
A beszorítottság a két világrendszer közé,

ugyanakkor a fejlődés kényszere a kelet-

európai kommunista hatalmak több-

ségét, így a magyar politikai vezetést is

folyamatos önkorrekcióra kényszerítette,

amely idővel e rendszerek természetes

erőinek, a gazdaság, a tudomány és a

művészet szereplőinek is nagyobb moz-

gásteret biztosított. Kötetünk arra vál-

lalkozik, hogy ezt az önkorrekciós folya-

matot vizsgálva jobban megérthessük a

művészet helyzetének és értékelésének

állandó változását a szocialista időszak-

ban.

Összefoglalva: a sztálinizmus modell-

je még nem tűrte el, sőt keményen szank-

cionálta a kettős beszédet, de az ötvenes

évek végétől, amikor a kelet-európai

államok eltérnek a totalitarizmus modell-

jétől, a rendszer adta ideológiai keretek

között már megkísérelték megvalósítani

mindazt, amit a piac és a többpártrend-

szer testesített meg a (nyugati) demok-

ratikus társadalmi berendezkedésekben.

Ennek a jelenségnek, amely különböző

módokon artikulálódott a kelet-európai

társadalmak gazdasági, politikai és kul-

turális életében, a létezést nem lehetett

nyíltan beismerni. A totális igényű kom-

munista hatalom kettős játékot játszott:

engedte is, tiltotta is a kapitalista tár-

sadalom bizonyos modelljeinek átvéte-

lére irányuló törekvéseket. Ez az ellent-

mondásos logika tette lehetővé azt is,

hogy a hatvanas évek közepétől a hivata-

los, államilag finanszírozott kultúrában is

engedtek bizonyos ártalmatlannak tűnő

nyugat-európai formákat megjelenni. 

Kulturális, szellemi téren a Szov-

jetuniótól való függés a régió orszá-

gaiban a szovjetkonform marxizmus

helyi erőviszonyokra lebontott modell-

jeiben jelent meg, többnyire egy szűk

hatalmi elit képviseletében. A kelet-

európai társadalmakban azonban voltak

olyan erők, a demokrácia irányában

elkötelezett ellenzékiek, gazdasági szak-

emberek, tudósok, művészek, akik a

nyugati, fejlődéspárti orientációban

voltak érdekeltek. Ennek a két frontnak a

szembenézése, újra és újra kialkudott

egyensúlya alkotja a kettős beszéd

dinamikáját. A kettős orientációnak ez

az ellentmondásos jelensége folyama-

tosan napirenden volt a hatvanas-het-

venes években, és a korszak alapmintá-

jaként különböző mértékben ugyan, de

meghatározta a kelet-európai társadal-

mak életét és kultúráját.
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Hol vagy, Rómeó?

„Legvadabb álma-
imban sem képzel-
tem volna, hogy az
FR – felnőttkori ran-
dizás – ilyen KT,
értsd: kurva nagy
téboly lehet. És ami-
kor azt mondom,
téboly, konkrétan
elmebajra gondo-
lok. Szöget ütött a
fejembe, vajon a

többi nőnek, akik özvegyként vagy válás után
visszakerülnek a levesbe, ugyanezek-e a
tapasztalatai. Az enyémek annyira szürreálisak,
hogy egyszerűen muszáj megosztanom őket,
egyrészt azért, hogy kiengedjem a gőzt, más-
részt abban a reményben, hogy így a szemébe
nevetünk annak a sorsnak, amelyet a legrossz-
abb ellenségünknek sem kívánunk – na jó,
talán a legrosszabbnak igen.”

Ebben a könyvben egy, az Amerikai Egyesült
Államokban élő, egyedülálló, saját vállalko-
zásában dolgozó magyar hölgy szeretné az
itthoni olvasókkal is megosztani eredeti, kalan-
dos, néha kacagtató életének egy részét,
szórakoztatásul és tanulságul. Megosztani a
párkeresés kínját és örömét, a reménykedést
és a csalódást, ami akár erőt is adhat nekünk.
A szerző nem felejti magyar gyökereit, ezért
tartja fontosnak, hogy hazánkban is megjelen-
jen az USA-ban már kiadott első kötete. 
Ez a könyv is igazolhatja azt a gondolatot, hogy
valóban mindegy, a világ mely táján él az
ember, attól még érzelmi élete, vágyai és
reményei mindenütt egyformák.
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Victoria

Milyen életet élnél,
ha a világon bármit
megtehetnél, és bár-
kit megkaphatnál?
Victoriának, kivéte-
les képességeitől
hajtva már nagyon
korán fel kellett ten-
nie magának ezt a
kérdést. És ő meg-
hozza döntését…

Eltelik néhány évtized. Egy középkorú iro-
dalomtudós, akinek rejtett vágya, hogy egyszer
igazi Író válhasson belőle, kap egy levelet,
amely felforgatja körülötte a világot. Egy fényes
tavaszi napon Victoria arra kéri fel, hogy írja
meg a határokat és tabukat átlépő élete igazi
történetét.

Szenvedéllyel és szenvedéssel teli időszak
kezdődik a férfi életében. Végső soron a tét
nem kevesebb számára, mint a túlélés. A
túlélés egy olyan világban, ahol a lehetetlen is
lehetségessé válik. Ahol az Angyal izületi bán-
talmakban szenvedő idős úrként jár az emberek
között. Ahol az ösztönök bármikor a józan ész
fölé kerekednek, és elmosódik a határ a gonosz
és nemes között.

Egy olyan mai világban, amelyet újra és újra
áthat a 19. század géniuszának, Oscar Wilde-
nak dekadens szellemisége.
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Oxford Exam Trainer B1 – 5200 Ft
Felkészülés a középszintű angol érettségire. 
Rézműves Zoltán, Brigit Viney, Gareth Davies
Új, felkészítő könyv a középszintű érettségi vizsgára, a 2017-től érvényben lévő vizsgaszabályzatnak
megfelelően B1 szinten. Bemutatja mind a 10 érettségi témakört, és külön fejezetben foglalkozik az új,
Gazdaság témakörrel. Az Oxford Exam Trainer lehetővé teszi, hogy a tanóra keretén belül a diákok a szá-
mukra motiváló és érdekes témákon keresztül készüljenek az idegennyelvi érettségire. A tankönyv
készségekre bontva, és a vizsgaleírásban szereplő témakörökhöz kötve gyakoroltatja be a vizsgán előforduló
feladattípusokat. Mind a 12 fejezet a témakör szókincsének átismétlésével, és begyakorlásával kezdődik. A
kötet legvégén fejezetenként (azaz érettségi témakörönként) csoportosított, kétnyelvű szószedet található.
Újdonság, hogy a kötet nyelvtani ismétlést és gyakorlatokat is tartalmaz a nyelvhelyesség részben, illetve a
könyv végén elhelyezett Grammar reference mellékletben.

Oxford Angol Nyelvtan (+CD-ROM) kulcsos 
Coe/Harrison/Paterson – 4990 Ft
Az Oxford Angol Nyelvtan magyar nyelven nyújt megbízható segítséget az angol nyelv tanulásához.
Különösen hasznos a nyelvvizsgára vagy az érettségi vizsgára készülők számára, hiszen áttekinti és gyako-
roltatja az angol nyelvtan minden területét. Megoldó kulcsos és kulcs nélküli változatban is kapható.
Használható középiskolában és nyelvtanfolyamokon kurzuskönyvek kiegészítőjeként, de hasznos segítője
lehet azoknak is, akik otthon, egyéni tanulás során kívánják nyelvtudásukat fejleszteni. Példákkal illusztrált
magyar nyelvű magyarázatokat tartalmaz. Bőséges gyakorlási lehetőséget ad mind a magyarázatokat követő
feladatok, mind pedig a rendszeresen beiktatott ismétlő leckék révén.

Oxford Advanced Learner's Dictionary 9th Edition
ISpeaker, IWriter DVD-ROM – 12 995 Ft

A leghíresebb angol értelmezőszótár. Több, mint 185.000 szót és kifejezést tartalmaz. Az előző kiadáshoz
képest 700 új szó a nyomtatott szótárban és 200 új szó a DVD-ROM-on. 30 oldalnyi íráskészség fejlesztés
(esszék, riportok, összefoglalók, levelek, képleírások, e-mailek, önéletrajz minták). IWriter. 10 oldalnyi
beszédkészség fejlesztés (témakörök, véleménykifejtés, érvelés, prezentációk). ISpeaker. 56 oldal színes
képes szótár, Visual Vocabulary Builder. A DVD-ROM-on található, Oxford IWriter: íráskészség fejlesztés,
írásművek felépítése, szerkesztése a szoftver segítségével. Oxford ISpeaker: felkészítés szóbeli vizsgákra,
segítség prezentációk készítésében, társalgási témák és beszédkészség fejlesztés, párbeszédek gyakorlása,
brit és amerikai kiejtés tanítása videók segítségével, saját kiejtés visszahallgatása. Teacher Resources:
videók, óratervek, feladatlapok.

Hamlet - Dominoes 1 – William Shakespeare – 1560 Ft
Hamlet - Dominoes 1 Mp3 Pack – William Shakespeare – 2060 Ft
Shakespeare klasszikusa ebben a kiadásban mint izgalmas képregény csodálatos illusztrációkkal érdemes az
újra olvasásra is. Mi üthetett Dánia hercegébe? Tökéletes élete volt, barátokkal, szerette barátnőjét, Oféliát.
Ám hirtelen meghalt az apja, a király. Szelleme megszólítja Hamletet, és bosszúra hívja fel fiát, mert
gyilkosság áldozata lett. Hamletnek erkölcsi kötelessége, hogy utána járjon, és elszámoljon a bűnössel.  A
Domino egy színes képes, interaktív sorozat felső tagozatos diákok számra. A sorozat új kiadványa, motiváló
olvasást tesz lehetővé, miközben könnyedén fejleszti a nyelvi készségeket. A dramatizált letölthető
hanganyag a beszéd értés fejlesztéséhez nagy segítséget nyújt.
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The Time Machine (Dominoes 2) – H.G.Wells – 1560 Ft
The Time Machine (Dominoes 2) Mp3 Pk – H.G.Wells – 2060 Ft

A scifi klasszikusa, a műfaj egyik megalapozója. A történet helyszíne London, időpont - XIX. század. Az író,
mint egy baráti társaság résztvevője számol be a köztük elhangzottakról. Kellemes beszélgetést folytatnak a
térről és időről, illetve ezek határainak átjárhatóságáról. A következő találkozón a vendégek a házigazdára
várakoznak, aki kisvártatva viseltes állapotban lép be az ajtón. Kiderül, hogy utazott az időben, és elmeséli,
hogy miket tapasztalt 802701-ben. Akkor találkozott az eloikkal is, de visszatért saját idejébe. A Domino egy
színes képes, interaktív sorozat felső tagozatos diákok számra. A sorozat új kiadványa, motiváló olvasást tesz
lehetővé, miközben könnyedén fejleszti a nyelvi készségeket. A dramatizált letölthető hanganyag a beszéd
értés fejlesztéséhez nagy segítséget nyújt.


