális filozófia lehet:

nyelvtan: a kifejezés m?vészetét tanítja,
logika: az érvelést tanítja,
retorika: a meggy?zés m?vészetét tanítja.

Az erkölcsfilozófia lehet:

egyéni: feltárja az Atya eredetét,
családi: feltárja a Fiú eredetét,
társadalmi: feltárja a Szentlélek szabadságát.

Mindezek a tudományok tévedhetetlen szabályokon alapulnak, melyek fényként az örökkévaló
törvényb?l lelkünkbe áramlamak. Ezért lelkünk, megvilágítva általuk, hacsak nem természetszerint vak,
maga is képes az örök fényt szemlélni.

Isten látványa a kegyelem ajándékai által

Még magasabb szint ez az els? ok magunkban való szemlélésére. Sokan nem is gondolnak erre, mert
valóban nehéz meglelni Istent lelkünkben annak érzéki dolgokkal való megterheltsége miatt. Az emberi
lélek azonban Krisztus segítségével képes ismét arra, hogy meglelje valódi önmagét a hit, a remény, s a
szeretet eszközével.

Ebben az állapotban a helyreállított lélek képes lesz a magasabb szépség érzékelésére, a legmagasabb
harmónia meghallására, a legmagasabb illat szaglására, a legmagasabb élvezetet érzékelésére. A lélek
olyan lesz, mintha mirhától, tömjént?l illatozó füstoszlop lenne, majd olyan lesz, mint a hajnal, a hold és
a nap megvilágítottsága, majd b?séges örömmel eltelve megleli édes örömöt, teljesen a
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szeretetre támaszkodva.

Ezt elérve, a lélek képes lesz felfelé elindulva eljutni az angyalokig. A 9 angyali rendnek megfelel? lelki
szerepek:

természet: hirdetés, figyelmeztetés, vezetés,
akarat: rendtétel, meger?sítés, parancsolás,
kegyelem: támogatás, kinyilatkoztatás, felkenés.

Itt nem a filozófiára, hanem a Szentírásra kell támaszkodnunk, azaz értelmezés három módját
használva:

tropológia:, mely a tisztességes életre tisztít meg minket,
allegória: mely az értés egyértelm?ségét adja nekünk,
analógia: mely mentális emelkedettséggel és a bölcsesség legcsodálatosabb felfogásával
ajándékoz meg minket.

A racionális lélek veleszületett természeti képességei cselekedeteikben, állapotukban és tudományos
ismereteikben az isteni irányba vezetnek minket, így lelkünk az isteni bölcsesség és Isten lakóhelye lesz.

Isten látványa a létezésen keresztül

Ez Isten észlelése magunk felett. Ennek két módja:

az Ószövetség alapján isten nevére mint létez?re,
az Újszövetslg alapján, isten három személyére
alapozva.
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Az el?bbi módszere alapja: a létezést puszta létezésként nézni, mint a nemlétezés teljes hiányát.

Viszont míg a nemlét a lét hiánya, a lét nem tud a nemléten ketesztül eljutni hozzánk, csakis saját magán
keresztül. A létezés a létez? tiszta létmódja, nem valamely egyedi létez?, hanem maga a tiszta létezés.
Ami azonos Istennel. Olyan ez, mint amikor színeket látunk, de közben észre se vesszük, hogy fényt is
látunk, mely nélkül nem lenne szín.

Ez a tiszta létezés önmagából van, nem származhat se semmib?l, se másból. Ez a legegyszer?bb dolog,
hiszen semmit se tartalmaz magán kívül.

A Szentháromság látása

Ennek alapja a jó kiáramlásának megfigyelése a Szemtháromságban.

Isten az a legmagasabb jó, aminél jobb nem képzelhet? el. Isten nem lenne a legmagasabb jó, ha nem
öntené ki magát örökké.

A szerz? szerint Franciscus Assisiensis (Assisi Szent Ferenc) ezt az élményt érte el az Alverna (La
Verna) hegyen 1224-ben.

_______________________________________________
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Ünnep
by maxval bircaman - szombat, december 21, 2019
http://bircahang.org/unnep/

?si emberi igény az ünnep. Ugyanis megszakítja a hétköznapok sorát, márpedig az ember nem állat,
szüksége van a változatosságra.

Ha egy kutyát éveken keresztül ugyanoda viszünk ki sétálni, ezzel az égvilágon semmi baja nem lesz.
Mert neki csak sétaigénye van, de nem változatossági igénye. Egy ember viszont beletegszik, ha évekig
ugyanaz van minden nap.

Nem véletlen, hogy a liberálisok is kitaláltak saját ünnepeket. Mert semleges eszme nincs, a liberálisok
ezt csak elhazudják. A valóságban ?k is kiépítettek maguknak kultuszt, Fekete Péntek, Ateista Karácsony,
Homokbüszkeség Nap, s a többi..

_______________________________________________
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?sbolgárok
by maxval bircaman - vasárnap, október 27, 2019
http://bircahang.org/osbolgarok/

A modern genetikai vizsgálatok szerint a bolgárok kb. 40 %-a szláv, 5 % ?sbolgár, 55 %-a eredeti
?slakosság.

Az "?sbolgár" név azért lett kitalálva, hogy meg lehessen különböztetni a mai bolgártól.

Látható, a legkisebb elem az ?sbolgár, mégis ez a legtöbbeket érdekl? elem, hiszen az ?sbolgárok
alapították a bolgár államot, s?t nem csak a mai dunai bolgár államot, hanem a másikat is, a Volga
mentén, mely egészen a XIII. sz. közepéig létezett, meg az ? nevükb?l jön a "bolgár" szó.

Az ?sbolgárok mai Bulgária területére való bejövetelekor (VII. sz. vége) a terület lakossága kisebb
részben hellenizált szlávokból és hellenizált ?slakosokból, nagyobb részben szlávokból és elszlávosott
?slakosokból állt. Az ?slakosok nyugaton illírek, keleten trákok voltak, de ezek mint identitások már a
szlávok VI. századi benyomulása el?tt 300 évvel megsz?ntek.

Az ?sbolgárok nyelve a IX. sz. végére teljesen elt?nt Bulgáriában, addigra nyelvileg egységesek lettek a
bolgárok, a helyi szláv nyelvet felvéve. Az ?sbolgárból 20-30 szó ment át a bolgár-szláv nyelvbe, ill.
lehetséges, hogy nyelvtani hatás is maradt: a bolgár felmutat ugyanis egyes olyan nyelvtani jeleket,
melyek az összes többi szláv nyelvb?l hiányoznak (p. nével?, bonyolult igeid?rendszer, kezdetleges
birtokragszer? jelenség, elbeszél? igemód), de ezen sajátosságok okait illet?en messze nincs egyetértés.

Az ?sbolgárok eredete máig nem tisztázott.

A legelterjedtebb elmélet szerint az ?sbolgárok a türk népek ogur ágohoz tartoztak, azaz a kazárok, a
hunok, az avarok közeli rokonai.
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Ennek varációja az az elmélet, hogy az ?sbolgárok hunok voltak, a legnyugatibb hun törzsekkel
azonosak. Ennek az elméletnek egyes hívei tagadják, hogy a hunok türkök lennének, a hunok szerintük
egy önálló altáji nép, nem része a türk ágnak. Az ?shaza szerintük a mai Ujguria, ahonnan kés?bb a
mongolok kiszorítják az ?sbolgárokat, a mai Észak-Afganisztánba kerülnek, majd onnan északnyugatra
vándorolva a Kaszpi- és a Fekete-tenger közti területre kerülnek, onnan pedig részben a mai Bulgáriába,
részben a Volga-vidékre. Ami a vándorlást illeti, a hagyományos türk elmélet hívei is ezt az útvonalat
valószín?sítik, csak az ?shazát nyugatabbra, a mai Kazahsztán területére helyezik.

Fentieknél jóval újabb elmélet szerint az ?sbolgárok se nem türk, se nem altáiji nép, hanem
indoeurópaiak, azon belül iráni nép a mai Tadzsikisztán vidékér?l, mely türk nyelvet vett fel, azaz a
szláv nyelv felvétele már a második nyelvváltás a bolgár történelemben. Ebben az elméletben érdekes,
hogy az iráni-türk nyelvváltás nem volt ritkaság a térségben, a Kaszpi-tenger és Kína közti régióban. Ez a
térség nagyrészben iráni népekb?l állt, melyeknek legnagyobb része a türk népek vándorlása és hódítása
miatt türk nyelv?vé vált, de kés?bb fordttott folyamat is zajlott: amikor a korban nagyobb presztízst
élvez? perzsa nyelvet vette fel a türk elit egy része is. Közép-Ázsia nyugati részén pl. megtörtént, hogy a
nomád és félmomád lskosság türk nyelv?vé lett, ezek az üzbégek el?dei, míg a letelepedett lakosság
maradt perzsa nyelv?, ezek a tadzsikok el?dei.

Ezeken kívül vannak marginálisabb elméletek is: az ?sbolgárok szlávok voltak, vagy éppen
ellenkez?leg, egyáltalán nem voltak szlávok, az ?sbolgárok azonosak a trákokkal. Ezeknek az
elméleteknek manapság kevés hívük van, talán csak a bolgár-trák azonosság kicsit népszer?bb.

A türk és hun elmélet hívei els?sorban nyelvi és államszervezési bizonyítékokra mutatnak rá. Az iráni
elmélet hívei pedig részben nyelvi adatokra, de leginkább népszokásokra, népm?vészeti azonosságokra.

Ami a magyarokat illeti, az összes elmélet híve a magyarokat rokonnépnek tekinti. A hun elmélet hívei
egyenesen azt vallják, hogy a magyarok egy bolgár törzs. A hagyományos türk elmélet hívei pedig a
magyar nyelvet használják egyes szóegyezések felmutatására. Az iráni elmélet hívei pedig rámutatnak,
egyes hasonlóságok a magyarokra is igazak. A leglátványosabb hasonlóság persze a nemzeti zászló: a
piros, fehér, zöld színkobináció igaz mind a magyarokra, mind a bolgárokra, mind az iráni népekre
(irániak, tadzsikok, kurdok).

kurd, magyar, bolgár, iráni, tadzsik zászló
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