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„ A karikatúra lakonikus rövidségű kritika. Igazán jó,
szatírikus töltésű ( nem szöveges ) karikatúrát elmondani,
szóval körülírni nem lehet, azt látni kell.”
( Dallos Jenő karikaturista )

Tengerész-szleng. Hogy egyértelmű legyen, az idegen szavak és kifejezések szótára szócikkének
meghatározása szerint a szleng: valamely társadalmi réteg, csoport sajátos szóhasználata.
Valamikor a magyar tengerész szlenget sokszáz honfi- és szaktársunk, tengeri hajós kollegánk
használta. Két példa ízelítőül:
altiszti kövér: húsleves vagy húsleves jellegű étel készítésekor „keletkezett” finom, csontos főtt hús.
Általában az altiszti beosztású személyek (elsősorban is a fedélzet- és a gépmester) jutottak hozzá. Lásd
még: cubák, cupák;
zöld szörnyek: a Sió, a Balaton és a Kapos nevű (zöld testű, nálunk szokatlan formájú) volt tengerjáró
hajóink gúnyneve.
Mosolyokkal szeretnék érdeklődést kelteni egy izgalmas, szép kultúra – a tengerészet – hagyományai
iránt. Egyúttal remélem, lesznek olyanok, akikben ez az érdeklődés fennmarad akár hosszabb távon és
olyan mértékben is, hogy a jövő lehetséges dekkbojainak és kezdő stopáinak lesz ki(k)től
megörökölniük a tengerésznyelv tudását (azaz, birtoklását és használatát) is.
Mert nem egyszerűen csak nyelvében, de szlengjében is él a nemzet.
mekkey péter karikátor

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Kassák Könyvtára
és a
Kassák Alkotóművészek Társasága Egyesület
Bp. XIV. Uzsoki u. 57.

tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait
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karikátor

A kiállítás megtekinthető:
2008. október 31-ig.
Hétfő
14 - 19
Kedd
10 - 16
Szerda
14 - 19
Csütörtök
10 -14
Péntek
14 - 19
A könyvtár a Kassai téri templom szomszédságában található, az Uzsoki u. és a Kassai tér
sarkán.

Altiszti kövér-től a Zöld szörnyek-ig
(a tengerész szleng képekben)
karikatúra kiállításának megnyitójára

2008. október 2-án 18 órára
A kiállítást megnyitja:
Mekkey Péter

Az intézmény megközelíthető:
Földalatti Mexikói úti végállomásától,
74, 74/A trolibusszal,
valamint a 5 és a 32 autóbusszal,
a 3, 62, 62/A, 69 villamosokkal.

