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„Semmi sem tesz
boldogabbá, mint az,
ha az egész napom a
számítógépen egy olyan
feladat automatikus
elvégzésének
programozásával
tölthetem, amit amúgy
kézzel 10 másodperc alatt
megcsinálhatnék.”
Douglas Adams

Szervusz, kedves olvasónk!
Ez az október elég szeszélyes volt. A nagy bevásárlóközpontokban már
lényegében karácsony van, mi viszont még kiélveztük a délutáni 23°C-os
napsugarak cirógatását. Ebben a lapszámban is hasonló szeszélyességgel
válogattuk a témákat, hogy ki-ki kedvére találjon neki tetszőt.
Olvashattok a hatékony időmenedzsmentről, a finnek szaunázási
szokásairól, a képregények reneszánszáról, elkalandozhattok Albániába
ünnepelni, de írunk arról is, hogyan lett a mesterséges intelligencia
diszkriminatív a nőkkel szemben a munkahelyi kiválasztás folyamatában.
Továbbá remélem, a jövőben köszönthetlek kedves nézőnkként is, mivel
lassan beindul a YouTube csatornánkon is a tartalomszolgáltatás. Az első
videósorozatunkban egy infokommunikációs szakjogásszal beszélgetünk
majd olyan témákról, amik méltán formálhatnak jogot – ha szabad ilyen
fordulattal élnem - érdeklődésedre ha IT területen dolgozol, vagy csak
érdekel a jog, de nem a maga száraz, paragrafusokba szedett módján.
A Facebook oldalunkon is érdemes velünk tartanod, mert ha van
felmerülő kérdésed a programozással kapcsolatban, arra hétfőn
videóban válaszolok.
Kérdéseiddel bátran keress az olvaso@ak-akademia.hu címen is.
Legyen a november is új ismeretekben gazdag!
Üdvözlettel:
Markos András
az A&K Akadémia társalapítója
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Angol szókincsfejlesztés az A&K Magazin
segítségével
Az angol nyelvtanulásban is szeretnénk
segítséget nyújtani neked!
Ismered az autológiát? Ez a szép megfogalmazása annak, hogy hangosan, magadban
beszélsz :). Vicces? Talán igen, de nagyon
hasznos! Lomb Kató, a híres, magyar, 28
nyelven beszélő, 10 nyelven tolmácsoló
szakember is előszeretettel alkalmazta ezt
a technikát, és ha valaki, akkor ő biztosan
sokat tudott a nyelvtanulásról.
Az autológia segítségével beszélgető partner nélkül is hatékonyan fejlesztheted a
szókincsed és beszédkészséged, remek
kiegészítése lehet a mindennapos nyelvtanulásnak. A technika lényege, hogy egy adott
témáról szabadon mesélj, fennhangon, saját magadnak. Azzal, hogy hallod a hangod,
használod az újonnan megtanult szavakat
és kifejezéseket, magabiztosságra teszel
szert a szóbeli kommunikációban, már nem
lesz olyan idegen a saját hangod, mikor
megszólalsz, és az új szavak is könnyebben
rögzülnek.
Hiszünk abban, hogy minél több tanulási
technikát próbálsz ki, annál nagyobb eséllyel bukkansz rá azokra a fogásokra, amelyek
működnek neked, és melyekkel elérheted a
kitűzött célod. Tégy egy próbát velünk és az
autológiával! Olvass el egy érdekes cikket
a magazinban, majd tanuld meg az utána
következő szószedetet és kezdődhet is a
játékos fejlődés!
Jó beszélgetést kívánunk és ne feledd:
Képes vagy rá, gyakorolj minden nap!
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Álmodnak-e a robotkutyák fára
kergethető elektronikus kiscicákkal?
Az ember legjobb barátját már rég újra
alkotta a technológia. Nem lepődünk
meg, ha vendégségbe érkezve a csahos
szeme vakuzik, három nyelven beszél
pitizés közben, majd nemcsak, hogy
leveszi a papucsot, de részesít közben
egy kellemes talpmasszázsban is. Persze
túlzok. Viszont Aibo, a Sony robotkutyulija
már 18 éve él a köztudatban. Legújabb
verziója pedig közel 100 arcot képes
felismerni, így felismeri a családtagokat,
hívásra jön, képes megkülönböztetni a
gyerekeket a felnőttektől, ahogy más
állatokat is a tárgyaktól. Egy applikáción
belül beállíthatjuk a hangját, a szemszínét,
taníthatjuk trükkökre, de akár lehet
felvételeket készíteni az eb szemszögéből is.
2900 $-ért dobták piacra, viszont mostanra
már 600 000 Forintért akár nálunk is
toporoghat az ajtóban, mindig jókedvűen
várva érkezésünket, nekünk pedig nem kell
attól tartani, hogy egyszer megbetegszik,
az állatorvos pedig lenullázza a büdzsét,
és ha tönkremegy, a gyerekeknek sem kell
mesélni az örök vadászmezőkről.

Jó, jó, de mi van a macskásokkal?
Aibo után itt van Nybble, a szabadon
programozható cica. Illetve lehet, hogy itt
lesz, ha közösségi finanszírozással összejön
rá elég támogatás. Bizakodóak lehetünk.
Az IndieGogo-n jelenleg a kitűzött 50 000
$-os rugalmas célt már messze túllépte a
350 nagylelkű támogató közel 80 000 $-os
felajánlása, és még mindig hátra van 10 nap
a kampányból.
A cicunak vannak fix elemei, de azon felül
magad programozhatod, fejlesztheted,
taníthatod. Hozzáilleszthető kiegészítő
alaplappal (Raspberry Pi) tárgyak és
akadályok felismerésére is képes lehet.
A cica szerkezete fából lézervágott
elemekből rakható össze. Sok lehetőség
mellett közelebb hozza, taníthatóbbá teszi a
robitikát szélesebb kör számára is.
Ha tetszik a fa puma, ide mehet a donáció:
https://igg.me/at/nybble
H.É.A.
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A fal adja a másikat
Szkvassolni voltunk. Élménybeszámoló következik, az írás
nyomokban emlékeket tartalmaz.
Kíváncsi természetem, és fogyhatatlan
vágyam a mozgás iránt arra sarkall,
hogy időnként kipróbáljak valami új
mozgásformát. Szerencsére ebben mindig
akad partnerem, legutóbb nem is egy, de
kettő úriember társaságában látogattunk el
Tolnára fallabdázni.
A szabályok egyszerűek, hamar
megtanulhatók, a pálya viszonylag kicsi (9,75
x 6,4 m). Pár kifejezést kell csak magunkévá
tenni, mielőtt játékba kezdünk. Ezek a “let”, a
“stroke” és a “fault”.
Let - akkor kérjük, ha az adogatás közben
azért nem tudjuk a labdát visszaadni, mert
attól tartunk, eltaláljuk tásunkat. Ekkor újra
kell kezdeni a labdamenetet.
Stroke - ha az egyik játékos megzavarja
ellenfelét, aki ezért nem tudja visszaütni
a labdát, az pontot szerez. Ez a helyzet a
stroke.
A pontszerzés szabályait is megerőltetés
nélkül elsajátíthatjuk pár perc alatt. A falon
felfestett legmagasabb vonal fölé ne üssük
a labdát, szervánál pedig igyekezzük a
labdát úgy játékba hozni, hogy a középső
és felső vonal között érje a falat, vissza
pedig ellenfelünk térfelére pattanjon.
Ugyanekkor arra is figyeljünk, hogy a kezdő
ütés elvégzésekor legalább egyik lábunk a mi
térfelünkön kijelölt négyzetben legyen, és ne
érje a vonalat.

Innentől aztán lehet futni a labda után és
jól szórakozni saját magunkon esés-kelés
közben. Persze a profik biztosan kevesebbet
nevetnek magukon, mint mi legutóbb, de
ezzel a módszerrel legalább a rekeszizmot is
megdolgoztattuk.
Nem kell kétségbeesnie annak sem, aki a
fővárosban szeretné kipróbálni magát ebben
a remek sportban, mi is megvettük már
a 10 alkalmas bérletünket a legközelebbi
teremben.
Az árakat tekintve az a tapasztalat, hogy a
népszerű időszakokban -általában a délutáni
és esti órák- nagyon magas a pályabérlés
díja, viszont a korareggeli órákban roppant
kedvező, valamint a standard munkaidő alatt
elképesztő kedvezményeket biztosítanak
diákok számára.
A bérlet a pályára vonatkozik, így érdemes
lehet állandó edzőpartnerrel látogatnunk a
termeket, így ketten is kihasználhatjuk ezeket
az alkalmakat egy kis közös mozgásra.
Amit minden magamhoz hasonló, hirtelen
lelkesedő kalandornak jószívvel ajánlok
az első találkozásaim után e remek
elfoglaltsággal, az az alapos bemelegítés.
Nagyon alapos bemelegítés. Könnyű
megsérülni a hirtelen irányváltások
kényszere miatt, ha belemelegszünk a
játékba.
H.É.A.
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Az októberi FilmKvíz helyes megfejtése:
1. d) Kedvencek temetője. Érdekesség, hogy
Savini a Holtak hajna eredeti és remake
verziójában is feltűnik.
2. c) Elmo ugyan szintén Jim Henson figurája, de
ő a Szezám utcában tűnt fel.
3. a) Csak a fejét hagyta.
4. b) Producerek. Mel Brooks komédiája
hatalmas siker lett, azóta remake és színházi
darab is készült belőle.
5. c) Süsü a vadkörtét szerette. A lasagna Garfield
kedvence, míg vadkant Asterix és Obelix fogyaszt
nagy előszeretettel. A vadalmáért nem rajongnak
a mesehősök…
6. d) Természetesen Ralf atya a megoldás. Tuck
barát Robin Hood bandájának tagja, Lőrinc barát
Rómeót és Júliát adta össze, Tamás atya meg a
Jóban rosszban című magyar sorozatban facsarta
azok szívét, akik nézték, és még Száraz Dénes
sármjára is vevők voltak.
7. a) Wilbur Smith könyve már megihletett egy
rendezőt, a többi még várat magára.
8. d) Szupernagyi a magyaros csengésű neve
ellenére egy skót származású idős nő volt.
9. c) A főhősnő ha nem táncolt, akkor hegesztett,
mármint vasakat. Azóta is kultikus az alakítása.
10. a) C) / b) E) / c) A) / d) D) / e) B)

JÁTSSZUNK ÚJRA! :)
Örömmel néztük az A&K Magazin
nyereményjátékára beérkező
megfejtéseket, de olyan trükkösre sikerült
a FilmKvíz, hogy teljesen jó megoldás
sajnos nem érkezett.
Játsszunk újra, mert az A&K Akadémia
ajándékcsomagot nagyon szeretnénk
odaadni valakinek :)
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FILMKVÍZ

1.) Kung-fu panda: milyen állat nem volt főgonosz egyik részben sem?
a. hópárduc
b. krokodil
c. bivaly
d. páva

2.) Melyik magyar rendező dolgozott együtt
Robert Rodriguezzel?
a. Nemes Jeles László
b. Antal Nimród
c. Enyedi Ildikó
d. Herendi Gábor

3.) A Butch Cassidy és a Sundance kölyök című film megalapozta Robert Redford és Paul
Newman barátságát. Melyik filmben szerepeltek még együtt?
a. Tisztességtelen ajánlat
b. A pokoli torony
c. Az utolsó erőd
d. A nagy balhé
4.) Melyik film szereplőjét nem érheti napfény?
a. Alkonyat
b. Éjjeli napfény
c. Aranyember
d. Holdfény királyság

5.) Miből varrt magának ruhát Scarlett mielőtt meglátogatta a börtönben Rhett
Butlert?
a. az anyja menyasszonyi ruhájából
b. függönyből
c. brokát ágytakaróból
d. két régebbi ruhájából
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6.) Melyik film egyik folytatásában találkozott a főszereplő az azonos címen futott
sorozat főszereplőjével?
a. Hegylakó
b. Terminátor
c. Gonosz halott
d. Hannibal

7.) Harry Potter: mi nem volt horcurux?
a. napló
b. kehely
c. kígyó
d. kard

8.) A Franco Nero főszereplésével készült Django akkora siker lett, hogy még Quentin
Tarantino-t is megihlette. Mit rejt a magával hurcolt koporsó?
a. üres
b. egy ellenfele holttestét
c. személyes tárgyait (ruha, lábas, stb)
d. géppuska

9.) Milyen lénnyel köt barátságot Lucy a Narnia krónikái első részében?
a. minotaurusz
b. kentaur
c. faun
d. törpe

10.) Mindenki kezdte valahol, még az olyan neves rendezők is, mint James Cameron. Mi
volt az ő első egész estés filmje?
a. Rémecskék 3.
b. A kukorica gyermekei 4.
c. Piranha 2.
d. Üvöltés 3.

A FilmKvíz helyes megfejtői között egy értékes A&K Akadémia ajándékcsomagot
sorsolunk ki! A nyertes nevét a következőszámban tesszük közzé.
Sok szerencsét kívánunk mindenkinek!
Beküldési határidő: november 30.
olvaso@ak-akademia.hu
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Vihar az irodában
A

18

ki együtt dolgozik másokkal,
időről-időre tapasztalhatja, hogy a
konfliktusok megjelenése az irodai
közeg és az együtt dolgozók életének
szerves része, még akkor is, ha többnyire
racionális hozzáállással próbálnak együtt
ügyködni szoftverfejlesztők egy jól
dokumentált szoftveren egyértelműen
tisztázott feladatkörök mentén (és pláne
akkor, ha ez még sincs így).

„Különösen azok az érzelmek
jutnak fontos szerephez,
melyeket az emberek a
csoport tagjaiként és nem
egyénként élnek át.”

Ahogy az sem okoz túl nagy meglepetést,
ha az apró, még csak ártatlan, picit sötétebb
felhőkként megjelenő konfliktusok az idő
elteltével és a határidők közeledtével lassan
eszkalálódnak, és hogy minél több embert
érintő konfliktusról van szó, annál gyorsabb
mértékű a fellegek növekedése.
A fellegek gyülekezésével és a probléma
fokozódásával párhuzamosan beszűkül a
gondolkodás mértéke, több kisebb csoport
is alakulhat a probléma jellege szerint, és
egyre nagyobb arányban jelennek meg az
érzelmek a racionalitás egén.

Mit tehetünk, ha konfliktus áll fenn és
morogni kezd az ég?

(Mackie, Smith és Ray, 2008)

Érdemes elgondolkodni ennek feloldásán.
Sem a munkára sem az ott dolgozókra nincs
jó hatással, ha megoldatlan konfliktusok
nyugtalanító felhői kezdenek gyülekezni az
iroda felett, hiszen egyértelműen viharhoz
fog vezetni, előbb vagy utóbb. Minél több
konfliktus marad megoldatlanul, annál
erőteljesebb lesz az orkán. Ha egyszer
elszabadul, hetekig fognak csattogni a
villámok mindenki fejére.

Hogyan derítsük ki az eget?
Tisztázni érdemes, hol kezdődött, és
pontosan mi a kiváltó oka a jelenlegi
helyzetnek. Ez sokszor bonyolultabb,
mint gondolnánk, különösen ha már egy
beszűkült helyzetben szeretnénk elkezdeni
a felhőoszlatást. Érdemes addig mérlegelni
a helyzetet, míg tiszta és egyértelmű képet
nem tudsz rajzolni arról, mi a te személyes
álláspontod a kialakult állapotot illetően. A
bizonytalansággal feldobott megbeszélés
jó eséllyel csak tovább fogja kavarni a
fellegeket.
Mikor érdemes belevágni?
Tegnap. Viccet félretéve, a legjobb időpont
az pontosan akkor van, amikor a kiváltó
ok éppen megtörténik. A második legjobb
időpont pedig akkor, amikor először
felismered, hogy valami nem a számodra
megfelelő úton halad. Optimális esetben ez
a két időpont közel van egymáshoz, főleg
ha nagy tudatossággal és önreflexióval éled
a mindennapjaidat.

Tehát ott és akkor érdemes tisztelettel,
asszertíven, kompromisszumra készen
felhozni a megbeszélésre szánt témát
és ha a konfliktusban szereplő többi
munkatárssal nem sikerül megoldást találni,
érdemes lehet bevonni egy semleges külső
felet is mediátorként.
Mondhatod, hogy ilyen frappáns
megoldások, megfelelő mondatok neked
mindig csak otthon, utólag jutnak eszedbe,
és a problémás helyzetben mindig
leblokkolsz. Ennek oka is sokféle lehet,
de ha másképp nem megy, rendszeres
gyakorlással és egy rakás azonnal
alkalmazható kártyával a farzsebben
magabiztosabb lehetsz. Csak vészhelyzet
esetére, hogy legyen mihez nyúlnod akkor
is, ha épp áramszünetet okoz a fejedben a
közelgő vihar.
És ehavi aktuális kérdésem számodra:
Nálad épp milyen az idő?
Ha beszélgetni szeretnél, szeretettel várlak:
https://ak-coaching.hu
M.K.
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Albán ünnep
és a ballakume
M

ost, hogy egyre jobban nyakunkon
vannak az ünnepek, talán indokolt
lenne, hogy mi is ráálljunk a
karácsony témájára, de mi lépünk egy
meglepőt, és nem így teszünk. Jelen
cikkünk azoknak szól, akik már a tavaszról
ábrándoznak, és szívesen olvasnak más
népek szokásairól.
Albániában március 14-én tartják a tavasz
ünnepét, mely viszonylag új keletű ünnep
mai formájában, mégis: rövid idő alatt
hihetetlen népszerűségre tett szert. A
tavaszköszöntő egy régi pogány ünnepen
alapul, mely inkább virágünnep volt. Ezt
az ősi hagyományt sokáig csak Elbasan
városában tartották, mely az ország
középső részén a Shkumbin folyó partján
fekszik. Az ünneplés valóban egy teljes
napon át tart: régen az idősek egész
éjjel fennmaradtak, hogy hajnalban friss,
hideg vízzel töltsenek meg edényeket,
amiket aztán a későn kelők nyakába
borítottak, ezzel köszöntvén őket a tavasz
első napján. A virrasztás hagyományát
ma már nem annyira tartják, ám Elbasan
lakói azért csak elég korán felkelnek ezen
a napon, a leggyorsabbak pedig ma is
szívesen locsolják fel kevésbé elhivatott
társaikat. Az emberek hamar nekilátnak
felkészülni a városon kívüli piknikre,
ahol virágokat gyűjtenek, majd azokból
koszorúkat fonnak, és a fejükre tesznek.
A piknikre speciális édességet úgynevezett
Ballakume süteményt sütnek, melyet
aztán szétosztanak az ismerőseiknek és a
hozzájuk közelállóknak.
Történt egyszer, hogy egy elbasani,
aki Tiranaban, Albánia fővárosában
lakott, az ünnep idejére hazautazott a
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szülővárosába,
majd onnan
visszatérve
magával vitt egy
csomó ballakumét és
ezzel kínálta meg ottani
barátait. A legenda szerint ez vezetett
odáig, hogy ma már országszerte megülik
ezt az ünnepet, sőt, a határon túli albánok
is.
Valójában persze kellettek mindehhez a
kormány meggyőző, bátorító szavai is,
hogy a tavaszköszöntőt újra elkezdjék
ünnepelni az egész országban. 2005-ben
Tirana-ban nagy ünnepségek voltak. Az
utcákat gazdagon díszítették zászlókkal
és virágokkal, a terek, körutak és parkok
körül rögtönzött játszótereket hoztak
létre. Az emberek szépen felöltöztek,
sokan viseltek karneváli maszkokat, a
gyerekek népviseletbe öltöztek, sok sport,
zene, tánc és futóversenyt rendeztek.
Meglepetés volt a rendőrök felvonulása,
ahol a független albán állam egyes
korszakaiban használatos egyenruhákban
jelentek meg. A lakók és az ünnepre
érkező vendégek legnagyobb része
aztán elhagyta a várost és egy, a városon
kívüli mesterséges tó partjára vonult
(Minthogy Tirana nem olyan nagy város,
a tó mindössze 30 percnyire van gyalog
a főtértől). Ott együtt ettek, játszottak,
csónakáztak.
Ha valaki ezek után kedvet kapott volna
ballakume elkészítéséhez, az könnyen
megteheti. Ennek az édességnek is van jó
pár változata, mi most a legegyszerűbbet
hoztuk el Nektek.
Z.G.

Ballakume
Hozzávalók:
500 g kukoricaliszt
250g vaj
250g cukor
4 db méretű tojás
A puha vajat és a cukrot robotgéppel habosra keverjük. Fokozatosan hozzáadjuk a tojásokat
és a lisztet, amíg a tészta szép csomómentes lesz. Hagyjuk állni a tésztát 20 percig. Ezután
gombócokat formázunk belőle, melyeket aztán kilapítunk és sütőpapírral borított tepsire
teszünk. 170 C-on légkeverés mellett 40-45 percig sütjük.
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ünnep
indokolt
nép
tavasz
népszerű
pogány
hagyomány
idősek
edény
szokás
virrasztás
felkészül
speciális
édesség
határon túli
ünnepség
díszít
kormány
bátorít
zene
tánc
futóverseny
népviselet
felvonulás
korszak
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holiday
well-founded
folk
spring
popular
pagan
tradition
elderly
pot
habit
watch
prepare
special
sweets
transborder
festival
decorate
government
encourage
music
dance
foot-race
folk costume
procession
era

PROBLÉMAMEGOLDÁS KICSIT MÁSKÉPP
Művészeti coaching és ami mögötte van
Storytelling Cabinet - Történetmesélő művészeti coaching műhely

„

El tudja képzelni, hogy egy
múzeumban kap választ aktuális
megoldatlan élethelyzetére?
Esetleg egy várostörténeti séta
keretében döbben rá arra, hogy
elakadt valamiben és nem tud tovább
lépni?
Zenével, kreatív írással, vagy rajzok,
fotók, filmjelenetek segítségével
tapasztalja meg azt a csodát, ami
Önben van?
Nyitott arra, hogy egy galériában
például montázst készítsen? A montázs
például kiválóan alkalmas arra, hogy
egy aktuális elakadás jó és rossz
tapasztalatait integráljuk és
átbeszéljük.
A művészeti coaching kreatív és
vizuális technikákat hív segítségül
egyéni döntések meghozatalában.

Egyedülálló kifejezésmódokkal
segít abban, hogy jobban
megértsük a minket körülvevő
világot.

A múzeum nem
mauzóleum.

”

Aki belevág egy ilyen folyamatba,
megtapasztalja azt, hogy hogyan
lesz a ”vitrinszemléletű”
gondolkodásból
„problémamegoldó-szemlélet.”
Ezt a coaching módszert olyanoknak
ajánljuk, akik nyitottak a
múzeumi térre és a
művészetekre, szeretik a
nyugodt, meghitt művészeti
légkört.
Ajánljuk azoknak is, akik szívesen
kilépnének a komfortzónájukból,
de nem tudják hogyan.
Aki belevág, tárgyak, képek,
fényképek, zene és filmrészletek
fogják segíteni abban, hogy válaszokat
kapjon elakadásaira,
dilemmáira, aktuális nehéz
élethelyzetére.
További részleteket a Storytelling
Cabinet Facebook oldalán olvashatsz:
@storytelling.cabinet
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KÓDJÁTÉK
2018. novemberi új kódjáték
Lefordul a következő kód? Ha nem, miért nem? Ha igen, mit ír ki?
public class MysteriousAlgorithm {

public static void main(String[] args) {
int counter = 0;
for (int i = 0; i < 100; i++); {
counter++;
}
System.out.println(counter);
}

}

2018. októberi új kódjáték
Lefordul a következő kód? Ha nem, miért nem? Ha igen, mit ír ki?
public class MysteriousAlgorithm {

public static void main(String[] args) {
doComparison(100, 100);
System.out.println(”---”);
doComparison(1000, 1000);
}

private static void doComparison(Integer foo, Integer bar) {
System.out.println(foo <= bar);
System.out.println(foo >= bar);
System.out.println(foo == bar);
}

}
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Megoldás
true
true
true
--true
true
false

Magyarázat
Az Integer osztály az int primitív típus wrapper osztálya. Az Integer osztály példányai számokat reprezentálnak. A Java szoftverfejlesztő mérnökei kutatásai során megfigyelték, hogy a valós világbeli éles rendszerek esetén,
amikor a program számokat kezel, több kis szám objektummal számol, mint naggyal. Ez alapján született a döntés, hogy
az Integer objektumokat érdemes lehet gyorsítótárazni. Létrehoztak egy Integer poolt, ahol ezeket az objektumokat tartják nyilván. Ha az Integer osztály valueOf statikus factory metódusát használjuk arra, hogy beszerezzük a
számunkra szükséges Integer objektumot, akkor ez csak akkor fog új példányt létrehozni, ha még nincs a poolban
ezt a számot reprezentáló objektum. Jelenleg -128 és +127 közötti számokat tesz csak be a cache-be ez a metódus. Ha
nem a valueOf metódussal, hanem konstruktorral hozunk létre Integer objektumot, akkor kikerüljük ezt a mechanizmust és mindenképp új Integer példányt hozunk létre.
Ezért kapjuk a false eredményt a feladat utolsó vizsgálatánál, mert az 1000 az egy 127-nél nagyobb szám, amit nem
gyorsítótáraz a JVM.

2018. októberi Java cikk kérdéseire a válaszok
Kérdések
Milyen új metódusokkal gazdagodott a String osztály?
•

strip()

•

stripLeading()

•

stripTrailing()

•

isBlank()

•

lines()

•

repeat()

A Files osztállyal mit tudunk a Java 11-ben megtenni, amit korábban nem?
Közvetlenül fájlból olvasni és írni egy művelet segítségével (writeString és readString metódusok segítségével).
Az isSameFile metódussal ellenőrizhetjük, hogy két File objektum ugyanarra a fájlra hivatkozik-e.

A lambda kifejezéseknél mit tehetünk meg a Java 11-ben, amit korábban nem?
Használhatjuk a var-t a lambda kifejezés formális paramétereinek megadásához.

Milyen komponensek kerültek ki a Java 11-ből?
A Java EE és CORBA modulok kikerültek ebből a verzióból.

27

JAVA CIKK
2018. novemberi új Java cikk kérdései
Kérdések
1. Mi volt a célja az Amazon által fejlesztett szoftvernek?
2. Miért diszkriminálta a női jelölteket negatívan a rendszer?
3. Milyen egyéb problémája volt a szoftvernek?
Használták a programot a céges felvételi folyamat során?

2018. novemberi új Java cikk
Amazon built an AI tool to hire people but had to shut it down because it was
discriminating against women
Amazon worked on building an artificial-intelligence tool to help with hiring, but the plans backfired
when the company discovered the system discriminated against women, Reuters reports.
Citing five sources, Reuters said Amazon set up an engineering team in Edinburgh, Scotland, in 2014
to find a way to automate its recruitment.
The company created 500 computer models to trawl through past candidates’ résumés and pick up
on about 50,000 key terms. The system would crawl the web to recommend candidates.
“They literally wanted it to be an engine where I’m going to give you 100 résumés, it will spit out the
top five, and we’ll hire those,” one source told Reuters.
A year later, however, the engineers reportedly noticed something troubling about their engine —
it didn’t like women. This was apparently because the AI combed through predominantly male résumés
submitted to Amazon over a 10-year period to accrue data about whom to hire.
Consequently, the AI concluded that men were preferable. It reportedly downgraded résumés
containing the words “women’s” and filtered out candidates who had attended two women-only colleges.
Amazon’s engineers apparently tweaked the system to remedy these particular forms of bias but
couldn’t be sure the AI wouldn’t find new ways to unfairly discriminate against candidates.
Gender bias was not the only problem, Reuters’ sources said. The computer programs also spat out
candidates who were unqualified for the position.
Remedying algorithmic bias is a thorny issue, as algorithms can pick up on subconscious human
bias. In 2016, ProPublica found that risk-assessment software used to forecast which criminals were most
likely to reoffend exhibited racial bias against black people. Overreliance on AI for things like recruitment,
credit-scoring, and parole judgments have also created issues in the past.
Amazon reportedly abandoned the AI recruitment project by the beginning of last year after
executives lost faith in it. Reuters’ sources said Amazon recruiters looked at recommendations generated by
the AI but never relied solely on its judgment.
An Amazon spokesperson told Business Insider, “This was never used by Amazon recruiters to
evaluate candidates.”
Forrás: https://www.businessinsider.com/amazon-built-ai-to-hire-people-discriminated-against-women-2018-10
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Állásinterjú felkészítő csomag az A&K Akadémián
•

Junior vagy Senior Java programozóként szeretnéd növelni az esélyeidet a következő
állásinterjún?

•

Bizonytalan vagy, hogy a jelenlegi tudásod megfelelő-e egy adott pozíció
megpályázásához?

•

Szeretnél magabiztosan, önbizalmat sugározva megjelenni a felvételin?

•

Aggódsz, hogy angolul kérdeznek majd az interjún, mert nem mersz megszólalni?

•

Az önéletrajzod évek óta nem frissítetted, nincs egy jó fotód és tudatos online jelenléted?

Komplex állásinterjú felkészítő csomagunk keretében segítünk neked maximálisan felkészülni
a következő interjúkra, hogy kihozhasd magadból a maximumot!
Nálunk konkrét interjú kérdésekkel találkozhatsz, megmutatjuk a kulisszatitkokat, hogy
mire figyelnek majd az interjúztatók, gyakorolhatsz a különböző helyzetekre, akár egyéni
és csoportos (AC) interjúkra is, segítünk felkészülni nem csak a szakmai kihívásokra, de
magabiztosságot szerezhetsz angol nyelvből, és fejlődhetsz kommunikáció és önbizalom
terén is.
Mit tartalmaz az állásinterjú felkészítő csomagunk?
3 x 12 alkalmas szakmai felkészítést, akár 3 hónapon keresztül:
-

Elsőként egy 2 órás próba állásinterjút, hogy reálisan felmérhesd mostani
tudásszinted és az esélyeid

-

Java programozás konzultációkat (12 óra), melyek elméleti és interjúfeladatokat is
tartalmaznak

-

A konzultációk között folyamatos kapcsolattartást, kérdezhetsz bármikor a
felkészülés során

-

Angol szaknyelvi pótórákat (12 óra), hogy megszűnjön a lámpalázad, ha beszélned kell

-

Egyéni business coaching beszélgetést (12 alkalom) a lelki felkészüléshez,
önbizalmad növeléséhez

-

Business fotózást, hogy a legjobb oldalad mutathasd

-

Önéletrajz és motivációs levél csomagot, hogy megnyerő jelentkezést nyújthass be

-

LinkedIn, Facebook és Instagram fiókod optimalizálását a tudatos online jelenlétért

-

Sok-sok gyakorlást
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+1 AJÁNDÉK:
Sikeres felvételi interjú után pezsgős ünnepi vacsorán gratulálunk neked az új állásodhoz!

Szeretnél minket személyesen is megismerni, mielőtt döntést hozol?
1. Írj nekünk az info@ak-akademia.hu címre (a jelentkezés még nem jelent elköteleződést,
csak érdeklődést)
2. Megadott elérhetőségeiden egyeztetünk egy időpontot a személyes találkozásra, ahol
kölcsönösen megismerhetjük egymást, és válaszolhatunk a felmerülő kérdéseidre.
3. Ha úgy döntesz, hogy velünk szeretnél felkészülni, azonnal bele is vághatunk a tanulásba!
4. Véglegesítjük a megrendelésed egy megbízási szerződéssel és egyeztetjük a következő
kontaktórák időpontját.
5. Folyamatosan gyakorlunk és veled együtt dolgozunk a sikeredért.
6. Miután felvételt nyertél a vágyott pozícióba, együtt ünnepeljük meg a sikered egy
ajándék ünnepi vacsora keretén belül.
Jelentkezés: ha érdekel az állásinterjú felkészítő csomag, küldd el nekünk aktuális
önéletrajzod és szabad fogalmazású motivációs leveled, hogy miért szeretnél velünk
tanulni, az info@ak-akademia.hu címre, és hamarosan felvesszük veled a kapcsolatot egy
személyes interjú időpontjának egyeztetéséhez.
Kínálunk-e álláslehetőséget a felkészülés végén?
Igen. Több, felvételre nyitott informatikai céggel is partnerkapcsolatban állunk, ha szeretnél
náluk próbát tenni, maximálisan támogatni fogunk!
Mi történik a munkahelyen felvétel után?
Ha sikeresen felvételt nyertél, de úgy érzed, hogy a továbbiakban is még támogatásra van
szükséged, akkor is keress minket bizalommal! 90 napos támogatási programunk keretében
segítünk az új munkahelyen való beilleszkedésben a próbaidőd alatt, az új kapcsolatok
kialakításában és szakmai kérdésekben egyaránt! Amennyiben érdekel ez a csomag is,
látogass el honlapunkra az https://ak-akademia.hu/az-elso-90-nap-tamogatasa oldalra!
Szeretettel várunk!
Markos András és Katalin
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Gyakorlatias

időmenedzsment technikák

M

indannyian átmentünk október
végén az óraátállítás nehéz
időszakán. Ki rugalmasan
alkalmazkodott, ki mindenhonnan
elkésett, de megéltük, túléltük. Sokszor
hallottam, hogy „ez a jobb, most nyertünk
egy órát”, vagy „végre egy órával
több maradt”. Fel is merült
bennem a kérdés, hogy igen, egy
órával tovább tehetünk dolgokat
most, látszólag, de vajon ez
megoldott-e bármit is a szűkös
idő-erőforrás problémánkból?
Valójában vajmi keveset. Úgy
sejtem, hogy ha tartósan 25
óra lenne egy nap a 24
helyett, akkor is a legtöbben
folyton időzavarban
lennénk, mert a lényeg nem
annyira a rendelkezésre
álló idő mennyiségében bújik
meg, mint inkább a minőségi
felhasználásában.
„Mindenkinek arra van ideje, amire
akarja, hogy legyen.” – egy újabb gyakran
hallott indok / kifogás a repertoárunkból.
De most őszintén, te így gondolod? Nem
egy mentor vagy segítő oldalán olvasok
ilyen és ehhez hasonló tanácsokat és
véleményeket, főleg, ha túlterhelt, az élet
több területén teljesíteni akaró
emberek kérnek ötleteket
ahhoz, hogy mit is tegyenek,
hogy könnyebb legyen.

Hol kezdjem?
Amikor nálam kerül terítékre a kérdés, első
körben nem a naptárat szeretem elővenni
és átnézni a beszélgetőpartneremmel,
hogyan tudna 24-ből 25-t csinálni
magának, és beleszuszakolni mindent a
kalendáriumba. Sokkal inkább azt tartom
érdemesnek első körben megnézni, hogy
vajon tényleg azzal foglalkozunk-e, ami
számunkra fontos?
Ha tudod, hogy honnan hová
szeretnél eljutni, ha ismered és
beton biztosan tudod a saját
értékrended, fontossági
sorrended, ha tiszteled és
szereted magad annyira,
hogy odafigyelsz a saját
igényeidre, akkor látszani
fog, hol a határ. Mi az, ami
még belefér és mi az, ami
már nem. Amire meg kell
tanulni nemet mondani,
akármennyire is szeretnél
igent. Mert a valóságban
sajnos nem minden fér bele
az életünkbe, bármennyire is
jó ezt hinni.
Azonban a számunkra fontos
dolgoknak tudunk és kell
is helyet találnunk, hiszen
a saját és környezetünk
egyensúlya a tét. De _
mindenre_ biztosan nincs
idő.
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Az első kérdés
Tehát első lépésként, hogy az
időbeosztásodban rendet tegyél, tedd
fel magadnak a kérdést (és válaszolj rá
kegyetlenül őszintén!):

Mi a Top 5 legfontosabb dolog
az életedben?
Milyen sorrendben?
A kegyetlen őszinteség mutatkozzon meg
akkor is, ha az mondod neked a család az
első, de te mégis hónapok óta nem voltál
otthon pl. vacsoraidőre, pedig a családotok
életében ez fontos, mert közbejött valami,
vagy dolgoznod kellett. Akkor vajon tényleg
a család-e az első? És ha azért kellett
dolgoznod, mert „nincs más választásod”,
mert kell a pénz, akkor vajon mit teszel
azért, hogy ez megváltozzon, hogy később
legyen rá időd? Ha azt mondod, nincs időd
az egészséges életmódra, mert … akkor
vajon tényleg nincs? És biztos, hogy az idő
az, ami hiányzik? Nem valami más?
Igen, az őszinteség kegyetlen néha és nem
mindig akarjuk látni a válaszokat. Én sem,
te sem, más sem, mert tud fájni. Néha
szükségünk van rá, hogy ne válaszoljunk,
önvédelemből, és ha itt tartasz, engedd
meg magadnak, és várj! A türelem és
empátia magunkkal szemben is nagyon
fontos. De ha felkészültél, akkor érdemes
szembenézni vele, mert a változáshoz
először meg kell fejteni a valódi problémát
és csak utána tudsz rá megoldást keresni.
Ha pedig a probléma forrása komolyabb
szaksegítséget igényel, ne habozz keresni
egyet!
Oké, tényleg nincs időm!
Ha tényleg az idő és az idő beosztása
a probléma, akkor nézzünk néhány
gyakorlatias nézőpontot, hogy rendet
teremthess abban a bizonyos naptárban!
Egyen megoldásokat vártál? Azzal nem
szolgálhatok. De hasznos gondolatokkal
igen.
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„Time management is
about choosing well.”
– Leslie Garcia, pszichoterapeuta, NYC.

A multi-tasking a megoldás?

Hol van a gyenge pontod?

IT területen igencsak gyakran felmerül a
multi-tasking kérdésköre, és bevallom,
néha én is beleesek abba a hibába,
hogy ezt művelem. De ez is csak olyan
illúzió, mint mikor egyszerre akarsz 10
különböző, forrásigényes dolgot csináltatni
a számítógépeddel. Látszólag jó ötlet,
hiszen sietsz, aztán a végeredmény az,
hogy minden iszonyúan belassul, hibák
keletkezhetnek, ha pedig nem egy szuper
modellel tolod ezt, akkor akár le is állhat és
semmivel nem haladsz előre igazán, sőt!
Csak a problémáid száma nőtt meg ismét.

Jártál már úgy, hogy papíron minden
olyan jól nézett ki, vagy fejben pontosan
tudtad, mi mindent tudnál jól megcsinálni
aznap, aztán végül semmi sem lett belőle?
A táblázatok, naptárak és tervek nagyon
szépek, csak mi emberek vagyunk és nem
egy programkód, ami sorról-sorra lefut,
az előre megírt és elvárt sorrendben. Ha
csalódást érzel, mert nem úgy alakulnak
a dolgok, ahogy megtervezted, állj meg
és figyelj befelé! Mindig számolj az egyéni
tényezővel, a saját gyengepontjaiddal,
igényeiddel, vágyaiddal. Még aki úgy
is gondolja, hogy nem befolyásolják
az érzelmei, számoljon vele, hogy ez
gyakrabban megtörténik, mint sejtené,
csak nincs teljesen tudatában.

Hogyan válassz jól?
Érdemes tudnod, hogy mi mennyi ideig tart.
Nem érzésre (ami ugye igencsak csalóka
lehet), hanem konkrétan! Mérd az időt!
Tudd számszerűen, az életedben mire
mennyi időt kell szánnod, hogy jól el tudd
végezni. Használsz valamilyen app-ot vagy
kütyüt az időd mérésére? Az asztalodon
van hely egy kis kocka számára? Mert ez a
minimalista kis eszköz például segíthet:

A kép forrása: geeky-gadgets.com
Ahogy minden jó eszköz, ez is tökéletesen
személyre szabható, te mondod meg,
melyik oldala mit jelent számodra.

33

És a konkrét fogások?
Nos,
• ha már megfejtetted, hol a valódi
problémád, és ez az idő,
• ha kigyomláltad azokat a feladatokat, amik
valójában számodra nem fontosak, vagy
nem ebben a sorrendben,
• ha nemet mondtál azokra a dolgokra,
amikre sajnos nemet kellett mondanod,
• ha tudod, hogy mit akarsz tenni és főleg,
hogy miért akarod,
• ha tudod, hogy ez valójában mennyi időt
igényel,
• ha fontolóra vetted a saját érzelmi
tényezőidet is, amelyek a tetteidet
befolyásolják,
akkor kezdődhetnek az olyan technikai
fogások, mint
• a csapból is ránk folyó pomodoro technika,
vagy hogy
• pontosan kezdj és fejezz be minden
tevékenységet,
• használj check-listeket, vagy
• tartsd be a 80/20 szabályt,
• tervezz előre egy nappal, héttel
• használd a modern technikát a napjaid
megkönnyítésére, gyűrűt, karkötőt,
appokat és kütyüket, stb.
Kezdheted ezekkel is az áttervezést, csak a
valódi hatása elmarad. Ahogy nem lehet gazos
földbe új növényeket hatékonyan elvetni, úgy
a pomodoro vagy más egyéb technikák sem
működnek, ha nem azt méred vele, amire
szükséged van.
Kitartást kívánok neked az újratervezéshez, és
ha szívesen beszélgetnél erről személyesen is,
szeretettel várlak:
M.K.
https://ak-coaching.hu
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rugalmas
óraátállítás
alkalmazkodni
elkésni valahonnan
túlélni
erőforrás
időzavar
naptár
fontos
tisztel
odafigyel
szükség
türelem
érdemes
hiba
megoldás
bevallani
mérni
kocka
táblázat
terv
csalódás
gyenge pont
befolyásol
ok

flexible
clock shift
to adapt
to be late for
survive
resource
time pressure
calendar
important
respect
concentrate
need
patience
worthy
mistake
solution
confess
measure
cube
table
plan
disappointment
weak point
influence
cause
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A

merika felfedezése hatalmas változást
jelentett a nyugati civilizáció számára.
Példának okáért korábban Európában
nem ismerték a dohányt: e növény
szülőhazája Amerika. Az őslakosok már jó
ideje hódoltak a dohányzás szeretetének.
Valószínűleg először csupán tüzelésre
használták a két méteresre is megnövő,
vadon bőven termő növényt, ami a
moszkítók ellen is hatékonynak bizonyult.
Aztán ahogy rájöttek, hogy az önkéntelenül
is beszívott füst milyen kellemes
bódultságot okoz, elkezdték tudatosan

szívni. Pipájuk nem lévén összesodorva,
esetleg más növények levelébe tekerve.
Amikor az európaiak felfedezték az „új
világot” a dohányzás ott már mindennapos
szokás volt. Kolombusz álmélkodva írta a
naplójában, hogy Kubában a férfiak úgy
járnak kelnek, hogy egy égő rúd lóg ki a
szájukból... Jean Nicot francia diplomata
és orvos volt az, aki elsőként hozta
el a dohányzás szokását Európába. A
dohányban található nikotin róla kapta a
nevét. Ő maga sohasem szívott, gyógyászati
célra használta egyes betegei esetében.

A szenvedély uralja

az ember
embertt
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A pipát Sir Walter Releigh Virginia állam
kormányzója mutatta be nyilvánosan
elsőként. Amikor rágyújtott a pipára
néhány nő az angol királyi udvarban azt
gondolta, hogy kigyulladt és ezért néhány
vödör vizet öntöttek rá. Ám bármennyire
haszontalannak tűnt is ez a szórakozás,
gyorsabban terjedt el Európában, mint
például a krumpli, amelyre csaknem két
évszázadot kellett várni. Az angolok és a
hollandok a pipa használatát preferálták,
a spanyolok a cigarettát, a franciák
pedig rászoktak a szivarozásra. Az ő
közvetítésükkel terjedt el a dohányzás
különféle módja az egész világon.
Hamarosan világszerte elkezdték
termeszteni a dohány; használata szép
lassan mindenhova begyűrűzött. A szokás
pedig olyan szinten elterjedt, hogy alig
néhány évtizeddel a dohány Európába
kerülése után, 1605-ben Japánban már
korlátozni kellett a dohányültetvényeket,
a 17. századi Oroszországban pedig
akkora méreteket öltött a dohányzás,
hogy be kellett tiltani. Büntetésként
be lett ígérve, hogy aki megszegi
a tilalmat, annak le lesz vágva
az orra, enyhébb esetben
botozás járt érte. Arról
nincs információ, hogy
hány emberen hajtották
végre az ítéletet, már
ha volt egyáltalán
példa ilyesmire.

egy időben pedig sokfelé bevezették a
dohánytermesztés állami monopóliumát,
mely sok országban a mai napig is
fennáll, és sokmilliós hasznot húznak
az iparágazatból. Míg más földrészeken
a férfiak és nők egyaránt hódoltak e
szenvedélynek, addig Európában az I.
világháború után vált általánossá a nők
dohányzása, mely az egyenjogúságukat is
szimbolizálta.
Bár az orvosok figyelmeztetnek a nikotin
egészségre káros következményeire, a
dohányzás mára olyan szenvedéllyé vált,
ami uralkodik az emberen.
Elég csak azt nézni, egyes családok
mekkora összegeket költenek el e célra,
gyakran az étkezések rovására.
Z.G.

Mindenesetre az
orosz embereket
jóleső meleggel
töltötte el a nagy
hidegben, így eszük
ágában nem volt
lemondani erről az
élvezetről.
Idővel aztán egyre
több országban
jöttek rá, mekkora
pénzforrást is
jelent a dohány, így
gyorsan változtattak
is a hozzáállásukon.
A tilalmak
megszűntek, ezzel
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dohányzás
szenvedély
felfedezés
változás
nyugati civilizáció
példának okáért
őslakos
tüzelés
vadon termő növény
kellemes
bódultság
égő
rúd
sohasem
gyógyászat
pipa
cigaretta
dohányültetvény
ítélet
élvezet
orvos
következmény
I. világháború
nikotin
összeg
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smoking
passion
discovery
change
Western civilization
for example
aboriginal
heat
wilding
pleasant
stupor
burning
rod
never
therapeutics
pipe
cigarette
tobacco plantation
judgement
pleasure
doctor
consequence
World War I.
nicotine
amount

A finn
szauna
A

z emberek valahogy kényszert éreznek
arra, hogy mindent kategorizáljanak,
tipizáljanak, így egy-egy népet is
szeretnek leírni néhány rájuk jellemző
tárggyal vagy szokással. A finneket például
többek közt a szaunázás imádatával szokás
leírni, cseppet sem véletlenül.
Hogy a finnek találták-e fel a szaunázást,
az egyáltalán nem biztos. Viszont náluk
maradt fenn leginkább ez az ősi hagyomány,
melynek kialakulásához többféle, nem
csak egészséggel kapcsolatos szokás
is hozzájárult. Annyi bizonyos, hogy
Finnországban manapság mindenki
szaunázik a csecsemőktől az idősekig
bezárólag. Ami viszont fontos, hogy
nincsenek ennek szabályai: mindenki addig
aszalódik a gőzben, amíg neki jól esik. Én
például be sem megyek, mert a gondolatától
is lüktetni kezd az agyam, igaz, nem is vagyok
finn. Egy finn mondás szerint „ha valaki el tud
sétálni a szaunáig, akkor már szaunázhat is”.
Ma már persze nem füstös
izzasztógödrökben vagy fakunyhókban
űzik ezt a passziót. A modern finn szauna
egy fából készült kis szoba otthon vagy
egy családi házban. Gyorsan felfűthető
70-90 fokra tűzifával vagy villannyal. Az
elektromos szaunáknak termosztátja van,
ami automatikusan ki és bekapcsol. Az
ellenállások egy fém dobozban találhatók
a kövek sokasága alatt. Természetesen a
kövek is fűtenek, ezekre vizet öntenek, hogy
gőz keletkezzen és melegebbnek érezzék a
szaunát. Valójában a gőz nem növeli a hőt,
éppen ellenkezőleg, ám olyan érzetet ad,
mintha emelkedne a hőmérséklet. A szauna
mellett többnyire található zuhany meleg és
hideg folyóvízzel. A zuhanyozó hőmérséklete
20 és 30 fok között van.

Ott szaunázás
közben és
után az ember
mosakodhat és
felfrissítheti magát langyos vízzel. Ez akár
20-90 percig tarthat. A szaunázásnál fontos,
hogy ruha nélkül izzadjunk fekve vagy
padon ülve közben pedig valaki időnként
forró vizet öntsön a kövekre. Egyesek
egyedül szaunáznak, mások barátokkal
vagy a családdal. Leggyakrabban nők és
lányok szaunáznak külön a férfiaktól és
fiúktól. A fiatalok segítenek az időseknek,
például megmossák a hátukat. Ha egy nő
külföldiekkel szaunázni, azért, hogy segítsen
nekik ebben az ismeretlen dologban,
inkább fürdőruhát visel. Ez után gyakran
együtt ülnek, félig felöltözve nézik a tévét
vagy beszélgetnek, zenét hallgatnak, kávét
vagy teát, gyümölcslevet vagy sört isznak,
virslit sütnek a tűznél vagy valami mást
esznek. A szokásos szaunás napok szerda és
szombat, melyből a szombat fontosabb, de
bármelyik izzasztó munkanap vagy sportnap
után szeretnek szaunázni. A legfontosabb
szaunázási időszak július 8 és december 24-e
között van valamint június 24-e körül a nyári
napéjegyenlőségi János ünnep elő napján.
Sokan azt mondják, hogy szaunázás után úgy
érzik magukat, mintha újjászülettek volna, de
akik migrénben vagy magas vérnyomásban
szenvednek vagy valami ilyesmiben, azok ne
szaunázzanak.
A saját nyaralójuk mellett a finnek
szeretik, ha a szauna egy kis házban van a
folyópartnál. Ott gyakran egy nagy üstben
melegítik a vizet és a frissítő zuhanyt egy
fejesugrás vagy úszás helyettesíti a tóban. Az
ilyen nyáresti szaunázást gyakran a környező
természet csodája kíséri, például a soha le
nem menő nap.
Z.G.
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kényszer
kategorizál
nép
szauna
tárgy
szokás
finnek
Finnország
hagyomány
manapság
csecsemő
idősek
szabály
fűteni
kő
hőmérséklet
zuhany
külföldi
szerda
szombat
izzasztó
munkanap
napéjegyenlőség
újjászületés
természet
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compulsion
categorise
folk
sauna
object
habit
finnish
Finland
tradition
nowadays
infant
elderly
rule
to heat
stone
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workday
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rebirth
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Piggy bank robbery

– közös kassza enyém/tied

É

n a pesszimizmusomról vagyok híres.
Ha szerelem, hát valószínűleg olyan
dologról írok, ami konfliktust okozhat
egy párkapcsolatban. Az is esélyes, hogy
olyan problémakört fogok feszegetni, amivel
szembesültem már magam is, és sikeresen
meg is oldottuk az eset másik érintettjével,
mindenkori társammal, akárhogy is.
Ebben a hónapban a mocskos anyagiakkal
foglalkozom. Nem sok előképzettség kell
ahhoz, hogy be tudjuk sorolni magunkat -ha
csak a felületes sacc szintjén is- mondjuk
egy jövedelmi percentilisbe. Van rálátásuk
a havi kiadásainkra, bevételeinkre, voltak
osztálytársaink, vannak barátaink jobb/
rosszabb anyagi helyzetben. Azt is fel tudjuk
mérni, hogy társunk milyen családban nőtt
fel, ott milyen értékek mentén nevelkedett,
és milyen szokásai alakultak ki a fogyasztás
tekintetében.
Hosszú kapcsolatokban felmerülhet a
kérdés, érdemes-e egy kalap alá vonni
a bevételeket, hogy azzal aztán közösen

gazdálkodjon az érintett pár, főleg, ha már
vannak közös kiadások (pl.: albérleti díj, rezsi
költség, konyhapénz stb.). Kompromisszum
kérdése persze, hogy milyen stratégia
mellett döntenek a felek, bár látok magam
körül teljesen ad hoc megoldásokat is.
Az emberek nagyon különbözően
gondolkoznak. Könnyen meglehet, hogy
az egyik fél hamarabb mond le pillanatnyi
örömökről, és inkább takarékosan előkészít
egy hosszú távú beruházást, míg a társa
jobban érzi magát, ha lecsap az aktuális
akciókra, racionális, jó üzletet köt tegyük
fel egy háztartási gép cseréjével. Ettől
aztán a takarékos fél kisebb szívinfarktust
kap, kedvese pedig értetlenül áll az eset
felett, mert megoldott egy éppen fennálló
problémát, bár az odázható lett volna még
legalább a következő fizetésig. Hatékony
kommunikációval könnyen orvosolhatók az
effajta félreértések.
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Érdemes már a kapcsolat legelején mesélni
egymásnak hosszú távú céljainkról,
terveinkről. Rengeteg nézeteltérést
megspórolhatunk vele. Tudom, tudom,
nem egyszerű ez a mindent elhomályosító
feromon miatt, amikor még teljesen
leblokkolja az épkézláb gondolatokat
a másik értelmesen csillogó tekintete,
hamiskás mosolya, minden apró
mozdulatának részletei, amit ilyenkor
persze okvetlenül meg kell jegyeznünk egy
életre. Elvégre ebből lesznek az „így jártam
apátokkal” sztorik.
A kommunikáció ütközhet más akadályokba
is. Sok családban tabu téma a pénz. Nem
ritka, hogy már-már felnőttfejjel kell
megtanulnia valakinek, hogy működik a
piacgazdaság, későn ismerkedik pénzügyi
fogalmakkal, és nehezen illeszkedik bele
abba a döntéshozatali hálóba, amiből addig
egész életében kimaradt. Ekkor ezeket a
mintákat is meg kell változtatni, sokkal
nagyobb meló, mintha hasonló háttérrel
rendelkezik a pár.
A másik markánsan meghatározó élmény
úgy élni közös kasszából, hogy abba
csak az egyik fél visz havonta elkölteni
valót. Előfordulhatnak helyzetek, amikor
valaki munkahelyet vált, gyerek születik,
és az egyik kereső kiesik. Ez is okozhat
frusztrációt. Ugyanúgy, mintha nagyon
eltérők a bérek.
Itt jegyezném meg, hogy gazdasági
erőszaknak hívják azt, mikor az egyik fél
anyagi függésben tartja a másikat. Ez
a fizetés elsajátításával, minden kiadás
elszámoltatásával jár. Ennek elszenvedői
első sorban a nők. Semmiképp nem
nevezném közös kasszának,
mikor az egyik fél
rendelkezik minden
jövedelem felett.
Rengeteg variáció
van, amiből
választani
lehet. Mind
különböző
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szabadságfokot hagy az érintetteknek.
Lehet teljesen külön számlánk, és
felezhetünk minden havi kiadást az utolsó
doboz tejfölig. Hasonló keresetek mellett
érdemes ezt választani.
Ahogy olvastam a témában ráakadtam
olyan példára is, ahol a beérkező összeget
kiegyenlítik egymás között a felek, így
különböző jövedelem mellett is azonos
összegből gazdálkodnak.
A közös számlás megoldásoknak is több
változata van, a szimpla két kártyás
hozzáférésig, ahol minden pénzmozgást lát
a másik.
Nálunk az vált be, hogy mindketten
megtartottuk integritásunkat. Külön
számlán landol, aminek landolni kell,
viszont a közös kiadásokat nagyvonalúan
intézzük. Az fizet csekket, aki aznap épp
könnyedén útba ejti a postát, az fizet
lakbért, akinek hamarabb érkezik meg a
pénze. Egy mindkettőnk számára elérhető
Google táblázatba rögtön fel tudjuk
vezetni telefonról is, ha csekk érkezett, a
megfelelő színkóddal pedig az állapotát
jelöljük. A megtakarítások pedig már az
egyéni elszámolás részét képezik. Hogy
maradjon egy kis játékosság is a csúnya
materiális világban, van egy kis perselyünk,
amibe szigorúan a kétszázasokat gyűjtjük.
Ha épp eszünkbe jut belenézni, kellemes
meglepetés, összejön egy-egy színházjegyre,
könyvre, tárasasjátékra való. Ezt jószívvel
ajánlom akár átmenetnek is a nagy
gazdasági közösség felé. Ha megvan a
Fel! című animációs film első 10 perce,
akkor biztos beugrik Ellie és Carl nagy
befőttesüvege, amibe a nagy utazásra
gyűjtögettek.
Mielőtt tehát bármilyen lépést is teszünk
közös ügyeink rendezésében,
minél előbb üljünk le, és
beszéljük át mi az, ami
számunkra alapvetés,
és tartsuk
tiszteletben
másik felünk
alaptételeit.
H.É.A.

híres valamiről
párkapcsolat
esélyes
problémakör
problémát megoldani
anyagiak
előképzettség
besorolni
anyagi helyzet
érték
szokás
felmerül
közös
gazdálkodni
fogyasztás
bevétel
kiadás
rezsi
albérleti díj
megoldás
beruházás
félreértés
nézeteltérés
megfelelő
kiegyenlíteni

famous for
relationship
probable
problem
to solve a problem
wherewithal
previous experience
get in lane
financial state
value
habit
come up
common
manage
consumption
income
outgoing
utilities
rental fee
solution
investment
misunderstanding
disagreement
adequate
equalize
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StArt
Rovat
Ebben a rovatban terveink szerint
különleges hobbikról, a programozás
mellett szívesen művelt egyéb
foglalkozásokról írunk. Ha érzel hozzá
kedvet, hogy kb. 1 oldalban megoszd
másokkal, hogy téged mi kapcsol ki a
sok kódolás közepette, ne habozz írni
nekünk! A cím: olvaso@ak-akademia.hu
Belefér minden, ami kikapcsol, feltölt,
leköt legyen az más jellegű munka,
hobbi, sport vagy egyéb időtöltés. Ezzel
is segíthetünk megtalálni egymásnak
azokat a szabadidős tevékenységeket,
amelyek hozzásegítenek a mindennapi
stressz csökkentéséhez és javíthatják a
közérzetet. A kérdés tehát:
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KÉPREGÉNYEK
reneszánsza

M

agyarországon a képregényekhez
való viszonyulás mindig is minimum
kettős volt, vagy még annál is
árnyaltabb. A köztudatban valahogy
a mai napig leginkább úgy él, mint a
gyermekeknek való szórakozás, illetőleg a
tizenéves korosztály azon részének bűnös
élvezete, akik még ahhoz is lusták, hogy
kézbe vegyenek valami jó kis indiános
könyvet. Nem változtatott ezen lényegesen
az a tény sem, hogy a 2000-es évektől egyre
több képregényadaptációt vittek vászonra,
melyek több-kevesebb sikerrel meg is
állták a helyüket a mozi pénztáraknál, de
inkább többel. Aki ma a buszon elővesz
egy jó kis Pókembert vagy ne adj’ Isten egy
Lucky Luke-ot, azt legalábbis különcnek
tartják. Pedig hazánkban jelenleg hihetetlen
reneszánszát éli a képregénykiadás.

Sokan sokszor leírták már ezt előttem,
mégis úgy érzem, nem lehet elégszer: aki
manapság képregényt szeretne olvasni,
jó eséllyel megtalálhatja a neki tetszőt a
hatalmas kínálatban, csak bírja pénztárcával!
Érdekes módon épp a fiatalabb korosztály
számára nincs igazán választék. Számukra
a régi Kandi lapos időszakból ránk maradt
bő termés nyújthat jótékony gyógyírt, hogy
nevesítsük is: Bobo, Góliát, Nils Holgerson,
Garfield, és persze a sok-sok Disney
képregény, ami négy-öt címen is futott az
idők folyamán.
Igazán dicséretre méltó az a tény is, hogy a
nálunk korábban így-úgy, megjelent, vagy
messzi földről beszivárgott Asterix és Lucky
Luke sorozat is megállíthatatlanul jelenik
meg már évek óta.
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Pár éve Fazekas Attilának a külföldi
gyűjtők számára is értékes illegális
Csillagok háborúja és A Birodalom
visszavág képregényei is trilógiává
egészülhettek ki, mikor a Lucasfilm
engedélyével megszülethetett A Jedi
visszatér képregényváltozata is, mely idén
egy gyűjteményes kötetben is napvilágot
látott. Rossz szájízzel jegyezném meg, hogy
hozzájutni nem éppen könnyű ezekhez az
újabb kiadványokhoz.
Még körülbelül fél évig tart a DC Nagy
Képregénygyűjtemény kiadása, illetve
ehhez hasonlóan elkezdődött a Nagy
Marvel Képregénygyűjtemény kiadása is.
Nem tudok elég hálás lenni azért,
hogy egy azóta már feledésbe merült
nicknévvel futó fórumtárs egyszer
régen felhívta a figyelmemet az
akkoriban induló Peter Parker
Pókember képregényre, melynek
célja azon klasszikus történetek
kiadása volt, melyek nálunk
valamiért nem jelentek meg a ’90es években futó sorozatban. Így
kezdetektől előfizető lehettem,
és nem kellett mérgelődnöm a
dörzsölt üzérkedők miatt, akik az
akkor 1500 forintos áron megvett
képregényt 20.000-ért próbálták pénzzé
tenni. Ugyanezen kiadónak fut egy másik,
modernebb Pókember kiadása is, és
ezen kívül is ad ki különféle Marvel
képregényeket, illetve Batman
személyében egy DC képregényt
is. (Azok kedvéért, akik nem tudják:
a Marvel és a DC a két legnagyobb
képregénykiadó Amerikában.)
Nekik köszönhetően láthatott
nálunk napvilágot az a klasszikus
képregény is, mely alapját képezi
a Bosszúállók: Végtelen Háború
című két részes filmnek,
melynek első részét idén
tekinthettük meg.
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Mindenképpen szót érdemel az a frissnek
mondható kezdeményezés is, hogy
elkezdték kiadni a klasszikus X-men
talán legigényesebb korszakát vaskos
gyűjteményes kötetekben, melyeket
már kézbe venni is igazi öröm, hát még
olvasni!
És persze a teljesség igénye nélkül:
újraindult a Kockás képregény, a magyar
Bucó, Szetti, Tacsi is két újabb történettel
gazdagodik, az újságosok polcára került
a Rejtő képregények újbóli kiadása, stb.,
stb.
Ha vannak köztetek, akiknek sikeresen
téptem fel lelkének titkos sebeit,
melyeket elfojtott képregényimádata
okozott, akkor e cikk el is érte a célját.
Könnyen elsikkad a nap, mint nap
ránk omló információáradatban
egy olyan aprócska tény, mint hogy
valamelyik régi kedvencünkhöz
hozzá lehet jutni. Főleg, ha
figyelembe vesszük azt a tényt,
hogy ezek a kiadványok gyakran
limitált példányban készülnek, és
csak postán vagy képregényes
rendezvényeken lehet hozzájuk
jutni. Ha van olyan infó, ami
felkeltette az érdeklődésed és
szeretnél többet tudni, bátran írj
nekünk, igyekszünk segíteni!
Z.G.
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Versajánló
Pilinszky: Örökkön-örökké
Pilinszky János a 20. századi magyar
költészet egyik legfontosabb költője volt.
Verseinek egy igen nagy része mindössze
pár sorból áll, ám e sorok minden szava
képes mély barázdákat szántani az
ember lelkébe. Titka épp abban rejlik,
hogy mondanivalóját nem rágja az
olvasó szájába; talán saját magának sem
fogalmazta meg, fordította le a nyelv
szegényes eszközeire azt, amit egy-egy
vers megalkotásakor érzett, gondolt. Így
képes mindössze pár sorral sokat mondani,
gyakran sokkal többet, mint ha hosszú
oldalakon át taglalná gondolatait prózai
formában. Verseinek sajátos szimbolikája
van, egész költészetét belengi a mély
vallásossága, melyről ő így vallott: „Én
költő vagyok és katolikus”. Mindezt tette
úgy, hogy nem terhelte meg a szövegeit
öncélú moralizálással, nem áhítatos imákat
írt, hanem olyan költeményeket, melyek
olvasásakor az emberben több olvasat
is felmerül. Leginkább azzal éri ezt el,
hogy vallásos szimbolikát használ, bibliai
hasonlatokkal él, s az ember gyakran nem
tudja, a versben leírt áhítat vajon kinek is
szól valójában. Ilyen vers az általam oly
nagyon szeretett Örökkön-örökké is, mely
számomra minden egyéb jelentéstartalma
mellett egy gyönyörű szerelmes vers.
Z.G.

Örökkön-örökké
Várok, hogyha váratsz, megyek, ha terelsz,
maradék szemérmem némasága ez,
úgyse hallanád meg, hangot ha adok,
sűrü panaszommal jobb ha hallgatok.
Tűrök és törődöm engedékenyen:
mint Izsák az atyját, én se kérdezem,
mivégre sanyargatsz, teszem szótalan,
szófogadó szolga, ami hátra van.
Keserüségemre úgy sincs felelet:
minek adtál ennem, ha nem eleget?
miért vakitottál annyi nappalon,
ha már ragyogásod nem lehet napom?
Halálom után majd örök öleden,
fölpanaszlom akkor, mit tettél velem,
karjaid közt végre kisírom magam,
csillapíthatatlan sírok hangosan!
Sohase szerettél, nem volt pillanat,
ennem is ha adtál, soha magadat,
örökkön-örökké sírok amiért
annyit dideregtem érted, magamért!
Végeérhetetlen zokogok veled,
ahogy szoritásod egyre hevesebb,
ahogy ölelésem egyre szorosabb,
egyre boldogabb és boldogtalanabb.
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Csoportterápia
„Kámedimjúzikel” két felvonásban. A cikk
témája ez, nem került tehát rossz rovatba.
Bolba Tamás, Galambos Attila és Szente Vajk
közös munkájától Harangi Mária rendezésén
át, a befogadóig.
A jegyeket ajándékba
kaptam, és nagyon
örültem nekik!
Komfortzónán
kívüli élményre
számítottam, az is
lett. Egy barátnőmmel
látogattunk el a
helyszínre. A RaM
Colosseum épülete
biztosított tetőt az
előadás fölé.
A történet
alaphelyzete ez:
hat idegen verődik
össze a Piróth
Gyula Művelődési
ház II/6 termében,
ahol rendszerint
csütörtök délután
csoportterápia
zajlik. Ebben az
épületben több
program is fut
párhuzamosan.
Akad, aki csak
a szomszédos
színjátszókört kereste, de végül
is indokoltnak tűnt, hogy hamar visszatérjen
az újonnan szerveződő -lényegében
önsegítő- csoportba, merthogy a terapeuta
bizony csúful késik.
Eztán mindenki sorban megénekli életének
aktuális, legégetőbb problémáit, majd
egyre jobban kibontakoznak a karakterek
a párbeszédekben. Érdekes volt nézni,
ahogy a hétköznapi arcok megosztják
velünk kétségeiket saját épelméjűségükkel
kapcsolatban. A személyes kattanásaim
és kérdőjeleim mind megjelentek előttem.

Azok, amiket a buszon/villamoson/trolin
vittem magammal, hogy azon csámcsogjak
popcorn helyett (elvégre a színház mégsem
mozi!). Olyan témákat feszegettek, amiket
sokan egyedinek, és akkutnak gondolunk,
pedig rengetegen küzdünk
ezekkel. Amíg el
vagyunk velük
foglalva, el is
felejtünk másokra
figyelni. Szólni
egymáshoz.
A színészek
remekül hozták
a szélsőségesen
sztereotipizált
karaktereket. Bár
az élethelyzetek
alapvetően nagyon
különböznek azoktól,
amiket magam
körül látok (sajnos
nincs ismerősöm,
aki professzionális
táncos az operett
színházban),
megértettem, miért
bántja őket, amit
terápiára hoztak.
Nem áll hozzám
közelebb a musical, mint
korábban. És ha már,
mindenképp musical,
akkor
Chicago párti vagyok.
Jobban érdekelnek azok a történetek, amik
súlyosabb terheket mérnek az egyénre. Akár
mint hallgató, akár mint annak elszenvedője
kerül a közelébe az illető.
Mindent összevetve a darabot szívesen
ajánlom mindenkinek, aki csak egy picit
szeretne kikapcsolódni. A poénok könnyed
befogadása végett azonban érdemes a
szociális érzékenységünk ingerküszöbét
megemelni. A nemi sztereotípiák, test- és
énkép gyakran válnak élc tárgyává.
H.É.A.
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Közép-Európa Disneyland-je,
Ausztria mesés vidámparkja

M

ióta az országban szép lassan az
összes vidámpark bezárt, alaposan
fel van adva a lecke azoknak, akik
ilyen jellegű mókára vágynak.
Szerencsére a mi kedves osztrák sógoraink
pont a Fertő-tó mellé álmodták meg
meseparkjukat, így attól függően persze,
hogy az ország melyik részén élünk, akár 20
perc alatt ott is lehetünk (Budapestről két és
fél óra körülbelül).

A park eredetileg egyszerű mesepark volt:
Erwin Müller kőfaragó a saját munkáit
állította ki, majd nyitotta meg 1968-ban a
Meseerdőt, ami ekkor még csak egész kis
területen működött. A fák között lépdelve
találkozhattak a látogatók olyan népszerű
mesehősökkel, mint Jancsi és Juliska a
mézeskalács házikónál vagy Hófehérke és
a hét törpe. Ebből a kis parkból nőtte ki
magát a létesítmény egy hatalmas, 145 000
négyzetméteren működő szabadidőparkká,
ahol már messze nem csak sétálgatni lehet.
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A Family park négy elég jól elkülöníthető
részre osztható.
Az Élményvár egészen változatos játékokkal
van megtömve, számos körhintát vagy
hullámvasutat kipróbálhatunk, sínen vagy
vízen közlekedő járművekkel utazhatunk.
A Meseerdő a park legrégebbi része, ez
gyakorlatilag az Erwin Müller által alkotott
kis park felújított, kibővített, korszerűsített
változata.
A Falusi portán nevéhez méltóan a tanyasi
életet lehet kipróbálni játékos formában.
Találkozhatunk igazi állatokkal, és nem csak
háziállatokkal, hanem példának okáért őzek
is megtalálhatóak itt. Némi pluszpénzért
cserébe még tehenet is fejhet, akinek arra
szottyan kedve. Persze a parknak ez a része
is gazdagon el van látva játékokkal, így
például a malacvasutat, vagy az össze-vissza
pörgő almavasutat is ki lehet próbálni.
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De van itt egy hatalmas, sínen közlekedő
traktor, ami a mesegazdaságon át viszi a
látogatókat, és még arra is van lehetőség,
hogy a gyerekek „vezessék”
A Kalandsziget a park negyedik része,
ahol már különféle vízi játékokat
is kipróbálhatunk. Ez talán a park
legnépszerűbb része. Van itt krokodilos
hullámvasút, óriási Templom-csúszda vagy
egy hatalmas sárkány hajóhinta.
A parkot mindig az aktualitásoknak
megfelelően csinosítgatják, módosítgatják.
Aki e cikk alapján kap kedvet, jó eséllyel
már nem a Halloween tematikával fogja
magát szembe találni a parkban, sokkal
inkább a karácsonyra való készülődéssel
fog szembesülni, és ha a Jézuskával nem is
feltétlenül, de a Mikulással egész biztosan
készíthet majd egy közös képet!
Z.G.
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FILMAJÁNLÓ

Puppet
Master
The Littlest Reich

1989-ben indult útjára a Puppet Master,
nálunk Gyilkos bábok címen forgalmazott
franchise. A történetek lényege, hogy
van egy szálloda, ahol ilyen-olyan okból
megszáll egy csapat fiatal, akiket aztán
elkezd megtizedelni egy csapat bábu.
Nem nagyok, olyan két és fél almányiak,
mint a Hupikék törpikék, viszont veszélyes
fegyverekkel vannak felfegyverezve. A
sorozat az első két részt követően durva
lejtmenetbe váltott, mégis, valahogy újabb
és újabb részek voltak képesek napvilágot
látni, viszonylag egyenletes időközönként.
Mégis, az idén debütált legújabb fejezet
valamiért újra képes volt kirángatni a
horror kedvelőket az érdektelenségből.
A Puppet Master: The Littlest Reich-nek
már a címe is árulkodó lehet, ha utána
nézünk a jelentésének. A das Reich egy II.
világháborús német hadosztály elnevezése
volt. Tekintve, hogy a sorozat korábbi
részeiben André Toulon, azaz a „Puppet
Master” épp, hogy a nácik nagy ellensége
volt, már sejthetjük, hogy a történet
hátterét alaposan átszabták. Erről meg is
bizonyosodhatunk, mikor a film egy, a cél
érdekében megkoreografált jelenetében

56

ismertetik Toulon életét. Eszerint bábos
mutatványos volt, aki épphogy a náci
eszmékkel azonosult, és ennek megfelelően
maga is nagy előszeretettel irtotta
mindazokat, akiket a fasizmus pusztulásra
ítélt. A sorozat keményvonalas rajongói
számára ez a történeti hűtlenség talán
okozhat némi problémát, és magam is
összevont szemöldökkel szoktam nézni az
efféle durva újraértelmezéseket. Ebben
az esetben azonban megengedőbb
vagyok, méghozzá azért, mert a hideg
futkos a hátamon, ha csak eszembe jut,
mit műveltek a karakterrel meg az egész
történettel a harmadik résztől fogva. Ha
figyelembe vesszük, hogy ez a film már a
tizenegyedik a sorban, hosszú, és fájdalmas
leépülést vizionálhatunk anélkül is, hogy
végigszenvedtük volna az összes felvonást.
Az első két rész kegyetlen antihőséből a
későbbiekben egy galambtekintetű idős úr
lett, aki a németek ellen harcol a jóért. A
Retro Puppet Master (7. rész) minőségben
már a Hallmarkos filmekkel volt egy szinten
képi világában. Magam sem értem, kinek
érte meg leforgatni az újabb és újabb
felvonásokat…

Lényeg a lényeg: a The Littles Reich-ben
végre újra egy igazi gonosz karakterrel
kerülhetünk szembe, illetve természetesen
legfőképp az ő gyilkos bábjaival. Toulon
karaktere nem csak minőségében fejlődött,
de sokkal veszélyesebbé is vált azáltal,
hogy már nem egy bábos mutatványos,
aki egy bőröndnyi kis barátjával járja a
világot, hanem egy bábkészítő, akinek
számtalan teremtménye kallódik a
világban a gyűjtők kezén. Hiszen azt
senki nem tudja, hogy a gyilkosságok
végrehajtói maguk a bábok voltak. Így
lehetséges az is, hogy egy-egy karakterből
több is akcióba lendül a vásznon. A
készítők a legemblematikusabbakat
megtartották, illetve céljaiknak megfelelően
újakat is alkottak. Ők is átestek némi
ráncfelvarráson, de akik szerették a korábbi
részeket, azok nem fognak csalódni. Ahogy
az egy „bábos” filmhez illik, a speciális
effekteket nem CGI-jal oldották meg,
hanem bábokkal. Néha szinte bántóan
amatőr megoldások kerültek a filmbe,
de élek a gyanúperrel, hogy mindez
szándékosan történt.
A film nézése közben az emberben folyton
motoszkál a kérdés: vajon mennyire
gondolták komolyan ezt az egészet?

A film imdb oldalán horror vígjátéknak
van feltüntetve a műfaj, de maradjunk
abban, hogy manapság mindenre szeretik
ráaggatni a vígjáték jelzőt, amiben akad
egy-egy izzadtságszagú poén. Ahogy arról
a stáblista végén a köszönetnyilvánítás is
tanúskodik, igazi rajongói filmről van szó,
amit beleng a (jobb minőségű) elődök iránt
érzett tisztelet, és a készítés öröme is. Nem,
a készítők nem vették véresen komolyan a
történetet és magukat, de igyekeztek egy
olyan vérben tocsogó filmet forgatni, ami
néhol teli szájjal röhögve hágja át az olyan
szabályokat, mint pl. hogy egy gyereknek
nem eshet baja a sztoriban.
A főbb szereplők szerethetőek, még ha
azonosulni nem is feltétlenül tudunk velük.
Mindent összevetve a Puppet Master: The
Littlest Reich igazi, ízig-vérig horrorfilm,
ami nyilván nem a zseniális kategória,
ugyanakkor hálásak lehetünk az
elkészüléséért, és azért, hogy sikeresen
pumpált új vért egy olyan franchise-ba,
mely a pár évenkénti folytatások ellenére
valójában jó ideje kimúlt már. Ha minden
régről előcibált klasszikus folytatása ilyen
minőséget képviselne, akkor talán nem
szívnánk a fogunkat kínosan, ha azt halljuk
„remake” vagy azt, hogy „a Jóisten tudja,
hányadik folytatás”.
Z.G.
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KÖNYVAJÁNLÓ

Sok-sok évvel a Jurassic Park előtt

Obrucsev:

Utazás Plutóniába

A

magyarországi szocializmus éveinek
vitathatatlanul pozitív hozománya
az volt, hogy hatalmas mennyiségű
orosz irodalmat fordítottak le magyar
nyelvre, és itt elsősorban nem a nagy
klasszikusokra gondolok, hiszen azokat már
jóval korábban kiadták nálunk. A felhozatal
persze igen vegyes volt, ám akadtak köztük
igazi gyöngyszemek, amikért nagy kár lett
volna, ha nem ismerjük meg. Gondolok
itt elsősorban az orosz sci-fi irodalomra.
Bizony! Mert hiszitek vagy sem, az orosz
sci-fi irodalom több száz éves hagyományra
tekint vissza. Ha tudománnyal nem is volt
minden esetben megtámogatva a történet,
a fantasztikum ott lebegett már Gogol,
Puskin, és sok társuk irodalmában. Az orosz
sci-fi fénykorának az 1960-as éveket szokás
tartani, de ahogy említettem, már jóval
korábban is születtek ilyen témájú írások, így
az általam bemutatni kívánt mű is, melyet
1924-ban adtak ki, magyar fordításban
pedig 1951-ben jelent meg először.
Az Utazás Plutóniába egy expedícióról
szól, melyet egy, az Északi-sarkon talált
hatalmas kráterbe vezet. Az expedíció tagjai
különféle tudósok: zoológus, geológus,
orvos botanikus és meteorológus. A
tudósokhoz csatlakozik egy eszkimó, aki
kutyaszánokkal segíti az utazást, illetve egy
magányos aranyásó (bányamérnök), akit az
éhhaláltól mentenek meg, mikor ráakadnak.
Megbízójuk nem avatja be őket az expedíció

céljába, csak egy lepecsételt borítékot ad
át nekik, melyet abban az esetben kell
kibontaniuk, ha úgy érzik, elakadtak és
tanácstalanok.
Talán nem árulok el nagy titkot, ha
elmondom: a levelet nem is olyan sokára fel
is bontják. A műszerek megbokrosodnak,
a Nap érthetetlenül változtatja a helyét,
ráadásul egyre több olyan állattal
találkoznak, melyek elvileg évezredekkel
vagy egyenesen évmilliókkal korábban
kihaltak.
Hőseink számtalan kalandon mennek át
a regény lapjain. Ősemberek, mamutok,
dinoszauruszok keresztezik az útjukat, sőt,
még óriáshangyákkal is meg kell küzdeniük.
Vajon túlélik-e ezt a kalandot? Vajon mihez
kezdenek a felfedezésükkel? Miért nem
hallottunk erről az elfeledett világról azóta
sem? A regény minden kérdésre választ ad.
Különösen élvezetessé teszi a történetet,
hogy végig megmarad a hihetőség határán,
így könnyen bele tudunk helyezkedni a
történetbe.
Obruncsev regényét ifjúsági regénynek
szokás nevezni, ami nem jelenti, hogy
ne ajánlanám jó szívvel az idősebb
korosztálynak, akik egy kis könnyed
kikapcsolódásra vágynak. Népszerűségét mi
sem mutatja jobban, mint hogy hat magyar
kiadást élt meg, sőt, képregény is készült
belőle, melyet Zórád Ernő nem csupán
Z.G.
rajzolóként, de íróként is jegyez.
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socialism
undoubted
dotal gift
russian
literature
language
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to publish
lineup
mixed
tradition
heyday
to born
translation
expedition
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scientist
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journey
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starvation to death
client
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Angol nyelvi feladatlap
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Feel Like a Fake or a Fraud?
You’re Not Alone
The “imposter phenomenon” and its link to childhood experiences.
Posted Jul 11, 2018 Psychology Today, Peg Streep

I./ Hallgasd meg az mp3 mellékletet és pótold a hiányzó szavakat!
When I was in graduate school and stressed, I had the same …………………………………………………
dream, albeit in two variations. The first was that I’d never …………………………………………………
my undergrad science ………………………………………………… and had been denied a degree.
The second was that I hadn’t taken the swimming test — believe it or not, a requirement
for women at Penn in 1969 — and never graduated. Of course, both dreams had the same
message: I was an …………………………………………………. No one goes to graduate school without
having earned an undergraduate degree first. Bingo!
Well, it turns out that my 21-year-old self had lots of company; that feeling of
being a ………………………………………………… or an imposter happens to just about
everyone, although some people suffer more than others. It even has a name: the
“…………………………………………………,” coined by psychologists Pauline Rose Clance
and Suzanne Imes over 40 years ago. Have you ever felt like you were play-acting
through life, earning ………………………………………………… you didn’t deserve, picking up
………………………………………………… that life handed you by mistake? Is your habit of mind
always to ………………………………………………… your achievements or to minimize the effort
you actually put in? Are you afraid of failure? Did your childhood experiences include
a lot of ………………………………………………… and criticisms, or were you dismissed or
ignored? Have you been ………………………………………………… for your intellect and always
………………………………………………… it? Are you prone to looking over your shoulder, seeing what
everyone else is doing?

II./ Fejezd be a mondatokat a hallott szöveg alapján!
All of these various things make you …………………………………………………
The irony is that …………………………………………………
Highly successful women such as …………………………………………………
Here’s what Justice Sonia Sotomayor had to say about it: …………………………………………………
If you suffer from it, you need to follow …………………………………………………

III./ Válaszolj a feltett kérdésre a hallott szöveg alapján!
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•

Are women more susceptible to the imposter phenomenon?

•

Cultural context is important too, but why?

•

Joe Langford and Clance re-examined the root causes years later. What did they find?

IV./ Válaszd ki a megfelelő szavakat a négyzetből és illeszd a szövegbe!
(3 felesleges)
New science on the phenomenon
Since Clance and Ime’s initial findings, years of research have
………………………………………………… more nuanced insights. On the one hand, despite all
the progress, cultural ………………………………………………… still seem pretty much in place,
………………………………………………… brilliance as a male trait and making little girls wonder about
faking it, as a study published in Science in 2017 made clear. Lin Blan and her team looked at
5, 6, and 7-year-olds and their association of brilliance (“really, really smart” in kid talk) and
gender. They found that while at the age of 5, both boys and girls identify someone who’s
really, really smart as either a boy or a girl; by the age of 6 and 7, girls were less likely to
………………………………………………… a girl with the ………………………………………………… than a boy.
Alas, the same results showed up when asked to designate someone as “really, really nice”;
the stereotype of girls being more ………………………………………………… and kind also showed up
by 6 and 7. Interestingly, ideas about brilliance and gender had nothing to do with how these
children saw reality; when asked who did better in school, the answer was “girls” — reflecting
a truth.
So, is feeling like an imposter only a female problem? Actually not, as a study by Sonja
Rohrmann and her colleagues showed; they found no association between the imposter
phenomenon and …………………………………………………. Unlike other studies, their sample
was of working managers, not students, which may explain the different findings. Not
surprisingly, they also noted a link between anxiety and the imposter phenomenon.
…………………………………………………., they also found that people who felt like imposters were
both perfectionists and …………………………………………………. two working styles that seem, on the
surface at least, to be contradictory. They explained their findings by suggesting that people
who feel like imposters tend to …………………………………………………. and work in such a way to
impress others — showing their perfectionism — while also procrastinating, which tends to
bolster their vision of themselves as …………………………………………………..

stereotypes
denominate
nurturing
fraudulent
assigning
yielded
gender
perfectionism
procrastinators
over-prepare
counterintuitively
suggesting
reality
designation

V./ Fogalmazd meg magyarul, hogy a hallott szöveg alapján mit jelentenek
ezek az angol szavak, kifejezések?
study: …………………………………………………
real-life workplace: …………………………………………………
women identified themselves as: …………………………………………………
subsequent work: …………………………………………………
resilience: …………………………………………………
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VI./ Hallgasd meg az mp3 mellékletet és pótold a hiányzó szavakat!
Recognizing that feeling like a fraud or imposter actually has a name, and that
there’s ………………………………………………… research that explores it, can help you
………………………………………………… it, especially if you’re able to trace that automatic
………………………………………………… back to its …………………………………………………in your childhood.
Were you taught to fear failure? How were praise and support meted out in your family of
origin, and for what? Do you make excuses for your …………………………………………………, or tend
to attribute your …………………………………………………to dumb luck or being in the right place at
the right time? The problem with feeling like an imposter is that it robs you of the pleasure
and pride in your very real ………………………………………………….

A októberi angol mp3 és feladatlap teljes szöveg átirata:

Digital Devices Make us More Distracted,
Distant and Drained
Aug 13, 2018 | Original Story from the American Psychological Association

Our digital lives may be making us more distracted, distant and drained, according to
research presented at the annual convention of the American Psychological Association.
For instance, even minor phone use during a meal with friends was enough to make the
diners feel distracted and reduced their enjoyment of the experience, one study found.
“People who were allowed to use their phones during dinner had more trouble staying
present in the moment,” said Ryan Dwyer, MA, of the University of British Columbia, lead
author of a study that was presented during a symposium on how digital technology is
affecting relationships. “Decades of research on happiness tell us that engaging positively
with others is critical for our well-being. Modern technology may be wonderful, but it can
easily sidetrack us and take away from the special moments we have with friends and family
in person.”
Dwyer and his colleagues conducted two studies — a field experiment in a restaurant and a
survey. The restaurant experiment included more than 300 adults and university students in
Vancouver, British Columbia. Participants were either asked to keep their phones on the table
with the ringer or vibration on or to put their phones on silent and place them in a container
on the table during the meal.
After eating, the participants filled out a questionnaire detailing their feelings of social
connectedness, enjoyment, distraction and boredom, as well as the amount of phone use
and what they did on their phones during the meal.
The researchers found that people who had their phones easily accessible during the
experiment not only used them more than those with their phones put away, but they also
reported feeling more distracted and enjoyed the experience less.
The survey portion included more than 120 participants from the University of Virginia.
Participants were surveyed five times a day for one week and were asked to report on how
they were feeling and what they had been doing in the 15 minutes before completing the
survey.

64

Results showed that people reported feeling more distracted during face-to-face interactions
if they had used their smartphone compared with face-to-face interactions where they had
not used their smartphone. The students also said they felt less enjoyment and interest in
their interaction if they had been on their phone.
“The survey findings were especially notable because of the negative effects of phone use
among university students, who are commonly known as digital natives,” said Elizabeth
Dunn, PhD, of the University of British Columbia and co-author of the study and symposium
presenter. “We assumed that this generation would be more adept at multi-tasking between
using their phones and interacting with others, but we found out even moderate levels of
phone use undermined the benefits of engaging with others.”
Another study presented in the session found that compassionate people spend less time on
social media than people who are more self-centered and narcissistic.
In addition, people with lower emotional intelligence, or those who have difficulty identifying,
describing and processing their emotions, used social media more often than those who are
more in touch with their feelings, according to the study.
“People who are uncomfortable with their own and others’ emotions may be more
comfortable online,” said Sara Konrath, PhD, of Indiana University. “We think that they may
prefer text-based interactions that allow them more time to process social and emotional
information.”
This study built upon previous research that has shown that more narcissistic people use
social more often than less narcissistic people. Virtually no research has been done on how
emotional intelligence relates to social media use, according to Konrath.
She and her colleagues analyzed data from four studies of more than 1,200 adult participants
and used existing scales that assessed narcissism, empathy, emotional intelligence and
emotion recognition. The studies also asked questions about how frequently participants
checked and posted on Facebook, Twitter and Instagram.
More empathic people used Twitter less frequently than those who were not as caring and
compassionate toward others, the researchers found. Also, people who were more likely to
be able to see the world from another’s perspective did not spend as much time on Facebook
and Instagram. Another interesting finding was that people who scored high on a test of
reading others’ emotions used Twitter and Facebook less often.
Conversely, more narcissistic people and those who feel overwhelmed by the emotional
experiences of others spent more time on all three social media sites.
“Does being more emotionally intelligent and empathic cause people to avoid social media, or
are lower empathy people more drawn to it? It could also be the opposite: Perhaps frequently
using social media can impair empathy and emotional intelligence,” said Konrath. “We cannot
determine causality with this study. We need more research to better understand how online
digital technology affects people, for better or for worse.”
Other research presented found that preteens became better at reading nonverbal cues
from their peers after five days with no screen time and college-age participants bonded
better with their friends during in-person interactions versus video chat, audio chat or instant
messaging.
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