
Brenner
és a szólásszabadság

A CSÚCSON

-  Magyar vagyok,
magyar vagyok, ma-gyar-va-gyok...!

Valószínűleg nem vé
letlenül tartották Bren
ner György karikatúra
kiállításának megnyi
tóját a H ócipő munka
társai novem ber 7-én.
Néhány éve még ez idő 
tájt a M arczibányi téri 
M űvelődési Központ
ban a környék iskolái
ból kivezényelt fiata
lok ünnepelték az Au
róra cirkáló eldördülé- 
sét.

A kkoriban úgymond 
a sorok között kellett 
olvasnia annak, aki a 
„gyors, pontos és hite
les” tájékoztatásra vá
gyott. Lubickoltak is a 
karikaturisták a lehető
ségekben, virágzott a Ludas Matyi, és 
suttogva vagy öblös hahotával mesélték 
társaságban a politikai vicceket.

A m ikor a polgári forradalm ak győ
zelme után m ajd’ 150 évvel, nálunk is 
valóságos lett a szólásszabadság, kissé 
meg is torpant a hazai tréfaművészet. 
Már nem volt vicc olyasm it kimondani 
nyilvánosan, am it az em ber gondolni is

csak a négy fal között gondolt. Az 
összekacsintó, cinkos humor egy időre 
elveszítette létjogosultságát, és előtérbe 
kerültek a karikatúra új bátrai, akik utó
lag, de most aztán alaposan, beolvastak 
az elm últ rendszernek. Ez a társasjáték 
gyakorlatilag ma is tart. A levitézlett 
hősöket, az elm últ idők politikusait 
nem  nehéz m egfricskázni, de olcsó mu-

Magyar Kortárs Táncszemle
A köztudatban a táncm űvészetet a 
klasszikus balett és a néptánc kettőse 
jelenti. M árpedig jó  néhány éve, hogy e 
két ágtól függetlenül létezik egy harma
dik, am elyet a szakem berek modern 
táncnak, o lykor posztm odern moz
gásszínháznak, m áskor táncszínháznak 
neveznek. A novem ber 14-e és 21-e kö
zött m egrendezett Első M agyar Kortárs 
Táncszem le célja az volt, hogy a nagy- 
közönség szám ára is „hivatalossá” te
gye ezt a területet. A barátok, a család, 
az érdeklődők szemében ugyanis ez a 
fajta táncm űvészet ma még csak hobbi. 
Nem is csoda, ha így gondolkodnak, hi
szen a táncosok legtöbbje „m ásodállás
ban m űvész” -  ahogyan ezt Angelus 
Iván, a szem le egyik szervezője megje
gyezte. S bár a kulturális piac egyelőre 
nem ism erte föl e terület fontosságát és 
értékeit, a m ajd ’ egy évtizede működő 
együttesek között nem zetközi hírűekkel
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is büszkélkedhet M agyarország. Az 
egyhetes rendezvénysorozaton huszon
egy csapat, illetve stúdió vett részt. No
vem ber 14-én, a szombati megnyitón a 
Lágym ányosi Közösségi Ház MU Szín
házában az Artus Tánc- és Ugrószínház 
lépett fel Zápturul című előadásával. 
V asárnaptól pedig naponta két-három 
darabot láthatott a közönség. Változó 
helyszíneken, a már jó l bejáratott Petőfi 
Csarnok mellett a Katona József Szín
ház, a Kamra, a Rock Színház, a Szké
né és a Csanády utcai Tam Tani Klub 
adott helyet az előadásoknak.

A  budapesti Andaxinház, a D ream  
Team  és a Közép-Európai Táncszínház 
m ellett töbek között a pécsi Art K ísér
let Stúdió, a székesfehérvári Kölcsön- 
színház és a Szegedi Stúdióbalett lépett 
színre. ■

Szegedi Stúdióbalett: Kis Női Szalon
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latság. A finnyások, a tehetségesek nem 
rugdosnak döglött oroszlánba. Nincs is 
rá szükségük. Találnak bírálni valót 
eleget jelenkori életünkben. Miként 
Brenner György is.

A M arczibányi téri kiállítás karikatú
rái a kisem ber félelmeit kürtölik világ
gá. B renner beles a sebészetre, és gya
nakvóan kérdi: „Biztos, hogy itt még 
nem a pártállása alapján döntenek az 
em ber sorsáról?” Az egyik rajz címe: 
Rosszkedvű ország. Brennernél címre, 
rangra való tekintet nélkül mindenki 
m egkapja a magáét. B renner áll a kör- 
folyosós gangok valam elyikén, és on
nan néz be a Parlamentbe. Jó lesz meg
tudni, hogyan viselik gondunkat.

A m agyar család, m am a-papa-egy 
gyerek, kifeszített kötélen állva figyeli 
az égbolt madarait. Kár, hogy a kötél 
inog alattuk.

A m ikor minden kim ondható, akkor a 
titkokról nem a karikaturista lebbenti 
fel a fátylat, hanem m aguk a politiku
sok. Jelenlegi közéletünk egy olyan 
szem léletű rajzoló számára, m int Bren
ner G yörgy, valóságos kincsesbányát 
jelenthet.

„A  karikatúra nem alkalm azott, ha
nem alkalm azhatatlan grafika, ami ak
kor jó , ha semmiféle elvárásnak nem 
engedelm eskedik. A karikatúra kimon
dottan vizuális botrány.” A műfaj meg
határozó mesterének, Kaján T ibornak a 
m egállapítása Brenner G yörgyre is 
igaz, hiszen untig elég vizuális botrányt 
tud rendezni. ■
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