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 Lassan a 2019-es év is végéhez közeleg. 
Ennek köszönhetően a decemberben megjelenő 
negyedik GazMag újság az idei utolsó lapszámunk 
is egyben.
 Magazinunkban folytatódott kicsit a digitális 
vonal, így az elektromobilitás és az 5G technológia is 
megjelenik hasábjainkon. Írtunk a győri Kautz Gyula 
Szakkollégium éves konferenciájáról, a sport és a 
futball szerelmesei pedig Xavi és Iniesta barcelonai 
nevelőedzőjének magyarországi előadásáról 
olvashatnak. A kultúra kedvelői számára egy újabb 
lemezajánlóval kedveskedtünk.
 A GazMag szerkesztőségének nevében 
kívánok magazinunkhoz jó olvasást, és minden 
olvasóknak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket, és 
sikerekben gazdag boldog Újévet!

Köszöntöm a Kedves Olvasót!

Tóth Marcell

Tartalomjegyzék

Mielőtt kinyomtatná ezt az újságot,
gondoljon a természetre!
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Szakkollégiumi Kautz Konferencia

A fővárossal ellentétben Győrben erősebb a partnerség 
szerepe, hiszen a GyőrBike az egyetem, a város és a 
sportközpontok együttműködésével jött létre. A helyi 
autómegosztó szolgáltatás az Audi saját, belső, zárt 
carsharing rendszere, de ezzel is közel 13.000 embert 
elér. Budapesten több szolgáltató is van ezen a piacon. 
Miközben a GreenGo és a MOL Limo a környezetvédelmi 
szempontokat hangsúlyozza kommunikációja 
során, a BMW által üzemeltetett DriveNow a 
prémium kategóriás autók megosztására fókuszál.

 A „Circular economy” kerekasztal-beszélgetésben 
a körkörös gazdaság és a fenntarthatóság kérdéseit 
feszegették a résztvevők. Komlósi László, a Széchenyi 
István Egyetem egyetemi tanára az intézmény és az 
ipar jó kapcsolatait dicsérte, kiemelve, hogy ezek az 
együttműködések és közös innovációk hozzájárulnak 
a fenntarthatóbb termeléshez és üzletmenethez is. A 
Miskolci Egyetem egyetemi tanára, Tóthné Szita Klára 
arra hívta fel a figyelmet, hogy a körforgásos gazdaság 
lényegében a tervezésnél kezdődik, hiszen már itt eldől, 
hogy az adott termék alkalmas-e a transzformációra vagy 
az újrahasznosításra. Koppány Krisztián, a Széchenyi 
István Egyetem vállalati kapcsolatokért felelős 
dékánhelyettese szerint a modell és a gondolkodásmód 
hosszú távú meghonosításához megfelelő szabályozás 
és policy lenne szükséges. Molnár Gábor a Meshlin 
Composites Zrt. fejlesztő mérnöke a megfelelő 
fejlesztés és tesztelés fontosságáról beszélt, hiszen ha 
tesztfázisban derül ki egy hiba a járműfejlesztés során, 
az jóval kevesebb költséget és környezetterhelést jelent, 
mintha vissza kell hívni egy teljes szériát. A lebomló és 
teljes életciklus során újrahasznosítható megoldásokhoz 
innovatív ötletekre és ezek megvalósítására van 
szükség. Gömöry Árpád, a BÜCHL Hungaria munkatársa 
szerint fontos, hogy ne csak mi itt Európában 
beszélgessünk erről, hanem a döntéshozókhoz és a 
világ szegényebbik felén élőkhöz is eljusson az üzenet.

 A nyitóelőadást Belyácz Iván akadémikus, a 
Magyar Tudományos Akadémia Körforgásos Gazdaság 
Állandó Osztályközi Bizottság elnöke és Fogarasi 
Csaba, a gödöllői Szent István Egyetem docense, az 
MTA KGÁOB titkára tartották „A körkörös gazdasági 
modellek alkalmazása a megújító ipari szektorban, 
a változás és növekedés fókuszterületei” címmel. A 
körforgásos gazdaság egy hatáscsökkentő modell, 
amely a gazdasági növekedést elválasztja az erőforrás-
felhasználás és a környezetszennyezés párhuzamaitól. 
A hagyományos erőforrás-felhasználást lineárisként 
írhatjuk le. (Jó példa erre egy autó, amelyet megveszünk, 
élettartama 8%-ában használunk, majd életciklusa 
végén hulladékként végzi.) Ezzel szemben a körkörös 
megközelítés igyekszik az erőforrások felhasználását 
növelni és az újrahasznosítást előtérbe helyezni. Erre 
több jó példát is találni a nagyvilágban. A next life 
sales-modell esetében az életciklus végén felújításra és 
újraértékesítésre kerül az adott termék – ezt a módszert 
követi a Tata autógyár is, amely háromszor értékesít. 
A terméktranszformáció esetében többek között az 
alkatrészek újrafelhasználására kell gondolni – a BMW 
már él ezzel a módszerrel. A közösségi fogyasztás a 
sharing economy megoldások igénybevételét jelenti, 
azaz olyan szolgáltatásokét, mint az Airbnb vagy a MOL 
Limo.

 Második plenáris előadóként Czakó Katalin 
kapott szót. A Széchenyi István Egyetem adjunktusa 
a megosztásos gazdaság helyi rendszerjellemzőiről 
beszélt a hallgatóságnak, azaz bemutatta, mi a helyzet 
Magyarországon, különös figyelmet fordítva Győrre. 
Hazánkban közel 100 szolgáltatás működik már, azonban 
a potenciális ügyfélkör mérete miatt jelentős részük 
Budapestre koncentrálódik. Győrben a profitorientált 
sharing economy megoldások közül a kerékpár-, az autó- 
és az ingatlanmegosztás van jelen. 

2019. október 17-én Győrben, a Széchenyi István Egyetem Multifunkcionális Kollégiumi Épületében került 
megrendezésre a Szakkollégiumi Kautz Konferencia. A helyi Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium immáron 
huszonkettedik ilyen jellegű konferenciáján a körforgásos gazdaság és a megújító ipar volt a központi téma.
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 Penk Márton, a Martin Metals Cégcsoport 
ügyvezető igazgatója az alumínium újrahasznosításának 
lehetőségeiről tartott előadást. Ebből megtudtuk, 
hogy az alumínium a harmadik leggyakoribb elem 
a földkéregben, viszonylag egyszerű (ugyanakkor 
viszonylag drága) előállítani, sok célra felhasználható 
és jól újrahasznosítható. A világon legyártott 
alumínium 70%-a nem primer alumíniumból, hanem 
újrahasznosítottból készül. A hazai ipar alapján újra 
az alumínium (más néven magyar ezüst vagy fehér 
arany) hazája vagyunk. Érdekes adat, hogy ha primer 
alumínium helyett újrahasznosítottat használunk, akkor 
tizenkétszer kisebb környezeti lábnyomot hagyunk hátra. 
A szekció zárásaként Szemerédi Eszter, a Széchenyi 
István Egyetem PhD hallgatója mutatta be az alternatív 
fizetőeszközök rendszerét. Ezek az eszközök, melyeket 
más néven helyi pénznek is hívunk, olyan fizetőeszközök, 
amelyek helyben (városi, térségi vagy regionális 
szinten) működnek, és a meglévő pénzrendszer mellett 
párhuzamosan, a helyi gazdaságot erősítve működnek 
(hiszen az elfogadóhelyek többnyire helyi termelők, 
helyi intézmények). Erre jó példa Amszterdam, ahol 
kifejezetten a hulladékgyűjtési és újrahasznosítási 
rendszert kötötték össze egy online alternatív 
fizetőeszköz-rendszerrel, melynek hatására többen 
változtattak fogyasztási és hulladékgyűjtési szokásaikon.

 Ezt követően a szekcióké volt a főszerep. A 
„Megújuló ipari megoldások elmélete és gyakorlata” 
szekció elején Tóth Gergely, a Kaposvári Egyetem 
egyetemi tanára osztotta meg vitaindító gondolatait, 
melyben a fenntartható fejlődésre hívta fel a figyelmet. 
Ebben ismertette, hogy az ENSZ fenntartható fejlődési 
céljainak (az úgynevezett SDG-k) megvalósítását 
a sharing economy megoldások elősegíthetik, a 
körforgásos gazdaság modellje pedig remekül illeszkedik 
hozzájuk. Zachár János, az ECO-Invest Kft. ügyvezető 
igazgatója a zéró hulladék kérdésköréről beszélt. 
Elmondta, hogy az iparban ez sok helyen inkább csak 
az „álom” kategória, de a minimalizálás megvalósítható. 
Ehhez sokszor a képzett munkaerő járul hozzá leginkább, 
ugyanis egy-egy ipari gép beállításán nagyon sok múlik 
a hulladékképződés szempontjából. Horváth István, a 
Holofon Zrt. IT elnöke a műanyagok begyűjtéséről és 
újrahasznosításáról beszélt. Többek között a műanyag 
kupakok begyűjtésével és feldolgozásával is ők 
foglalkoznak. Elmondta, hogy a különböző jótékonysági 
kupakgyűjtések és kupakversenyek során eddig körülbelül 
600 millió kupakot fogadtak. Ez ugyanennyi PET-palack 
felhasználását jelenti, ugyanakkor a kupakok ilyen 
irányú újrahasznosítása is jelentős környezetkímélésnek 
tekinthető.
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 Az előadásból megtudhattuk, hogy hazánk 
a buszgyártásban mindig is jeleskedett, gondoljunk 
csak az Ikaruszra vagy a Rábára (illetve a kínai BYD 
is Magyarországon, Komáromban gyártja elektromos 
buszait – a szerk.), ráadásul ezek a járművek igen 
hosszú ideig vannak forgalomban. A már évek óta 
nem gyártott Ikaruszok még mindig igen jelentős 
százalékát teszik ki a hazai buszflottának. Ezen buszok 
karbantartása, felújítása, bontása fontos feladat. A 
szakember úgy látja, hogy az Ikaruszok teljes bontása 
már kevésbé nyereséges, mint évekkel ezelőtt, azonban 
egyes alkatrészek kiszedése és további hasznosítása 
még mindig megéri. A konferencia utolsó előadása 
Csóra György nevéhez fűződött. A Bobico Kft. ügyvezető 
igazgatója az építőipari hulladékok újrahasznosításának 
lehetőségeit vizsgálta. Az építőipari hulladék egyik 
legjelentősebb része a bontásból származó hulladék. 
Ennek tekintetében a legnagyobb kihívást az jelenti, 
hogy egy bontás során több különböző anyag válik 
újrahasznosíthatóvá, és ezek szétválogatása idő- és 
munkaerő-igényes tevékenység. A fenntarthatóság 
szempontjából, illetve az eltérő anyagok eltérő értékesítési 
árai miatt erre mindenképp érdemes időt fordítani.

 A körkörös gazdaság témakörének aktualitását 
többek között az is adja, hogy központilag megfogalmazott 
célok alapján a magyar gazdaság jelentős részét 
szeretnék ebbe az irányba átállítani 2030-ra.

 A „Megújító ipar – beszállítók és szolgáltatások 
jelene, jövője” szekcióban elsőként Tóth Krisztina 
kapott szót. A gödöllői Szent István Egyetem egyetemi 
docense a tanácsadás mezőgazdaságban való 
jelentőségéről tájékoztatta a hallgatóságot. Elmondta, 
hogy a mezőgazdasági szektor szereplőinek szakmai 
támogatását hazánkban a Nébih koordinálja. A cél 
a gazdálkodók segítése, azonban a kommunikációt 
javítani kell, és edukálni kell a gazdálkodókat és a 
szaktanácsadókat egyaránt. Hulladékhasznosítás 
témakörében két jó példát hozott, az Ikea és a H&M 
cégeket, melyek a használt, kidobásra szánt termékeket 
átveszik a vevőiktől. Ozsvári Attila szintén mezőgazdasági 
témát hozott. Az ATE Budapest egyetemi docense a 
termelési input-output egyenlegről beszélt. Ő a tejiparból 
hozta a gyakorlati példákat, melynek kapcsán fontosnak 
tartja megjegyezni, hogy az EU eltörölte a kvótákat, 
így lényegében a versenyképesség dönt a különböző 
cégek között. A tejipar bevételének döntő többségét 
a tej értékesítése teszi ki, a tehenek húsként való 
felhasználása minimális összeggel járul hozzá ehhez, a 
trágya-eladás pedig nulla százalék közeli érték. István 
Zsolt a Miskolci Egyetem munkatársa a gépfelújítás és 
életciklus-hosszabbítás témájáról beszélt, ezen belül a 
buszokra fókuszálva.
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Elektromobilitás és 5G a jövő autóiparában

 Prukner Péter az 5G technológiáról és 
annak jelentőségéről osztotta meg gondolatait. A 
Széchenyi István Egyetem Rádiófrekvenciás Vizsgáló 
Laboratórium távközlési mérnöke elmondta, hogy azért 
van szükség rá, hogy a járművek infrastruktúrával és 
más járművekkel történő kommunikációját megfelelő 
módon lehessen végezni. Az 5G lényegében egy másik, 
nagyobb átviteli sebességet biztosító frekvenciasáv, 
ami gyorsabb és jobb kommunikációt eredményez. Az 
5G technológia számos változást fog eredményezni. A 
megfelelő antennakommunikáció megvalósításához 
jó antennarendszerre lesz szükség. A rendezvény 
konklúziójaként Prukner elmondta, hogy maga a 
technológia már most is rendelkezésre áll. Azonban 
rengeteg feladat van még hátra a nagy teljesítményű, 
magas megbízhatóságú és alacsony késleltetésű 
alkalmazásokra. A rendszer bevezetése hazánkban is 
pár éven belül megtörténhet, már készül Magyarország 
5G-stratégiája.

 Az első elődást Gulyás Péter, a helyi SZEnergy 
Team elektronikai részleget vezető mérnöke, az egyetem 
mesterképzéses hallgatója tartotta. A szakember 
elmondta, hogy az önvezető technológiák legfontosabb 
erénye az, hogy a közlekedésszervezés és a nagyobb 
csomópontok hatékonysága és menedzselése 
jelentősen javulni fog. Az elektromos járművek szerinte 
főleg belvárosi és helyi használatra alkalmasak, és nem 
a hosszú távú utakra kell használni őket. Erre példaként 
Kínát hozta fel, itt több nagyvárosban a tömegközlekedés 
teljes elektomobilizálása következett be, a belvárosokban 
elektromos, a külvárosi szakaszokban belső égésű 
motoros taxik üzemelnek 
 Az energiahatékonyság javításában évek óta 
élen jár a SZEnergy Team. A helyi járműfejlesztő csapat 
a megújuló energiaforrásokat használó versenyautók 
fejlesztésével foglalkozik, a különféle versenyeken tíz éve 
a kontinens élmezőnyébe tartozik. A környezettudatos 
járművekkel zajló Shell Eco-marathon versenysorozatban 
két éve már autonóm járművek versenyzésére is 
vannak kategóriák. Prezentációja zárásaként Gulyás 
Péter elmondta, hogy az önvezető járművek és az 
elektromobilitás témaköre nemcsak közlekedési ügy, 
a szabályozásra, a gazdaságra, az egészségre és az 
ingatlanpiacra is jelentős hatást gyakorol majd.

A jövő önvezető járműveinek két fő fejlesztési trendjét, az elektromobilitást és az 5G technológiát tárgyalták 
az Antall József Tudásközpont szakmai rendezvényén december 5-én Győrben, a Széchenyi István Egyetemen. 
A Kreatív Magyar Elme programsorozat aktuális előadása szervesen kapcsolódóik a győri egyetem jelenlegi 
kutatásaihoz is.

Tóth Marcell
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A futball értelmezésének egy új verziója

A vizsgált paraméterek: bioenergetikai struktúra – 
élethez való energia, kondíciós struktúra – fizikai 
képességek, koordinációs struktúra – technika, kognitív 
struktúra – a játék teljes ismerete, társas-érzelmi 
struktúra – egymás közötti kapcsolatok, érzelmi-akarat  
struktúra – mi a célom? mi motivál?, kifejező-kreatív – 
interkommunikáció csapaton belül, mentális – megérteni 
és meghatározni az létezésünket. Ezek a képességek 
mindegyike fejleszthető, és mindegyiket erősíteni is kell 
a labdarúgók esetében. A képzés folyamata: játékos 
akarsz lenni – megérted, mit jelent játékosnak lenni – 
játékossá válhatsz. Nagy jelentősége van annak is, hogy 
a futballista érezze, bíznak benne, és tisztában legyen a 
képességeivel és a hiányosságaival egyaránt. A klubnak 
felelőssége van a labdarúgóival szemben, ahogy minden 
tanárnak felelőssége van a diákjaival szemben. A jó edző 
ezeket figyelembe veszi, a rossz edző csak győzni akar.

 A másik jelentős pillér a Barcelona esetében 
a csapat felépítése. Minden játékos egységes 
együttműködése mint csapat – labdával az egész 
csapat játszik és élvezi, labda nélkül az egész csapat 
fut. Mindenkinek ismernie kell a játékuk elveit: TEAM: 
Together – Everybody – Achieve – More (Azaz a csapat 
angol neve, a „team” mozaikszóként annyit jelent: együtt 
mindenki többet érhet el). A csapat működésének és 
működtetésének egyik legfontosabb összetevője a 
megfelelő és pontos kommunikáció. Különbség van a 
játék olvasása és a játék értelmezése között. Különbség 
van a megoldások és a követelmények között. A játék 
nem egy térkép, hanem terület: minden pillanatban 
zajlik, ahogyan az élet is. Nem beszélnek adatpációról, 
de beszélnek anticipációról és személyiségről. Nem 
beszélnek rizikóról, bizonytalanságról, félelemről, 
de beszélnek valószínűségről és önbizalomról.

 Xavi Hernandez, Lionel Messi és Victor Valdez 
egykori nevelőedzője az FC Barcelonát sikerre vivő 
filozófia mögé adott betekintést az érdeklődőknek. A 
klubformálás és a klubbal való azonosulás folyamatának 
legfontosabb eleme a képzés. Ez az edzésen zajlik, 
az elvek és kritériumok mentén, a fiatalok képzésének 
során valósul meg. A játék stílusa, a modellje és a 
filozófiája együtt vezetnek el a klub identitásához, és 
a hiteles identitás sokkal fontosabb a klub számára, 
mint az összes többi  elem. Az identitás megtartásának 
fontossága  több dologra vezethető vissza: felelősség 
a labdarúgás fejlesztésére, a kiválóság elérése, tudás 
létrehozása , a tény, hogy a labdarúgás eszköz a fiatalok 
elérésére, és természetesen a sikeresség.

 A játék ötletének  pillérei a játékos, a csapat, az 
edzések, a gondolatok, és mindezek középpontjában az 
edző áll. A legendás holland labdarúgó és edző Johann 
Cryuff gondolata az volt, hogy „nálunk legyen a labda, 
játszani és élvezni kell a játékot. Hiszen úgy lehet a 
játkos teljesítményét javítani, ha élvezi a játékot, és ezt a 
társaknak is továbbadja.”

 Az egyik legfontosabb elem a játékos képzése. 
Ez egy hosszú folyamat. Példaként Xavit hozta fel, 
aki kisgyerekként került a csapathoz – ekkor még 
épp Joan Vilá Bosch edzette –, később pedig a világ 
egyik legjobbja lett. (Nem utolsó sorban pedig a 
következő edzőgeneráció egyik nagy reménységeként 
tekint rá egykori tanára.) A játékosokat folyamatosan 
nyilvántartják, elemzik, személyesen képzik őket. 

2019. november 14-én Győrben, a Széchenyi István Egyetemen tartott előadást az FC Barcelona egykori 
módszertani igazgatója, Joan Vilá Bosch. Egy másfajta módszer koncepciója és alapjai – ezzel a címmel osztotta 
meg gondolatait a népes hallgatósággal, melynek soraiban az egyetemisták mellett a győri sportélet korábbi 
kiváló labdarúgói közül Preszeller Tamás és Korsós György is részt vett.
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A jó játékos szerezhet gólt, a jó kapus háríthatja a lövést, 
de a jó csapat fogja uralni a játékot. Az edzés utolsó 
része nagypályás mérkőzés azokkal az alapelvekkel, 
melyeket a kisebb pályán megtanultak és begyakoroltak. 
Ezt a koncepciót 7 éves kortól minden korosztályban 
lehet alkalmazni, egészen a felnőtt csapatig.

 Egykori módszertani igazgatóként a spanyol 
szakember természetesen kitért a szakmai stábbal 
kapcsolatos igényekre. Tehetséges játékosok mindig 
is voltak és mindig is lesznek. A legnagyobb kihívás 
a megfelelő edzői gárda, és ebből kifolyólag az edzők 
megfelelő felkészítése, képzése. Az edzőképzés az 
egyik legnagyobb nehézség a labdarúgásban. Ennek 
oka, hogy mindenki mindig győzni akar. A legtöbben 
nem arra gondolnak, hogy tanuljanak és jobbá 
váljanak, hanem azzal, hogy győzni fantasztikus, 
veszíteni pedig nagyon rossz. Ilyen hozzáállással 
nem lehet megfelelően tanulni. Fontos a győzni 
akarás is, de a vereségből is lehet és kell is tanulni.

 A Barcelona játéka nem egyszerű, hiszen 
mindig nehezebb alkotni valamit, mint rombolni. 
A klubnál tudják, hogy nem fognak mindig nyerni, 
de hűek lesznek az elképzeléseikhez. Azokhoz az 
elképzelésekhez, melyeket 30 éve építenek, és ami 
mellett kitartanak. És aminek a létrejöttét Joan Vilá 
Bosch is teljes egészében látta . Ezek mellett akkor is 
kitartanak, amikor veszítenek, hiszen a klubfilozófia 
szerves része az, hogy megőrizzék ezt az identitásukat.

 A prezentáció végén megnézhettünk egy videót 
Xaviról, melyet a spanyol TV készített. Ebből kiderült, 
hogy a meccs alatt 804 alaklommal nézett fel, pásztázva 
a pályán zajló eseményeket, folyamatosan kontroll alatt 
tartva, olvasva és értelmezve a játékot . Az előadást 
követően a szakember bemutató edzést is tartott az 
érdeklődő edzőknek, játékosoknak, hogy ezáltal kis 
betekintést nyerhessenek a Barcelonánál zajló munkába.

Nem beszélnek rendszerről vagy játékmodellezésről, 
de beszélnek folyamatos fejlődésről és a felépítés 
dinamikájáról. Nem azért szervezik a csapatot, hogy a 
kapujukat védjék, hanem a labdához igazítva szervezik 
a játékot, hogy megvédjék azt . Nem akarnak önző és 
egoista játékosokat, csapatembereket szeretnének. Ott 
akarnak játszani, ahol a többi csapat csak átmenetileg 
akar lenni (a középpályán). Meg akarják adni a játék 
folyamatosságát és összetettségét minden pillanatban.

 Joan Vilá Bosch elmondta azt is, hogy az 
egyik fő gondolat, hogy a legjobb barátunk a labda. A 
gyerekeknek kiskoruk óta (példa erre Xavi vagy Messi). 
És ha a legjobb barátunk, akkor ne veszítsük el, tartsuk 
meg! A passz lényege, hogy a legjobb pozícióba kerüljön 
a játékszer ahhoz, hogy ne veszítsük el. A jó játékos 
nemcsak a közvetlen közelébe, hanem messzebbre is 
néz, folyamatosan figyeli a társakat. Labdával mindig 
egy lépést hátra, labda nélkül mindig egy lépést előre kell 
tenni (a hátrálás a félelem jele, és annak a jele, hogy a 
saját kapunkat akarjuk védeni). Szintén nagy jelentősége 
van a folyamatos koncentrációnak. A játékosnak 
nem néznie, hanem átélnie kell a játékot. Az alapelvet 
4P-ként írhatjuk fel (perception, pozícion, possession, 
pression, azaz: kogníció, helyezkedés, labdabirtoklás, 
visszaszerzés érdekében történő nyomásgyakorlás).

 Az edzés célja a kapcsolat kialakítása a játékos 
és a Barcelona játéka között. Több részből áll: az első 
rész a kondicionáló edzés, a második cicajáték és 
labdatartás, a harmadik a mérkőzések lejátszása kis 
területen. A pozíciós játék egy remek eszköz a különböző 
játékhelyzetek létrehozására, valamint a készségek 
és képességek fejlesztésére, erősítésére az alapelvek 
mentén. Ugyanezeket az elveket az edzések során kisebb 
és nagyobb területen is gyakorolják, hol több, hol kevesebb 
játékossal. Szintén az edzések során kell megtalálni 
azokat a játékosokat, akik majd vezérek lesznek a pályán. 

Tóth Marcell
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 Maszkos barátaink utoljára 2014-ben jöttek 
ki új matériával, így már esedékes volt hallani felőlük. 
Noha a tények ismeretében kb mindig volt jobb dolguk 
mint azt reklámozni, hogy hamarosan új album jön, ők 
mégis bejelentkeztek egy immáron nemcsak poszt-
Paul és Joey felállással, de azóta megváltak a második 
perkásuktól, Christől is. Bár úgy tűnik, mindez csak olaj 
volt egy olyan tűzre, amit jó dolog szítani, mert kapunk 
belőle mi is bőven.

 Az érme behelyezésével elindul a cirkusz, és 
a hangulatteremtő prüttyögés után az Unsainted nyit 
ténylegesen az újszerű kórussal, ami furcsa először, 
de jól illeszkedő. Bár ütős egy darab, de a refrén és a 
versszakok melodikus-kemény váltakozása nem mutat 
sok újat, inkább csak újra üdvözöl minket a Slipknot 
világában. A Birth of the Cruel már közelebb evickél 
az első album hangzásához és kaotikus felépítéséhez, 
például a refrén kifejezetten kegyetlen és mély headbang/
verekedés matéria.
 A Death Because of Death című átvezető után 
kapjuk meg az első személyes kedvencemet, a Nero 
Forte nevet viselő tételt, ami egy instant arcletépés! 
Lőni akarok, motorozni, lőni, és kitépni valaki gigáját és 
felrúgni a seggébe. Imádom. Rögtön követi ezt a Critical 
Darling, ami szinte előző szám ikertestvére, bár jobban 
elkülönül egymástól az erős verze, és a felengedő 
refrén. A dal vége egy jóféle effektfolyó, ami átköt A 
Liar’s Funeral számba, ami balladaként indul, majd néha 
kitör a melankóliából, hogy kiüvölthesse a felszín alatt 
megbúvó fájdalmat. Végül pedig átfordul egy lassú, 
sötét zakatolássá, hogy megalapozza számunkra a Red 
Flag-et az izmos darálásával, ami gond nélkül mehetne 
aláfestőnek az új Doom játékba. Gyilkos, kemény riffek 
és ínycsiklandóan csomagolt effektek. Kell ennél több?

 Pihenésképp, kapunk egy liftzenét egy fordított 
világból a What’s Next képében, amit a Spiders követ, 
ahol a billentyűk egy horror-érzést hoznak a nyitányba, 
amiből lassan építkezik a dal. Nyilván itt ez a kicsavart 
lassú várakoztatás volt a cél, bár nem tudom elhessegetni 
a töltelékdal gondolatát. Nem úgy, mint az Orphan 
esetében, ami egy igazi meglepetés. A súlyos, lassú 
bevezető után akkora öklössel talál be, hogy az agyunkat 
szorongatja. A refrén is jól illeszkedik, szerencsére nem 
ugraszt ki az esztelen térdcsapkodásból. Levegővételnek 
ezt követi a My Pain, a Slipknot-féle altatódal, ami 
inkább rémálmokat hoz, mint megnyugvást. Bár a 
szürreális, sötét effektek igazi nyalánkságok, de kár volt 
csak miattuk ezt a számot megírni. Nem sokat változtat 
a tempón a Not Long for This World című szám sem, 
ami az elgyötört kiabálós refrén alapján igen személyes 
lehet Corey számára. Számomra csak egy biztonságos 
középszerű dal.

Lemezkritika: Slipknot - We Are Not Your Kind
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 Ez az album már kellett. Nem is azért, mert úgy 
lett beharangozva, hogy Iowa-jellegű keménység lesz 
(ami csak részint teljesült), de az új matéria, a vérfrissítés 
és a tematikus albumok után jólesik egy igazi Slipknot 
albumot hallgatni, ami úgy progresszív, hogy közben 
megmarad a saját stílusjegyeinél. Nem akarnám őket az 
egekig magasztalni, de ezt a fajta haladó önazonosságot 
sok banda eltanulhatná tőlük (...ugye, Dope?).

Jövőre pedig újabb koncert Budapesten! Ott találkozunk!

 A korongot a Solway Firth édes, szervezett 
káosza zárja, ami szintén kedvenccé vált. Miután 
összeáll a dal, egy remek zúzást kapunk végszónak, 
magasba emelve a befejezetlenség zászlaját, jelezvén, 
hogy a srácokban maradt még bőven szufla.

 Az összeállításból lemaradt az All Out Life, ami 
állítólag a deluxe verzióra kerül majd csak fel. Egyébként 
jópofa dal az is, amilyen üzembiztosan újra bevezetett 
minket kézen fogva az Unsainted, úgy indít minket 
utunkra és búcsúzik - a megfelelő keménység mellett - 
egy időre tőlünk, hogy emésszünk, szeressünk, utáljunk, 
de legfőképp: érezzünk. Jól.




