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Köszöntöm a Kedves Olvasót!
Elérkezett az év utolsó hónapja, a december. A
fehér karácsonyra sajnos kicsi az esély, de az biztos,
hogy az év utolsó GazMag újságját lapozgatja éppen
az olvasó. Ez az esztendő is eseménydúsan alakult
a világban és a szerkesztőség életében egyaránt,
hiszen fennállásunk óta az egyik legnehezebb évünk
volt. Ennek ellenére igyekeztünk érdekes és aktuális
tartalommal megtölteni az újságot, 2018-ban pedig
újult erővel nézünk a feladat elé.
A decemberi újság ezúttal is rejt érdekes
cikkeket, hiszen írtunk többek között a Pécsen
megrendezett Big Data konferenciáról, az Enyedi
György Emlékülésről, vagy épp a közlegelők
komédiájáról is.
A GazMag szerkesztőségének nevében
kívánok mindenkinek jó olvasást, nem utolsó sorban
pedig kellemes karácsonyi ünnepeket, és sikerekben,
eredményekben gazdag boldog új évet!
Találkozunk 2018-ban!

Felelős kiadó: GazMag szerkesztőség

Főszerkesztő:
Tóth Marcell
Olvasószerkesztő:
Árki Zsuzsanna
Újságírók:
Ács Virág
Gyócsi Zsófia
Hanis Patrícia
Kiss Csaba
Krämer Annamária
Molnár Fanni
Fotó, videó:
Juhos Gábor
Tóth Marcell
Tóth Marcell Informatika:
Surányi Szabolcs

Tartalomjegyzék
Rövid hírek					4-5
Enyedi György Emlékülés			

6-7

A közlegelők komédiája			

8

A megyei jogú városok fejlődése		

9-10

Lemezkritika: Marilyn Manson - Heaven
Upside Down					11

A Szerkesztőség elérhetőségei:
szerkesztoseg@gazmag.hu
Honlapunk:
www.gazmag.hu
www.facebook.com/gazmag.hu
www.instagram.com/gazmag.hu
Megjelenik havonta, elektronikus formátumban.
Következő számunk januárban jelenik meg.

Mielőtt kinyomtatná ezt az újságot,
gondoljon a természetre!

4

GazMag

Rövid hírek
Az MKT Szakkönyvár nyitva tartása:
Kedd: 18:00 - 20:00
Szerda: 18:00 - 20:00

Az MTA KRTK Világgazdasági Intézetének decemberi
rendezvénye
2017. december 14. csütörtök 10:00
Oroszország új utakon? Putyin harmadik elnöki
ciklusának értékelése (panelbeszélgetés)

9021 Győr, Aradi vértanúk útja 12.
A beszélgetésen részt vesznek:
- Sz. Bíró Zoltán, az MTA TTI tudományos főmunkatársa
Online katalógus: http://www.mktkonyvtar.hu
- Deák András, az MTA KRTK VGI csoportvezetője
- Rácz András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Rendezvénysorozat Kornai János tiszteletére
tudományos főmunkatársa
A Magyar Közgazdasági Társaság Közgazdász - Weiner Csaba, az MTA KRTK VGI tudományos
Életműdíjával kitüntetett Kornai János közgazdász főmunkatársa
professzor 90. születésnapja alkalmából szerveznek
nagyszabású rendezvénysorozatot 2018 januárjában A rendezvény ingyenes, de regisztációhoz kötött.
és februárjában a Budapesti Corvinus Egyetemen. Helyszín: MTA Humán Tudományok Kutatóháza, 1097
A rendezvények között lesz Kornai-kiállítás, Budapest, Tóth Kálmán u. 4., földszint, 11-12. terem.
műhelybeszélgetés, valamint számos tudományos (Forrás: www.vki.hu)
előadás is.
A Kornai-évforduló kapcsán 2018. február 21-én rangos
nemzetközi konferenciát szerveznek a BCE-n The
importance of János Kornai’s research for understanding
the changing role of the state in the economy címmel. A
tanácskozás vezérszónokai a Nobel-díjas Eric Maskin
(Harvard), valamint Geoffrey Hodgson (Hertfordshire),
Erik Berglöf (LSE), Philippe Aghion (Collège de France,
Harvard, LSE) lesznek.
A rendezvények ingyenesek, ugyanakkor többségük
regisztrációhoz kötött.
További információk és regisztráció: www.kornai90.hu-n
(Forrás: www.mkt.hu)

Az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Dunántúli
Tudományos Osztályának „DTO Pécsi Szeminárium”
nevű novemberi rendezvénye
Cím: A sharing economy hazai elterjedése
Előadó: Bálint Dóra tudományos segédmunkatárs
Időpont: 2017. december 14. (csütörtök) 13:30
Helyszín: Dunántúli Tudományos Osztály Tanácsterem
(Pécs, Papnövelde u. 22)
(Forrás: www.rkk.hu)
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Rövid hírek
Versenyképesség: az innováció és az oktatás a kulcs
A Magyar Közgazdasági Társaság elnöksége elfogadta
az 55. Közgazdász-vándorgyűlés záródokumentumát,
amely összefoglalja a konferencián elhangzott
főbb gondolatokat, javaslatokat. Az összefoglaló
dokumentumot a közelmúltban az MKT eljuttatta
Matolcsy György jegybankelnöknek és Varga Mihály
nemzetgazdasági miniszternek, a Kormány Gazdasági
Kabinetje vezetőjének.
Az MKT Elnökségének meggyőződése, hogy a gazdaság
lényegében minden területén reprezentált hazai
közgazdász társadalom hasznos segítsége lehet a
gazdaságpolitika döntéshozóinak a gazdaságpolitikai
célok elérésében, és megtiszteltetésnek venné, ha
a döntéshozók időről időre lehetőséget adnának
számára az MKT évente száznál is több rendezvényén
felmerülő fontosabb javaslatokról, gondolatokról való
beszámolásra, esetleg azok megvitatására.

A Magyar Földrajzi Társaság legközelebbi rendezvényei
az ország különböző városaiban
2017. december 11. hétfő, 18:00
A Zalai Osztály rendezvénye
Mányoki Attila: Hullámok között
hosszútávúszás kulisszatitkai
Diavetítéssel egybekötött előadás.
Balaton Színház – Simándy terem
8360 Keszthely, Fő tér 3.

-

A

nyíltvízi

2017. december 11. hétfő, 18:30
A Dél-dunántúli Osztály és a Vagabond Világjáró Klub
közös rendezvénye
Juhász Balázs: Kuba fotós szemmel
Vasutas Művelődési Ház
7621 Pécs, Váradi Antal u. 7/2

2017. december 13. szerda, 15:00
Az 55. Közgazdász-vándorgyűlés záródokumentuma A Kisalföldi Osztály rendezvénye
lentebb olvasható, illetve pdf formátumban ide Bognár Tamás: Élet Ausztráliában
kattintva letölthető: http://www.mkt.hu/wp-content/ MTA KRTK RKI NYUTO Előadóterem
uploads/2018/01/VGY_2017_ajanlasok_final.pdf
9022 Győr, Liszt F. u. 10.
(Forrás: www.mkt.hu)
2017. december 13. szerda, 17:00
A Borsodi Osztály rendezvénye
Halász Levente: A Selyemút Üzbegisztán állomásaitól az
Hitelesek-e a hitelesítők?
Aral tó végzetéig
Hitelesek-e a hitelesítők? Lehetséges-e az eladósodás Miskolci Akadémiai Székház
az „elhitelesítés”, a hitelezés „elhiteltelenedése” nélkül? 3530 Miskolc, Erzsébet tér 3.
Ezzel a címmel tart előadást a Magyar Közgazdasági
Társaság
Kultúra-gazdasági
Szakosztályának (Forrás: www.foldrajzitarsasag.hu)
meghívására Szegő Szilvia nyugalmazott egyetemi
oktató, az NKE doktori iskolájának megbízott tanára, az
MKT Társadalomgazdasági szakosztály alelnöke 2018.
január 26-án, pénteken 16 órától a FUGA Budapesti
Építészeti Központban (Budapest V. kerület, Petőfi Sándor
út 5.). A rendezvény moderátora Veres Pál ny. egyetemi
docens, az MKT Kultúra-gazdasági Szakosztályának
tanácsadója.
(Forrás: www.mkt.hu)
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Enyedi György Emlékülés

GazMag

Öt évvel ezelőtt távozott közülünk a regionális tudomány hazai atyja, Enyedi György. Az ő munkássága és életútja
előtt tisztelegve szervezte meg a Magyar Tudományos Akadémia Gazdaság- és Jogtudományi Osztálya, az
MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete, az MTA Regionális Tudományok Bizottsága és a Magyar Regionális
Tudományi Társaság az „Enyedi György Emlékülés” címet viselő szakmai rendezvényt. A konferenciára a Magyar
Tudomány Ünnepén, november 22-én került sor az MTA Székházában.
Az emlékülés megnyitásaként Halmai Péter,
az MTA Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának
elnökhelyettese köszöntötte a megjelenteket, köztük
Enyedi György családját is. Kiemelte, hogy az egykori
kiváló
geográfus-közgazdásznak
elévülhetetlen
érdemei vannak a regionális tudomány magyarországi
elfogadtatásában.

A konferencia nem kizárólag a megemlékezésről
szólt, hanem szakmai jelleget is öltött. Ennek ékes
bizonyítékául szolgált Beluszky Pál előadása, aki az
urbanizációs ciklus egyik hazai érdekességéről, az
alföldi mezővárosok sorsáról tartott előadást. A MTA
KRTK RKI kutatóprofesszora elmondta, hogy az Alföld
sajátos fejlődési úttal rendelkezik. A falvak pusztulása
jelentős, emiatt gyakran környék nélküli városok
alakultak. Ezek a mezővárosok nemcsak funkciójukban,
hanem a magyar városhálózatban betöltött szerepük
alapján is sajátos helyzettel rendelkeznek, így további
mélyrehatóbb vizsgálatuk is számos tanulságot hozhat.

Ugyanezeket az erényeket hangsúlyozta az első
előadó, Pálné Kovács Ilona is. Az MTA levelező tagja,
Enyedi korábbi tanítványa elmondta, hogy a nagy elődöt
személyisége és kutatói habitusa távol tartotta a napi
politikától, azonban a regionális politikai és közpolitikai
kérdésekben markáns szakmai véleménye volt, hiszen
Enyedi György a Markos-iskola tagjának vallotta
az országot nemzetközi összefüggésekben nézte. magát. Erről Korompai Attila, a Budapesti Corvinus
Fontos kiemelni, hogy nem intézményt alapított, hanem Egyetem egyetemi docense beszélt. Előadásában
egy tudományterületet hozott létre.
röviden bemutatta Markos György munkásságát,
aki a marxista gazdaságföldrajz élharcosaként vált
Nemcsak remek szakember és kutató volt, hanem ismertté. Bár Markos konfliktusos habitusát, politikához
mentor és barát is. Erről Rechnitzer János beszélt, aki való viszonyát Enyedi nem vette át, szellemiségét,
az MTA Regionális Tudományi Bizottságának elnöke, kutatásmódszertani ismereteit és gyakorlatorientált
és az Enyedi György Regionális Tudományi Alapítvány szemléletét
magáénak
érezte,
tovább
vitte.
elnöke is. Az egykori kutatótárs röviden bemutatta, hogy
milyen meghatározó elméleti és módszertani kutatások
Szintén
egykori
tanítványként
kapott
zajlottak Enyedi részvételével és iránymutatásával, szót Tímár Judit. Az MTA KRTK RKI tudományos
és megjegyezte azt is, hogy a sikeres város Egyedi- főmunkatársa Enyedi társadalomszemléletét mutatta
féle kritériumai ma is megállják helyüket. Ugyanakkor be, mely a közgazdaságtan, a földrajz, a szociológia
hozzátette azt is, hogy munkássága előtt nemcsak úgy és a regionális tudomány vonzáskörzetében
tiszteleghetünk, hogy megőrizzük emlékét, hanem úgy is, helyezkedett el. Kutatási kérdéseit ontológiai és
ha a jelenkor szakmai kihívásaira is reagálunk, ahogyan episztemológiai szempontok egyaránt jellemezték.
Enyedi is tenné.

www.gazmag.hu

Utolsó előadóként Nemes Nagy József
kapott szót. Az ELTE egyetemi tanára az Enyediörökség generációs és diszciplináris trialitásáról
beszélt, melyeknek összetevői szerinte a kutatói tér, a
szervezeti tér és a kutatási témák tere. Prezentációjából
megismerhettük a regionális tudomány művelőinek
korfáját, illetve az aktuális kutatási irányokat is.
Előadását azzal zárta, hogy ebben a tudományágban
nem a „nyelv” vagy a módszertan, hanem a minőség a
meghatározó. A fiatalabb generáció tagjainak pedig azt
üzente, hogy építkezzenek tovább.
Tóth Marcell

Regionális tudomány

Az MTA KRTK RKI tudományos főmunkatársa,
Lux Gábor előadásában Enyedi széles látókörűségét
emelte ki. Ennek bizonyítéka, hogy hazai városhálózat
kutatása mellett a kelet-közép-európai folyamatok
kutatásában is aktívan részt vállalt. Ennek a kutatási
iránynak az új eredményeit mutatta be a pécsi kutató, aki
nem felejtett el megemlékezni arról sem, hogy az elmúlt
években nemcsak Enyedit, hanem a téma másik neves
kutatóját, Enyedi egykori tanítványát, Horváth Gyulát is
idejekorán elveszítette a szakma.
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A közlegelők komédiája – kiutak az ökológiai válságból
A fenti címmel tartott előadást november 9-én Győrben, a Széchenyi István Egyetemen Takács-Sánta András, az
ELTE egyetemi docense, és a közelmúltban megjelent „A közlegelők komédiája – A közösségek újrafelfedezése
mint kiút az ökológiai válságból” című könyv szerzője.
Tegyük fel, hogy létezik egy legelő, amelynek
véges az eltartóképessége. A területen 10 gazda
legelteti egy-egy tehenét. Az egyikük gondol egyet,
és egyszer csak két tehénnel jelenik meg a réten. Így
természetesen több tejet tud előállítani. Ez a többi
gazdának is feltűnik, így egyre többen tesznek így.
Amikor már mindenkinek két tehene van, máris oda a
versenyelőny, ezért egyikük beszerez egy harmadikat, és
természetesen neki is lesznek követői. Így megy szépen
sorban, egyre több tehén jár ki a legelőre, mindenkinek
sok teje van, mindenki boldog, csak időközben a túlzott
használat miatt a legelő tönkremegy, a teheneknek nincs
mit enniük, emiatt tejet sem tudnak adni, a gazdák pedig
azzal szembesülnek, hogy az újdonsült helyzetre nem
tudnak megoldást találni…

Ezt a történetet Garrett Hardin írta le 1968ban, és a jelenséget a közlegelők tragédiájaként írta
le. A közjó és az önérdek konfliktusáról szól, amely
lényegében egy társadalmi csapdát eredményez, amiből
ha bele kerül egy közösség, nehezen és áldozatok
árán tud csak kijutni. Ezt a szituációt mutatta be egy
interaktív előadás keretében Takács-Sánta András.
A tanmesének többféle befejezése is lehet, és jó hír,
hogy vannak pozitív forgatókönyvek is erre, sőt négy
lehetőség van arra is, hogy elkerüljük a tragédiát.
Most megjelent könyvében nemcsak ezeket
a megoldási lehetőségeket mutatja be, hanem jól
működő példákat is megismerhetünk, amik ékes
bizonyítékai annak, hogy bizonyos környezetkárosító
tevékenységek és az ezeket előidéző magatartásformák
sokszor elég egyszerűen elkerülhetők lennének.
A megoldási lehetőségek közül a mű főleg a
kisközösségek szerepével és lehetőségeivel foglalkozik
mélyrehatóbban. Aki szeretne jobban elmélyülni a
témában, annak érdemes belelapoznia a könyvbe.

Tóth Marcell

www.gazmag.hu
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A megyei jogú városok fejlődése
A fenti címmel rendezett tudományos konferenciát 2017. november 23-án Győrben a Széchenyi István
Egyetem újonnan alakult Gróf Bethlen István Kutatóközpontja. Az esemény díszvendége a névadó azonos nevű
leszármazottja volt.
A Bethlen-család képviseletében érkező Gróf
Bethlen István kiemelte, hogy az egyetemi-városi
közös kutatóközpont létrehozása az egyik legszebb
emlékállítás a korábbi miniszterelnök felé. Az egykori
államférfi ugyanis az országépítés és városfejlesztés
terén jelentős eredményeket ért el. Trianon negatív
hatásai, a bányák (arany, ezüst, só), a mezőgazdasági
területek, a vasút 2/3-a, valamint a népesség jelentős
része elveszett Magyarország számára, innen kellett
felállnia. Úgy látja, hogy az 1921-es és a 2010-es
gazdasági helyzet sok hasonlóságot mutat, emiatt
párhuzamot érez a napjainkkal. A lehetetlen gazdasági
helyzetből való kilábalás azonban nemcsak a nagy
előd érdeme, a Bethlen-kormány az előadó szerint igazi
csapatmunka volt. Mindazonáltal hozzátette, hogy
minden történelmi kort csak a saját kontextusában
lehet vizsgálni, ugyanakkor lehet rokon-felfogásokat
észrevenni közöttük. Hasznos tanulságnak gondolja,
hogy most is városoknak kell lenni a fejlődés motorjainak.

Regionális tudomány

A megnyitó, és egyben az első előadás
Fekete Dávid nevéhez fűződött. Győr Megyei Jogú
Város alpolgármestere egyben az új kutatócsoport
vezetője is. Bemutatójából megtudtuk, hogy a Gróf
Bethlen István Kutatóközpont egy multidiszciplináris
társadalomtudományokkal foglalkozó önálló kutatási
egység, amely a város és az egyetem együttműködésének
köszönhetően jött létre. Bár új szervezetről van szó,
a kutatói munka már elkezdődött, hiszen a Modern
Városok
Program
hatásainak,
eredményeinek
vizsgálatát szeretnék górcső alá venni. Fekete Dávid
elmondta, hogy a kutatás ex ante értékelést ad majd a
programról. Azért tartja fontosnak ezt a témát, mivel
a Modern Városok Program volumene (3400 milliárd
forint) és módja is egyedülálló. A fő kérdések, hogy
mennyire alakul át a városfejlesztési rezsim, milyen
lesz a központi költségvetésre gyakorolt hatás, illetve
az európai városversenyben a pozíciók erősödnek-e
emiatt, a gazdaságfejlesztéshez–újraiparosításhoz–
innovációhoz hozzájárul-e a program? A kutatóközponti
projekt disszeminációjának részeként folyóirat
különszámok megjelenése és tematikus konferenciák
megszervezése is várható.

Regionális tudomány
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A következő előadó Rechnitzer János volt.
A Széchenyi István Egyetem egyetemi tanára és
Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskolájának
vezetője a regionális tudomány hazai történetét,
ezáltal jelentőségét mutatta be a hallgatóságnak.
Elmondta, hogy a tudományág jeles képviselői a
rendszerváltás utáni első önkormányzati törvény
megalkotási folyamatában is részt vettek. Ezt követően
a kutatók a városhálózatot és annak funkcióit elemezték
mélyrehatóan (1993-2006). A következő fő kutatási
irány a városrendszer, várostér és városi társadalom
elemzése volt (2006-2010), az közelmúltban pedig a
közép-kelet-európai térség városhálózatának helyzete
és változásai kerültek az érdeklődés középpontjába,
kiemelt figyelmet fordítva a járműipari körzeteknek.
Természetesen a regionális tudomány is halad a korral,
így új kutatási irányok megjelenése is várható: többek
között a smart city témaköre, az ökovárosok, vagy az
új gazdasági innovációk (mint például a robotizáció)
is megjelenhetnek egyes vizsgálatok tárgyaként.
Rechnitzer professzor azt vallja, hogy bár a kutatási
témák és a fő irányok változnak, a sikeres város Enyedi
György által meghatározott kritériumai ma is aktuálisak.
A konferencia záró előadójaként Lux Gábor
kapott szót. Az MTA KRTK Regionális Kutatások
Intézetének pécsi kutatója a sikeres és a kevésbé
sikeres iparvárosok témakörét járta körbe. Az egyik
fő kérdés manapság az, hogy hogyan alkalmazkodhat
egy, a metropolisztérségeken kívüli város napjaink
kihívásaihoz?

GazMag
A globális munkaerő-kínálat növekedése, a Távol-Kelet
erősségei egyaránt új feladat elé állítják a közép-keleteurópai térség városait. Lux Gábor elmondta, hogy az
erős telepítési tényezők lokalizáltak, minőségalapúak,
csoportosak, egyediek és nehezen másolhatók . Úgy
véli, hogy a költségalapúság (olcsóság) és magas út
(minőség) között nincs középút, a versenyképesség
magas útja lehet a kitörési pont, mivel a költségalapú
árversenyben a távol-keleti országok előnyben vannak, és
a béralapú verseny fokozódása várható. A prezentációból
megismerhettük Setterfield-modelljét, melyben az ipari
és technológiai fejlődési pályák váltják egymást. Ezek a
fejlődési pályák pedig a területi tőke felhalmozásához
is hozzájárulhatnak. Az előadó kiemelte azt is, hogy
a mai sikeres városaink többsége útfüggő fejlődés
eredményeként került oda, ahol most van (például Győr,
Kecskemét, Miskolc), általában a külföldi működő tőke
(KMT) vezérelt működő tőke és feldolgozóipar hatására.
Azonban nem dőlhetnek hátra ezek a térségek sem,
hiszen a szerkezeti válság (részleges) újjáéledése
várható az autóipari központokban. Ennek kezelésében
nagy szerepe lehet a triple helix modellek (az ipar, az
akadémiai szféra és a városvezetés együttműködése)
térbeli értelmezésének, és az ennek mentén létrejövő
tudásbázisoknak is.

Tóth Marcell

www.gazmag.hu
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Lemezkritika: Marilyn Manson - Heaven Upside Down
Az egykoron világméretű sokk-rockerként és
antikrisztusként megismert zavart lelkű metálos arc az
elmúlt 10 évben nem igazán tudott visszakapaszkodni a
karrierje csúcsára, sőt, egyre gyengébb próbálkozások
születtek a részéről, aminek ékes bizonyítéka a legutóbb
megjelent The Pale Emperor. Noha Manson megindokolta
a melankolikus hangzást, miszerint a producer fordított
módon dolgoztatott, vagyis a mester hangjára íratta a
zenét, valahogy sovány vigaszként szolgált mindazok
számára, akik máshoz vannak szokva Alice Cooper
fáklyavivőjétől (jogosan).

Összességében izgalmasabb matériát kaptunk,
mint amit a Pale Emperor hozott, ha mindenképp
párhuzamot akarnék vonni, talán a 2009-es High End Of
Low anyag jut eszembe róla, ám a kritikusok legtöbbje újra
látni véli benne az Antichrist Superstar és a Mechanical
Animals vonalait is benne. Az viszont biztos, hogy ha
készül még zene Manson papától, akkor annak mindenki
örülni fog, ha ezt a szintet lövi be alsó célnak és ilyen vagy
még jobb muzsikát kaphatunk tőle egy esetleges anyák
napján, ami aztán kará... szaturnáliakor meg is jelenhet.

Juhos Gábor

Kultúra / Zene

A Heaven Upside Down már majdhogynem
elvesztette minden leendő várakozását, hiszen még
tavaly be lett jelentve, hogy szinte már kész és Say10
címmel fog megjelenni Valentin-napon. Aztán a
szerelmesek ünnepe jött, látott és elmúlt, akárcsak maga
a szerelem és az album várása is. Majd nyáron kezdtek
el furcsa rövid videók megjelenni Manson twitterfiókján az új anyagot promózva, és szeptember közepén
kaptunk egy klipet és megjelenési dátumot. Lássuk, mire
mentünk vele.
A korongot nyitó Revelation 12 egy jó kis buliindító szám, már most több élet van benne, mint az előző
albumban összesen. Üdv Manson újraéledt, kifordult
világában. Az ezt követő Tattooed In Reverse egy tipikus
stadion tapsoltatós nóta, bólogatni szeretők számára.
Meglepő újdonság, hogy néha hallani Manson tiszta
énekhangját is, ami néha már enyhe bluesba hajlik,
mégsem veszti el eredetiségét.
We Know Where You Fucking Live - szól az első
klipszám. Hozza a jó öreg papírformát, főleg a refrén repít
minket vissza a kilencvenes évek akkor még fényesen
ragyogó érájába, amit ugyanilyen formában követ a
Say10. Nem egészen klipszám (még) ám ez volt az első
részlet, amit képi világgal együtt kaptunk az új albumból.

A versszakok sötét, baljós prüttyögése és a refrén
kitörése tökéletes összhangban vannak egymással.
Számomra ilyen egy etalon Manson szám. Nem
úgy, mint a Kill4Me, ami kissé kiesik a sorból
számomra, egyrészt unalmas, másrészt a refrénben
eléggé szokatlan mód használt elektronikával.
Gondolom, kötelező jelleggel lett szerepeltetve,
mint csajozós/szerelmes szám... a maga módján.
A Saturnalia című darabbal viszont visszatérünk
a sötétbe, bár ebben a látszólagos jam session-ben nem
igazán találok kapaszkodót, inkább csak hangulatot
teremt mintsem valami kiemelkedőt hozna. De azért
Boldog Karácsonyt! Olyannyira, hogy a soron következő
Jesus Crisis egy elég egyértelmű középső ujj a mai
társadalom felé, némi aktuálpolitikai kikacsintással.
Innen váltunk át a Blood Honey (egy pillanatra
megijedtem a címet látva) modern, szomorú balladájához
a tipikus stílusjegyekkel díszítve, ugyanakkor az egész
hangzás egy kellemes nosztalgiát ébreszt, ismét
sikerül megidézni vele a fénykorban készült dalokat.
A címadó Heaven Upside Down kissé populáris
vizekre evez a hangulat-hangzás kombóval, ám
filmzenének jó lehet (amennyiben nem folyamatosan ez
szól a film alatt). A sort a Threats of Romance zárja, hogy
búcsúzóul még döngöljünk, bólogassunk, tapsoljunk egyet,
mielőtt bezár a bár és mehetünk haza. Holnap munka van.

