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Rövid hírek
Az MKT Szakkönyvár nyitva tartása:
Kedd: 18:00 - 20:00
Szerda: 18:00 - 20:00
9021 Győr, Aradi vértanúk útja 12.
Online katalógus: http://www.mktkonyvtar.hu

I. Szlovákia Magyar Közgazdászok Találkozója
A Szlovákiai Magyar Közgazdász Társaság a komáromi
Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Karával
együttműködve hagyományteremtő szándékkal hirdeti
meg az I. Szlovákiai Magyar Közgazdászok Találkozóját,
amely reményeink szerint nem csak a felvidéki magyar
közgazdászok szakmai egyeztetését szolgálja,
hanem elősegíti a Kárpát-medencei közgazdászok
együttgondolkodását is.
A szakmai találkozónak Komárom, azon belül a Selye
János Egyetem ad otthont június 14-én és 15-én, amelyre
közel 30 előadót várnak a szervezők.
A konferencia plenáris előadásokkal kezdődik csütörtök
koradélután, amelyeket pénteken szekcióülés-sorozat
követ, végül plenáris előadással zárul.

Jövőnk a gyermek – konferencia Budapesten
Jövőnk a gyermek – Párbeszéd a családokért. Ezzel
a címmel szervez konferenciát az Eötvös Loránd
Tudományegyetem, a Barankovics István Alapítvány, az
Összefogás a Gyermek és Családbarát Magyarországért
Szakértői Műhely és a Magyar Közgazdasági Társaság
nemrégiben megalakult, Demográfiai Szakosztálya
2018. június 20-án, szerdán 9 órától Budapesten, az
ELTE Lágymányosi Campusának Gömbaulájában (1117
Budapest, Pázmány Péter Sétány 1/A, Északi tömb).
A tanácskozáson a tervek szerint előadást tart többek
között Veresné Novák Katalin család- és ifjúságügyért
felelős államtitkár; Pleschinger Gyula, az MKT elnöke, a
Monetáris Tanács tagja; Kovács Árpád, a Költségvetési
Tanács elnöke, az MKT örökös tiszteletbeli elnöke; Benda
József, a szakértői műhely vezetője, az MKT Demográfiai
Szakosztályának elnöke; Vass Csaba filozófus,
közgazda, szociológus, az MKT Társadalomgazdasági
Szakosztályának elnöke vagy éppen Birinyi József, az
MKT Kultúragazdasági Szakosztályának elnöke.
(Forrás: www.mkt.hu.hu)

MKT-KT konferencia az államháztartási folyamatokról
A
Költségvetési
Tanács
számára
készített
háttértanulmányok bemutatására szervezi meg
A konferencia programja az alábbi linken érhető el:
hagyományos, őszi konferenciáját 2018. október 16h t t p s : / / d r i v e . g o o g l e . c o m / f i l e / d / 1 - án, kedden 9 óra 30 perctől a Kossuth Klub I. emeleti
xMgyqGaSZbWcTAJhrH5HHjChrOL_4AO/view
nagytermében (1088 Budapest, Múzeum utca 7.) a Magyar
Közgazdasági Társaság és a Költségvetési Tanács. Az
(Forrás: www.gazdasag.sk)
előadások témái között pedig a makrogazdasági és
államháztartási folyamatok bemutatásán túl idén nagy
hangsúlyt kapnak az egészségügyi modernizációs
lépések hatásai az egészségügy államháztartási
finanszírozására, valamint az államháztartási és a
magánfinanszírozás eddigi és várható alakulása.
(Forrás: www.mkt.hu)
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Rövid hírek
Közgazdász-vándorgyűlés Debrecenben
Debrecen városa ad otthont 2018. szeptember 6. és 8.
között az 56. Közgazdász-vándorgyűlésnek. A hazai
közgazdász szakma legnagyobb éves konferenciája
2007 után tér vissza ismét a cívis városba: akkor a
Romániai Magyar Közgazdász Társasággal közös
tanácskozás három napja alatt több mint 90 előadást
hallgathatott meg a mintegy 700 résztvevő. Idén
legalább 900 közgazdászt vár a Kárpát-medencéből és a
visegrádi országokból a szervező Magyar Közgazdasági
Társaság.
A rekordok azért vannak, hogy újabb rekordokra
inspiráljanak – tette hozzá immár az idei konferenciáról
szólva a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke.
Pleschinger Gyula, a Monetáris Tanács tagja
hangsúlyozta: az MKT éves szinten mintegy 80–100
szakmai rendezvénye közül zászlóshajóként emelkedik
ki a közgazdász-vándorgyűlés, amelyre idén a tavalyinál
is több résztvevőt várnak a szervezők. A tervezett
szakmai program alapján a rekorddöntés nem is
elképzelhetetlen: idén szeptemberben a debreceni
Kölcsey Központban két plenáris és 19 szekcióülés várja
majd az érdeklődőket – utóbbiak olyan témákban, mint
például a magyar gazdaság növekedésének esélyei, a
kelet–közép-európai tőzsdék stratégiái a Brexit után,
a biztosítási piac aktuális trendjei, a sportgazdaság
kérdései, az Európai Unió 2020 utáni költségvetési
kilátásai, vagy éppen az innováció és a foglalkoztatás
összefüggései. Pleschinger Gyula kiemelte: a
konferencia felkért előadói között hagyományosan ott
van Matolcsy György jegybankelnök és Varga Mihály
pénzügyminiszter, de várhatóan előadást tart a debreceni
tanácskozáson Günther Oettinger, az Európai Bizottság
költségvetésért felelős tagja és Liam Benham, az IBM
európai alelnöke is. Az MKT elnöke hozzátette: míg a
tavalyi konferencia központi témáját a versenyképesség
kérdései adták, addig az idei, debreceni közgazdászvándorgyűlés fókuszában az oktatás és a szakképzés és
ezek nemzetgazdasági összefüggései állnak majd.
(Forrás: www.mkt.hu)

A Magyar Földrajzi Társaság legközelebbi rendezvényei
az ország különböző városaiban
2018. szeptember 18. kedd, 18:00
A Turizmusföldrajzi Szakosztály és a Kodolányi János
Egyetem Turizmus Tanszéke közös rendezvénye
Halász Levente: Peru - Földünk legszárazabb sivatagjától
a mindennapos földrengések városán át a trópusi
felhőerdők által elrejtett inka hagyatékig
Kodolányi János Egyetem FR. 401-es előadó
1139 Budapest, Frangepán u. 50-56.
2018. szeptember 26. szerda, 17:00
A Borsodi Osztály rendezvénye
Fülep Teofil: Zákinthosz kerékpárral, Görögország
nyugati oldalán, a Jón-tenger gyöngyyszemén
Miskolci Akadémiai Székház
3530 Miskolc, Erzsébet tér 3.
2018. szeptember 26. szerda, 18:00
A Duna-völgyi Osztály és a PTE Kultúratudományi
Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar közös
rendezvénye
Csintalan Lilian Gabriella: Balkán szíve - Barangolások
Koszovó, Macedónia és az Észak-Albán-Alpok területén
PTE KPVK A/52
7100 Szekszárd, Rákóczi utca 1.
2018. szeptember 28. péntek, 20:00
A Turizmusföldrajzi Szakosztály rendezvénye
Aubert Antal — Szabó Géza : Terroár termékek a DélDunántúlon
Termékbemutatóval egybekötött előadás a Kutatók
Éjszakáján.
PTE TTK C épület IV. emelet, Prinz-előadó
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
(Forrás: www.foldrajzitarsasag.hu)
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Közgazdász Doktoranduszok és Kutatók IV. Téli Konferenciája
Negyedik alkalommal rendezte meg a Közgazdász Doktoranduszok és Kutatók Téli Konferenciáját a Doktoranduszok
Országos Szövetségének Közgazdaság-tudományi Osztálya. Az idei eseménynek február 2-án és 3-án a Szent
István Egyetem gödöllői campusa volt a házigazdája.
Bár a DOSZ legnagyobb éves rendezvénye
hagyományosan a Tavaszi Szél Konferencia, a
tudományos osztályok gyakran rendeznek saját szakmai
programokat is, ezek közé tartozik a Közgazdaságtudományi Osztály Téli Konferenciája. Az esemény célja,
hogy az ország különböző doktori iskoláiban tanuló, főként
gazdasági képzésben részt vevő doktorandusz hallgatók
bemutathassák legfrisseb kutatási eredményeiket, és
nem utolsó sorban saját szakmájukban kapcsolatot
építsenek más PhD-hallgatókkal.

A konferencia ezúttal is nagy érdeklődésnek
örvendett, hiszen Gödöllőn 8 magyar- és 2 angol
nyelvű
szekcióban
közel
100
doktorandusz
tartott előadást, lefedve a közgazdász szakma,
és a határterületek közel teljes palettáját.
Bár a konferencia elsődleges célja, hogy
platformot biztosítson a tudományos pályán elinduló
fiataloknak és segítse szakmai kapcsolataik kiépítését,
a rendezvénynek a tudományos munka mellett kötetlen
programok is fontos részét képezték. A résztvevők így
ismerhették meg a gödöllői Grassalkovich-kastélyt.

Tóth Marcell
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I. Gróf Bethlen István Erdélyi Nyári Egyetem
Az idei évben első ízben került megrendezésre a Gróf Bethlen István Erdélyi Nyári Egyetem. A június 8. és 13. között
lebonyolított szakmai és kulturális rendezvényt a győri illetőségű Gróf Bethlen István Kutatóközpont szervezte.
A romániai politika mindemellett rendkívül személyiségcentrikus, több ciklus óta ugyan azok a legfőbb
szereplők, és a szavazók sokszor az adott politikus
személye miatt teszik le voksukat az adott párt mellett.
Székely szót ejtett saját pártjáról is. Az RMDSZ egy
fix szavazóbázissal rendelkezik, értelemszerűen a
romániai magyarok köréből kerülnek ki a támogatói.
Sok éves trend, hogy az aktuális kormánypárttal
könnyebb szót érteniük, mint a mindenkori ellenzékkel,
és ez úgy is igaz, hogy a szerepek közben cserélődnek.
A politológiáról átnyergelve a szociológiára
Kiss Tamástól ismerhettük meg az erdélyi magyarságot
érintő társadalmi folyamatokat. Az ő előadásából
megtudhattuk, hogy a román pártok nem célozzák
meg a magyar szavazókat programjukkal, sőt sokszor
szinte csak a román elitnek szól a mondanivalójuk.
E miatt a kétarcú kisebbségpolitikai rezsim miatt
is volt sikeres a magyarlakta területeken a Minority
Safe Pack-kezdeményezés. A helyi magyarság Kiss
elmondása alapján következetesen a legerősebb etnikai
pártot támogatja, tehát ebből a szempontból erős az
identitásuk, és jelentős az igényük az érdekképviseletre.
Benedek József professzor a vendéglátó
város történetébe kalauzolt el minket, a Babes-Bolyai
Tudományegyetem egyetemi tanára ugyanis „Kolozsvár
poszt-szocialista
fejlődésének
mozgatórugói”
címmel tartott előadást. Ebből megtudhattuk, hogy
Kolozsvár igenis sikertörténetnek számít, főleg
Románián belül. Az országot ugyanis nem homogén
területek alkotják, a vidéki szegénység igen gyakori
és markáns ismertetőjele keleti szomszédunknak,
azonban a nagyvárosok kiemelkedő szigetekként
jóval fejlettebbek és élhetőbbek környezetüknél.
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A nyári egyetem programja két szakmai napot
foglalt magába. Az elsőre június 9-én került sor
Kolozsváron, a Babes-Bolyai Tudományegyetemen.
Ez a programpont Fekete Dávid előadásával indult. A
Gróf Bethlen István Kutatóközpont vezetője (aki Győr
alpolgármestere is egyben) a kutatóközpont bemutatását
vállalta magára. Előadásából megtudtuk, hogy a 2017ben alapított intézet három nagyobb témában tervez
kutatásokat folytatni. Ezek a globális nemzetközi és
EU-s folyamatok vizsgálata, a magyar gazdaság a
változó nemzetközi térben, valamint Magyarország a két
világháború között. A nyári egyetemet hagyományteremtő
jelleggel szervezték meg.
Ezt követően Korsós Tamás, Magyarország
Kolozsvári Főkonzulátusának konzulja lépett pulpitusra.
Tőle a konzulátus tevékenységéről és főbb kihívásairól
hallhattunk érdekes előadást. Fontos adalék volt, hogy a
helyi konzulátus a kettős állampolgársággal kapcsolatos
ügyek intézése miatt egyfajta okmányirodai funkciót is
betölt a helyi magyarság életében, hiszen az útleveleket,
a személyi igazolványokat és a honosítási folyamatot is
rajtuk keresztül lehet intézni. Korsós úgy fogalmazott,
hogy a konzulátus életében jóval több a közigazgatási,
mint a diplomáciai feladat.
„A szervezett káosz anatómiája” címmel
Romániáról
prezentált
átfogó
politológiai
esettanulmányt Székely István, az RMDSZ alelnöke.
Előadásának köszönhetően rövid történeti kitekintést
kaptunk az ország helyzetéről a rendszerváltástól az
EU-csatlakozáson át napjainkig. Ebből kiderült, hogy
a román rendszer egy egyedi politikai képződmény,
hiszen fél-elnöki rendszernek írható le, de messze nem
a klasszikus módon, amit a megkettőzött egykamarás
rendszer is bizonyít. Minden anomália ellenére egy
arányos választási rendszer működik az országban,
ami a jelenlévő magyar kisebbség szempontjából
mindenképpen kedvező.

Gazdaság
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Kolozsvár sikertényezői között az egyetemek
jelentős szerepét (körülbelül 50-60 ezer egyetemista
van a városban), az ipari parkot, az erős vállalkozói
környezetet, a kedvező elérhetőséget, és az országos
jelentőségű szolgáltatásokat (oktatás, egészségügy
stb.) nevezte meg. A javuló munkapiaci mutatókban
igen fontos szerepet játszik az IT-szektor, a városban
ugyanis 1300 cég tevékenykedik ebben az iparágban,
ezek 14 ezer alkalmazottat foglalkoztatnak, ami
az aktív lakosság 14%-át fedi le. Az átlagbér az IT
szektorban 6000 lei. Kolozsvár jelentőségét mutatja,
hogy a főváros, Bukarest után a második legjelentősebb
központ az országban. Ez a pozitív hatások mellett az
ingatlanárak emelkedését és a forgalom növekedését
is eredményezi. Azonban a város nem elégedhet meg
jelenlegi helyzetével, Benedek József úgy véli, hogy a
munkaerőpiaci spektrum szélesítése kívánatos lenne.
A helyi helyzetkép után a nagypolitika felé,
nemzetközi vizekre eveztünk Grúber Károly előadásának
köszönhetően. A Széchenyi István Egyetem egyetemi
tanára „Románia, Magyarország, Erdély: geopolitikai
dilemmák” címmel tartott előadását azzal kezdte,
hogy a Huntington és Fukuyama közti globalizáció- és

GazMag
lokalizáció elméletek közül a globalizáció „vezet”,a
geopolitika visszatért, ennek ékes bizonyítéka Románia
is. Az ország esetében a Kárpátok a választóvonal, a
jelenlegi geopolitikai fókusz pedig ettől keletre található
a románok számára: a Moldáv Köztársaság, és a Feketetenger térsége. A Moldáv Köztársasággal való egyesülés
időről-időre téma a politikusok és az átlagemberek
között is. Ebben Oroszország számít keleti szomszédunk
riválisának, ugyanis jelentős moldáv befolyással
rendelkezik, amit elveszítene, ha a két ország egyesülne.
Ennek is köszönhető, hogy a románok folyamatosan
erős kapcsolatokat építenek ki az USA-val, ami katonai
együttműködésben is megnyilvánul. Grúber Károly
elmondta, hogy Magyarország esetében nincsen erős
orosz kitettség, ugyanakkor az USA-val való kapcsolat
is jóval gyengébb. A magyar-román kapcsolatokban a
megbékélés hiányát tartja negatívumnak, ugyanakkor
a két ország közötti autópálya-összeköttetés hiányát
is megemlíti, mint a térség fejlődését gátló tényezőt.
Az energiapolitika terén ugyanakkor előremozdulás
tapasztalható. Előadását azzal zárta, hogy Magyarország
és Románia egyaránt határos Ukrajnával, és az ukrán
helyzet kapcsán a két ország érdekei igen hasonlóak.

www.gazmag.hu

„Rossz dolgok látása és hiábavaló beszédek
hallása által – A kolostorok, mint térségszervező
tényezők”. A fenti címmel tartott rendhagyó előadást
Sárai-Szabó Kelemen perjel. A Győri Bencés Perjelség
vezetője egyháztörténeti prezentációval színesítette a
nyári egyetem szakmai programját. Múltidézését 313ban, Nagy Konstantin idejében kezdte, majd az üldöztetés
és a vértanúság eseményeinek bemutatásával világított
rá, mennyire nehéz helyzetben voltak a múlt évszázadok
egyházi hivatást gyakorló emberei. Az atya a középkort a
szerzetesség virágkoraként mutatta be, ekkor alakultak
meg többek között a ferencesek, a domonkosok és a
jezsuiták is. Megtudtuk, hogy a bencések népszerűségét
többek között a szabályzatukra a többi rendben
tapasztalhatónál nagyobb rugalmasság okozta. Bár a
szerzetesrendek többsége Európában alakult, az egyház
és az állam viszonyának változásai, s a felvilágosodás
korának kihívásai következtében végül az Európán túli
szervezeteiknek is köszönhetően maradtak fenn ilyen
hosszú ideig. Sárai-Szabó Kelemen nem feledkezett
meg a magyarországi helyzetről sem. Elmondta, hogy
a magyar férfiember természete alapján nem alkalmas
arra, hogy elvonultan éljen, ezért nálunk kevésbé terjedt
el a szerzetesség. Ennek ellenére hazai fellegvárai is
voltak a mozgalmaknak, a bencések Pannonhalmán és
Tihanyban, a ferencesek Szegeden, a jezsuiták pedig
Miskolcon alakították ki központjukat.
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A második szakmai napra június 11-én
Gernyeszegen, a Teleki-kastélyban került sor. Itt
első előadóként Rechnitzer János kapott szót, aki a
városkutatás jelenéről és jövőjéről, valamint az ezt érintő
új módszerekről tartott bemutatót. A győri Széchenyi
István Egyetem professzora röviden bemutatta a jelenleg
is zajló ilyen irányú magyarországi kutatásokat, köztük
a Bethlen István Kutatóközpont által végzett Modern
Városok Program hatásait vizsgáló kutatást, valamint
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Széchenyi István
Egyetem kooperációjaként zajló nagyváros-kutatást.
Szintén a Széchenyi Egyetemet képviselte Filep
Bálint, aki napjaink aktuális trendjeiről (digitalizáció,
robotizáció, mesterséges intelligencia) beszélt. Az
egyetem kancellárja azt vizsgálta, hogy a felsőoktatási
intézmények hogyan tudnak megfelelően alkalmazkodni
ezekhez a folyamatokhoz. Bár tisztában van vele, hogy
Magyarországon a budapesti egyetemek rendre előrébb
tartanak ezekben az elemekben a vidékieknél, mégsem
tartja reménytelennek a helyzetet. Példaként a Győrben
már jól alkalmazott Triple Helix Modellt hozta fel; az
egyetem, a város és a vállalatok együttműködése számos
szinergiát eredményezett már a nyugat-magyarországi
megyeszékhelyen.
Fekete Dávid, a szervező Bethlen István
Kutatóközpont vezetője a korábban már említett
nagyvárosi kutatások témáját építette be előadásába,
főleg győri példákon keresztül. Bár korábban más
megközelítés volt a jellemző, manapság a nagyváros
és a közvetlen környezetében fekvő települések
együttműködése, együttes fejlesztése szabja meg a
gazdasági kormányzás irányát. Ez azonban sokszor
forrásigényes, Fekete Dávid úgy véli, hogy ennek
áthidalásában nyújthat segítséget az előadó és csapata
által már kutatott Modern Városok Program.
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Az egyetemek funkcióinak bővülése gyakori,
és sokszor látványos folyamat. Ezt a témát járta
körbe Feketéné Czakó Katalin „Vállalkozói egyetemek
Európában” című előadásában. A prezentációból
megtudtunk, hogy az egyetemek már messze nem csak
oktatási intézményként funkcionálnak. Természetesen
az oktatás mint szolgáltatás megmarad, de a paletta
folyamatosan szélesedik. Ennek jó példái a vállalkozói
egyetemek, melyek esetében egy innovatív, vállalkozói
szemléletű egyetemi vezetést kell elképzelni, mely
rendelkezik vállalkozói stratégiával. Napjainkra ez a
szemléletmód is kicsit átalakult, változott.
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Kezdetben sokan forráskiegészítésként használták,
manapság pedig már sokszor egy választott stratégia az
egyetem részéről. Az előadás során a teljesség igénye
nélkül néhány jó példát is megismerhettünk, többek
között Poznanból, Rennesből és Győrből.
Az I. Gróf Bethlen István Erdélyi Nyári Egyetem
szakmai programja a délutáni szekcióelőadásokkal
zárult, melynek során PhD-hallgatók prezentálhatták
kutatási témáikat.

Tóth Marcell

www.gazmag.hu

Az SMS Szent István tragédiája és megtalálása
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A fenti címmel szervezte meg Múzeumbarát Körének soron következő rendezvényét a komáromi Klapka György
Múzeum. A Zetényi Csukás D. László által tartott előadásra március 27-én kedden, Komáromban, az Arany 17
Rendezvényközpontban került sor.
– késleltetve volt már a kikötőben a hajókat kiengedő
biztosági kapuk nem megfelelően időzített kinyitásával,
azzal a célzattal, hogy a hajóhad két részét egymástól
elválasztják.
Az tény, hogy küldetése során torpedótalálat érte
a hajót, ez okozta végül a vesztét. Az előadó jelen volt a
roncsok kiemelésekor, és ez alapján tárta elénk azokat
az információkat, miszerint a megtaláláskor két torpedó
ütötte lyuk volt rajta, de volt egy harmadik lyuk is, ami
bentről kifelé történő sérülésre utal, melyet minden
bizonnyal az okozott, hogy a hajó belsejében robbant fel
valami.
Az SMS Szent Istvánt elsüllyesztő olasz torpedós hajók
tudták, hogy hol lesz majd a magyar csatahajó, és hol
nyílik lehetőség a megtámadására. Erre abból lehet
következtetni, hogy a korabeli olasz források – valamint
a szintén olasz dokumentumfilm – szerint az olaszok
lehorgonyozva vártak, nem pedig járőröztek, ahogy a
hivatalos jegyzőkönyvben szerepel. Az előadásból azt is
megtudtuk, hogy az SMS Szent István elsüllyedésének
helyeként feltüntetett koordináták pontatlannak
bizonyultak. 76 évig hiába keresték a megadott helyen,
mígnem végül 10 mérfölddel arrább sikerült rátalálni.
A végzetes torpedótalálatok után ugyan több, mint 850
főt sikerült kimenteni, de a halálos áldozatok száma
így is meghaladta a 150 főt. A túlélőknek többhetes
megaláztatáson kellett keresztülmenniük,
mielőtt
hazatérhettek (a megmentésük után embertelen
körülmények között, étlen-szomjan tartották őket egy
szénszállító hajón), és nagyrészük nem akart vagy nem
mert beszélni a tragédiáról.
Előadását Csukás D. László azzal zárta, hogy az SMS
Szent István felszínre hozásához hasonlóan volt egy
nemzetközi kezdeményezés az SMS Viribus Unitis
kiemelésére is, ez azonban az olasz fél destruktív
hozzáállásának következtében meghiúsult.
Tóth Marcell

Tö r t é n e l e m

Az előadó, Zetényi Csukás D. László nemesi
család leszármazottja, korábbi búvár, búvároktató, majd
búvárkutató. Fő kutatási területe az Osztrák-Magyar
Monarchia haditengerészete. Ennek kapcsán keltette
fel figyelmét az SMS Szent István csatahajó kalandos
története. (Az SMS jelentése Seiner Majestät Schiff, azaz
Őfelsége Hajója. A Német Császári Hadiflottában és az
Osztrák-Magyar Monarchia tengerészeténél mindig a
hadihajók neve előtt állt.)
A hajó az úgynevezett Tegetthoff-hajóosztályba
tartozott. Rudolf Montecuccoli admirális rendelte
meg ennek az osztálynak a létrehozását. Három hajót
terveztek építeni (ezek lettek később az SMS Tegetthoff,
az SMS Viribus Unitis és az SMS Prinz Eugen), azonban a
magyar parlament eldöntötte, hogy magyar hajógyárban
magyar pénzből készüljön egy negyedik is, ez lett az SMS
Szent István. A hajó Fiumében épült, 150 méter hosszú,
nagyon modern, nagyon komplikált felépítésű volt. Az
eredeti terveket egy magyar mérnök, Sárberki Gyula
dolgozta át. Már az építésénél is több tragédia történt, a
számos kisebb-nagyobb sérülés mellett bekövetkezett 6
haláleset már akkoriban is soknak számított.
Az SMS Szent István pályafutása sajnos elég
rövidre sikerült. Első és egyben utolsó harci bevetése
során, 1918. június 10-én az Adriai-tengeren, a Premudasziget közelében torpedótalálat érte, és elsüllyedt. Az
előadó, Csukás D. László szerint a tragédiát árulást
okozta. A hajón ugyanis 16 különféle nemzetiségű
ember szolgált, a magyarok aránya 10-20% között
lehetett, így sok olyan tagja volt a legénységnek,
akinek hazája a háború eseményei során már az
ellenséges oldalra került. Gyanús elemnek ítélte meg
az is, hogy Heinrich Seitz kapitány csak az indulás
napján szállt fel a hajóra, pedig az ilyenkor szükséges
műveletek végrehajtásához ennél több idő kellett
volna. Csukás elmondta azt is, hogy a titkos hadjáratba
induláskor Póla (ma Pula) kikötőjénél a hajócsoport
második fele – amelynek a Szent István is tagja volt –
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Első hallásra: Scaryface - Can’t Stop Bleeding
Nem véletlenül nem hallottunk még a Scaryface
formációról, ugyanis a bemutatkozó lemezüket vettem
meg nemrégiben a basszeros/billentyűs/produkciós/
ezermesteres tagjuktól, Rusty-tól. Ráadásul jó kollégához
méltán, már szórt nekünk itt-ott infókat a projektről
korábban is, így minden adott volt, hogy érdeklődve
hallgassam meg, hogy mit művel, amikor épp dolgozik.
A Stay In Your Mind című nótával lépünk be a pokol
kapuján az intrónak köszönhetően, ahol headbangelős
hörgéssel és ütemekkel üdvözöl minket a banda. Nem
nehéz őket marasztalni ezzel az ütős kezdéssel, sőt
élvezettel vegyes kíváncsisággal siklunk tovább a
dögös Time című számba, ahol megtudhatjuk, milyen
kényelmetlen lehet ugyanabban a testben lenni örök
időkön át.
Érdekes szinti-nyitással kezd a Forever I Hate
You, de éppen csak felvonjuk a szemöldökünket,
visszatérünk a pokol bugyrába, ahol még egy Slipknotféle söröshordó ütés is felhangzik. Nincs mese, van az
az utálat, ami ezt hozza ki az emberből. Pláne, hogy
utána be vagyunk hajítva a darálóba a Wasted című tétel
által. A szöveget tanulmányozva arra jöttem rá, hogy
mennyivel királyabb lenne ezzel a zenei aláfestéssel egy
Walking Dead rész.
A Scream volt az első dal amit hallottam a
srácoktól, lévén, hogy ehhez jelent meg egy trancsírozós
klip. Lehet, hogy pont az előzetes többszöri hallgatás
miatt, de ez mintha kiemelkedne az eddigi számok közül;
az ének karcosabb de tisztább, a gitárok is élesebben
hallhatóak. Mindenesetre kellemes kis széktörő
dalocska.
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Kicsit fantáziadúsabb folytatásként érkezik a
With No Memories a váltásokkal és a fel-felbukkanó
tiszta vokállal. Mondjuk, ettől csak még ijesztőbb lett
az énekes :D A Can’t Stop Bleedinggel elérkeztünk a
lemez címadó dalához, ahol tényleg minden kártyájukat
kiterítik a srácok. A nyitásban hallható szóló kellemes
színfoltként köszön ránk (ami nem szégyell visszatérni
később), noha nem tereli el a figyelmet a megállíthatatlan
vérzésről és a helyenkénti felgyorsított Rob Zombie
hangzásról.
A Falling Down zárja a korongot egy epikus riffel,
ami a refrénben teljesedik ki igazán és bizony szeretnék
erre a számra is egy újabb véres-beles-csöcsös klipet
látni.
Akárcsak újabb dalokat a későbbiekben az
uraktól, ugyanis igen szimpatikus bemutatkozás volt
ez. Olyannyira, hogy a végére egész megszokhatóvá
vált az énekhang kissé távolinak tűnő hatása és a borító
sötét árnyalata, ami némileg megnehezítette a szövegek
olvasását, de nyilván nem erre fizettem be első körben.
Sőt, arra is rájöttem, hogy a hangzás engem némileg
az egykor kedvelt Deadstar Assembly-re emlékeztet,
csak kevesebb elektronikával. Annyi bizonyos, hogy aki
igényli a kellemes vasárnap délutáni agydarálást és szexi
csonkítást (aka. Oldschool Industrial HC), mindenképp
tegyen egy próbát, jó szívvel ajánlhatom a Scaryface
világát.

Juhos Gábor

