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Az irónia újabb funkcióiról* 
 

„Az irónia tiszta tudata az örök agilitásnak, a végtelenül teljes káosznak.” 
Friedrich Schlegel 1 

 

„Keletkezését illetően minden emberi dolog rászolgál  
az ironikus szemléletre: ezért olyan fölösleges az irónia.” 

Friedrich Nietzsche2 
 

„Az ironikus generációk váltakoznak a túl komolyakkal,  
ahogyan a személyes életben a tragikum és a könnyelműség.” 

Vladimir Jankélévitch3 
 

Egyre ironikusabb kultúránkban egyre kérdésesebb, hogy megragadható-e, leírható-e 
az irónia fogalma, vagy e szókapcsolat paradoxonát a további teoretizálás csak mé-
lyíti. Az irónia legkorábbi értelmezései két irányt jelölnek ki: az egzisztenciál-
kategóriát, amelynek előképe görög és hellenisztikus komédiák kérkedő alazón 
figuráját ellenpontozó, ravasz és fortélyos eirón alak, aki az elutasítást az elfogadás 
gesztusa mögé rejtve kerekedik fölül, valamint a szónoklatban a tagadást állítás 
formájában kifejező retorikai-poétikai trópust. Az ironikus emberi–művészi maga-
tartás és az irónia (görögül tettetés) mint esztétikai minőség az ókortól fogva számos 
változatban jelent meg. Szókratész a maga tudását nem-tudásként állította, beszélge-
tőtársa vélt tudásának leleplezésére a meglévőnél kevesebbet színlelt, így iróniája a 
lelki erények, az erkölcsi értékrend és az ész, a független gondolkodás megvalósulá-
sa lett, szubjektív szabadság a külső hatalom objektív elnyomásával szemben, ma-
gasrendű szellemi cselekvés. A „szatirikus forma” rejti a politikai-filozófiai környe-
zet morális elutasítását, de – a tisztánlátás érdekében – az állásfoglalás elkerülését is. 

Az irónia modern értelmében feltételezi a többértelműséget és az értékek meg-
fordulását, eszmény és valóság ellentétét, s az ellentét reflexióját a kívülállás pozíci-
ójából. A kijelentés közvetlen jelentése az ellentmondó kontextusban egy mélyebb 
jelentést involvál, s ez az elsővel ellentétes értékviszonyt jelez. Az irónia ideiglenes 
és időleges értést tesz lehetővé. Kulcsa, hogy ami mélységesen torzult, ahhoz a tudat 
mindig későn jön, s mire odafordul, már nincs is jelen.4 

Az iróniafogalom a német koraromantika elméletíróinál a szellemi függetlenség 
kimunkálása kapcsán került az esztétikai gondolkodás és a poétikai alkotófolyamat 
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fókuszába. A romantikusok célja az alkotói szabadság, eszközük az irónia, játék, 
maszk, megtévesztés, amit „az értelem arisztokratái játszanak az ostobákkal, dogma-
tikusokkal, konzervatívokkal”5. Mivel a mű és a világ elveit azonosították, a 
schlegeli ironikus magatartás az öntisztázás, önépítkezés filozófiai gyakorlata és az 
élet formája is volt. Az önmegsemmisítés és önteremtés szubjektív mozzanata adja a 
modern irónia lényegét, különbözését az objektív igazság világra segítését szolgáló 
szókratészi iróniától. Hegelnél fordul a kocka. A világ dominál az én felett, az érte-
lem az állandó meghasonlás, a lét pedig az abszolút nyugtalanság. Kierkegaard a 
romantikus poézis lényegének azt tartja, hogy benne a magasabb rendű valóság, mint 
sejtés, folytonos alakulás, levés jelenik meg, ezért még egyszer ironikusan viszonyul 
minden alkotáshoz és saját létéhez is, két vagy három életminőség között rekedve a 
vagy-vagy határán.6 

Innentől az irónia pozíciója attól függően változik, hogy milyenek az alkotás le-
hetőségei, s hogyan ítélik ezt meg az alkotók. Átmeneti szituációkban, amikor az 
érvényüket vesztett morális elvek még mindig jelen vannak, az irónia közel kerül a 
tragédiához, helyettesíti, sőt ki is zárja annak katartikus lehetőségét. Az ironikus 
teoretizálás szerzőinek – Nietzsche, Heidegger – közös gondolata, hogy a nagy elbe-
szélések kimerültek, a nagy közös valamit újjá kell teremteni, saját autonómiájuk 
ennek függvénye lehet. A huszadik század karakterisztikus iróniája egy dupla és 
látszólag ellentmondó folyamat mentén halad. Egyrészt felismeri egy már szétesett 
világ fokozódó dezintegrációját, másrészt nemcsak leírja, hanem el is fogadja azt, 
vagy a benne rejlő lehetőségeket.7 Az értékek és pozíciók a vertikális percepcióról a 
horizontálisra tevődnek át, az általánossá váló irónia fogékony a lappangó és felol-
dódó énre és a mindinkább elbizonytalanodó világra, függetlenné válik a szatírától, 
olyan attitűdöket fejleszt ki, mint távolság és elkülönülés, mint „be nem vont”-ság, 
dezillúzió, védelem. A modern én közvetítetlen ellentéteket érzékel a realitás és a 
megjelenés, az ember által tapasztalt és a rajta kívül álló világ között, s erre azonnali 
reakcióval válaszol, megelőzve a fogalomalkotást. A kapcsolatnélküliség artikuláci-
ója a világot mint deviánst szemléli, intuícióval felülmúlja, alternatívákat alkot. Az 
elveszett rend (az emberi kapcsolatok inadekvátsága, a remények frusztrációja), mint 
idea él tovább. 

A posztmodern szituáció ironikus magatartásában bizarr módon térnek vissza a 
romantika kételkedés-érvei. A meghasonlott én egy még kaotikusabb világgal ütkö-
zik. A modernitás dialektikáját és kipróbált formáit hatástalannak, a világot javítha-
tatlannak ítéli, lemond az elveszett visszaszerezhetőségéről, kimérten, tudatosan 
antiheroikus. A világ kiszámíthatatlanságával és változatosságával konfrontálódva 
felveszi azt a magatartást, amelyben a világ és az univerzum dolgainak kapcsolatát 
és jelentését övező alapvető bizonytalanság tolerálható. A rend hiányának és az 
eshetőségnek a szókincse terjengős, határozatlansága átható, esztétikája a nyitottság, 
etikája az improvizáció és az adaptáció.8  

Richard Rorty „ironikus ember”-fogalmában három sajátosság találkozik: 1. fo-
lyamatosan kételkedik saját használt szótárában (fogalomkészletében), mivel nagy 
hatással voltak rá olyan más szótárak, amelyeket más emberek tartottak végsőnek, 2. 

                                                        
5 

Almási Miklós: Anti-esztétika. Bp.,T-Twins, Lukács Archívum, 1992. 214.p.) 
6 Antal Éva: A romantikus ironológiáról.= Gond, 2001. Márc.127.p. 
7 Wilde, Alan: Horizons of assent. Modernism, Postmodernism, and the Ironic Imagination. Philaelphia, 

Universityof Pennsylvania Press, 1987.15.p. 
8 Im.: 132-135.p 



 Az irónia újabb funkcióiról 

 91 

saját szótárában megfogalmazott érvei sem alátámasztani, sem eloszlatni nem képe-
sek szótárával kapcsolatos kételyeit, 3. nem gondolja, hogy szótára másokénál köze-
lebb lenne a valósághoz.9 Rorty posztmodern liberalizmusából többek között az is 
következik, hogy egy olyan világban, amelyben különböző közösségek, rezsimek 
élnek egymás mellett, a nyugati kultúrák nem tarthatnak igényt morális magasabb-
rendűségre.10  

Az amerikai dekonstrukció egyik magalapítója, Paul de Man, sokat vitatott iro-
nikus tanulmányában az iróniát, mely egyrészt „esztétikai trükk,” másrészt az én 
dialektikájának egyik mozzanata, megszakítás, kiábrándulás, harmadrészt „ironikus 
mozzanatok vagy szerkezetek beillesztése a történelem dialektikájába”,11 végül is a 
szubjektív létezés formációjaként vizsgálja. Lezáratlan retorikus láncolatként, 
„amelyben valami ott lévő szubjektív sose jelenik meg eredeti mivoltában, hanem 
mindig olvasatok ironikus leképezésein keresztül létezik”.12 Az értékek érvénytelení-
tésével parttalanná szélesített irónia szelleme a posztmodern kultúrában mindenüvé 
belopakodik. „A posztmodern irónia az „üres” (idea nélküli) alany bekódoltsággal és 
rettenettel szembeni, de ezekbe bonyolódott átélés-művészete.”13 Magabiztosabb 
amerikai változata a világ szorításában „függőben maradó irónia”, míg az ironikus 
távolságtartás, a groteszk elemekkel csillogó, idézőjeles művek jellegzetesen az 
átmenetiséget újra meg újra átélő közép-európai látás- és ábrázolásmód termékei. 

Az általános kétkedésből táplálkozó irónia önérték is lehet. Egy ironikus vér-
mérséklet végletekig elvíve mindent feloldhat a megoldások vég nélküli láncolatá-
ban Jacques Derrida úgy próbálja kimondani a kimondhatatlant, hogy egyszerre 
állítja is, az általa bevezetett szó nem az, amit be lehet vezetni.14 E folyamatot az 
irónia megértésének vágya állítja meg: hétköznapi emberként épp úgy mint befoga-
dóként lényegbevágó annak ismerete, hogy milyen jegyek, eszközök, jelzések vagy 
utalások alapján dönthetjük el azt, hogy a szöveg, film, képzőművészeti produkció 
ironikus-e vagy sem. A beszédmódokhoz és funkciókhoz kötődő értékek egyre több 
teret engednek a műnek a reflexióban történő befejezésére. Így a művészeti alkotá-
sok használata nagyobb figyelmet, intellektuális aktivitást, a látszatszerűségek bizo-
nyos tapasztalatát feltételezi.  

Hogy az értékelési-értelmezési bizonytalanságokkal együtt miért erős mégis (az 
általam megfigyelt egyetemisták körében bizonyosan) az irónia iránti fogékonyság 
és érdeklődés, annak egyik lehetséges magyarázatáért Freudhoz fordulhatunk. „A 
vicc viszonya a tudattalanhoz” című monográfiájában Freud a gondolatok örömszer-
ző kifejezésének módjaként, a komikus alfajaként beszél az iróniáról, amikor az 
ellenkezőjét mondjuk annak, amit gondolunk, de jelezzük az igazat is. Ezáltal – a 
viccmechanizmus szerint – a fegyelmezetlen-játékos ösztön-én felszabadul a fe-
gyelmezett, közvetett, komoly és értelmes-racionális felnőtt én gátlása alól. Az elfoj-
tás felszabadításából, a gyermeklét megtalálásához szükséges energia megtakarítá-
sából fakad a vicc öröme, a mesélő és a hallgató együtt regrediálnak prelogikus 

                                                        
9 Rorty, Richard: Esetlegesség, irónia és szolidaritás. Pécs, Jelenkor Kiadó, 1989. 89.p. 
10 John Gray: R.Rorty és a posztmodern irónia In: Internet: http://c3.hu/scripta/lettre/lettre22/30.htm 
11 Paul de Man: Az irónia fogalma. In. Uő.: Esztétikai ideológia Bp., Osiris, 2000. 184.p. 
12 Bókay Antal: P. de Man és az amerikai irodalomtudományi dekonstrukció. In: P. de Man: Esztétikai 

ideológia. Osiris, mint fent 234.p. 
13 Pethő Bertalan szerk: A posztmodern. Budapest, Gondolat, 1992. 113.p. 
14 Derrida, Jacques: La différence. Paris, Ed.: Minuit, 1972. 



Husz Mária 

 92 

gyermeki létükhöz. A viccmechanizmus folyamatát az irónia működése, az ellenke-
zőjével való helyettesítés, kétértelműség, sejtetés is kiváltja.15 

Az ironikus parabola a szerző és a néző rejtett megállapodásának függvénye, s 
az értelmezés a befogadó magánügye marad, hacsak nem kritikusról, esszéíróról van 
szó, mert akkor újabb ironikus körök keletkez(het)nek. A közelmúlt pre- és poszt-
modernt, elit és tömegművészetet összemosó szent teheneiről (mint Andy Warhol, 
vagy Jeff Koons) is kiderülhet, hogy a felidéző magatartásnak a blöff és a komoly 
szándék közötti elhelyezése esetleg az értelmező önkényén múlik, sőt a magas és az 
alacsony művészet közötti különbség egyik záloga is az irónia. A művész vallomásai 
sem adnak támpontot, hiszen ugyanúgy lehetnek ironikusak, ahogy maguk a művek.  

Néhány kortárs teoretikus szerint a banális piedesztálra állításával érvényüket 
vesztették az esztétikai kategóriák, kimerültek a negativitás-hordozta kreatív energi-
ák. Mások, mint Françoise Gaillard viszont ezt a jelenséget a liberális társadalom 
kritikai funkcióinak kimerülésével magyarázzák, mely felszámolta a misztériumot, 
az abszolútumot és a metafizikát. A média által közvetített történelem-fikciók átfor-
málják a kollektív tudatalattit, a művészet egyetlen eszköze az irónia maradt a szub-
jektum transzcendens iránti vágyának bemutatására.16 Műfajok fúziója és kollázsa, 
az amorális és az immorális váltása a filmművészetben is gyakran az irónia színében 
történik, s az etikai alapkategóriák helyzetfüggő, gyakran ambivalens voltára mutat 
rá.17 Míg a kelet-európai film nagy korszakában még együtt élt pátosz és irónia, az 
újabb nyugat-európai és amerikai tendenciák szinte kizárólag az iróniát érvényesítik, 
ez jelenik meg igazi szabadságként.18 A szkepszis és az irónia-önirónia olyannyira 
eluralkodóban vannak az irodalom és a film mellett a festészeti és szobrászati műal-
kotások körében is, hogy némelyek már az irónia inflációjáról beszélnek.19 Ha ezt a 
megállapítást nem is hagyjuk jóvá, kétségtelen, hogy a közelmúlt néhány reprezenta-
tív, kollektív kiállításának anyagában az ironikus vonulat szerepe jelentős.  

A kortárs magyar képzőművészet példáin a továbbiakban azt vizsgálom, hogy a 
művek miképpen viszonyulnak az irónia fent jelzett „titkos köreihez”. A hivatkozott 
művek a „Jövőkép” című kiállítás és album és az XVIII. Országos Kisplasztikai 
Biennále és az I. Textilművészeti Tiennálé anyagában szerepeltek. 

A K. Bazovsky Ház által összeállított „Jövőkép” gyűjteménynek már a címe is 
kétértelmű. A gyűjtemény 12 festőművésze közül legalább hatan a posztmodern 
iróniát képviselik. Bukta Imre „mezőgazdasági” festészetét az élet és a poézis egy-
másra csúsztatása táplálja. Az irónia forrása a naivitás valódisága, vagy tettetése 
közötti hezitálás. A művész falusi életmódja, a föld illata és sara az eltűnő, vagy alig 
felbukkanó horizontok között, illúziók és hősiesség nélkül a cselekvés mágiáját 
éppúgy jelenti, mint a városi műértők fintorgásának elébe-állást. Metszés, Tarvágás, 
Tökföld: szeretet és gúny a primitív formaadásban, szemérmes, körkörös önirónia. 
Fe Lugossy László állandó meditációt folytat a folyton egyértelműsített és mindig 
többértelműnek tapasztalt világban. Az ő öniróniája a városi szubkultúra geg- és 
blaszfémia-érzékenységére épül, s a képtelenségek, a kétértelmű mozdulatok, a keret 
és a képtér viszonylatainak felcserélése élteti. Manipulált fotográfiákra hasonlítanak 
Csurka Eszter festményei, ironizálják a hasonlóság és a realizmus esztétikai kánon-

                                                        
15 Elemzi: Poszler György: Tudattalanok találkozása. (Elégia az iróniáról).=Orpheus. 1990. 4. 106-116.p. 
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19 Sebők Zoltán: Inframince. =Balkon II.évf. 1994/5. 



 Az irónia újabb funkcióiról 

 93 

jait. A nézet kiforgatása, a konvenciók bombázása során – ahol a téma úgy csúszik 
bele a háttérbe, hogy közben bornírtan naturális marad – egy más világot, máshogy 
létet talál, ahol a tény lesz képzeletszerű. A „Barbie-feeling” pink-túlfokozása előbb 
a negédesség viszolygásának ellentétébe csap át, majd a keleti kultúrák rózsaszín-
metafizikájának utánérzetével teszi végképp kibogozhatatlanná az irónia hullámait. 
Semmi sem komoly és minden halálosan az. Ennek a típusnak a másik végletét a 
rock-zenész közvetlenségének rémült maszkok alá helyezésével drMáriás képviseli. 
Az ember előtti és utáni létállapotoknak a flipperek brutális fényétől ihletett víziói 
nihilista pozícióból a Semmi teremtőjének mutatják.20 Fenséges közönségessége 
már-már horrorba torkolló (ön)destrukció, az irónia tragikomikus típusa. 

A XVIII. Országos Kisplasztikai Biennálén bemutatott művek jelentékeny részét 
a finoman ironikus-önironikus jelentés- és formaviszonylatok uralták. Típusai a 
szobrászi alakítás magánszférához közelibb dimenziójában az irónia újabb, aktuális 
változatait prezentálták. Ilyen a „kreativitás titkos és sérülékeny, talán nevetséges” 
esetlegessége (Takács Szilvia szegényesen színes, babaszobai Házioltár-a), a profán 
jelentéktelenség felmagasztalása dráma és komédia feszültségében (Sipos Barbara 
bronz Mosogató-ja), a képtelenségek realitása (Sigmond Géza Cirkuszvilág-a), az 
„előadás ünnepélyességének és a jelentés kisszerűségének egyidejűsége” (Kungl 
György mázas porcelán szobra: A szeretet nem keresi a maga hasznát), vegyes 
anyagok és technikák, a giccsszótár elemeiből válogatott figuráció, felületi dekorá-
ciók, roncsolt arány (Magyarósi Éva: Napozás körömlakkal), az ellentétes minősé-
gek leleplezés nélküli egymás mellett, sőt egymásban léte (Farkas Ádám 
Kerekeskőkukaca a tökéletes kőszobrászati megoldás mellett egy emberi testpozíció 
nagyvonalú karikatúrája). Pauer Gyula plasztikáiban a koncept art felidézésével a 
hamis szakralizálódást és a jelentésvesztést írja körül, Mata Attila festett bronzmun-
kája a linearitás tipizálásától a bronz festéséig jutva egyrészt minden érzéki minő-
ségben bizonytalanságot kelt, másrészt rafinált formai összetettségét egy szinte 
együgyű kompozícióban mutatja meg.21   

A 2003. évi I. Textilművészeti Triennále elnevezése maga is ironikus, hiszen 
csupán egy évvel előtte ünnepelték Szombathelyen a textilbiennálék harminc éves 
jubileumát. Az autonóm textilművészetet forradalmian neoavantgárd korszaka óta 
sokkal inkább az elmélyült komolyság, a műfajteremtő harcos, pozitív elszántság 
jellemzi. Éppen ezért szimptomatikus, hogy az újabb generációk és művészi maga-
tartásmódok között felerősödött az irónia. A triviális, direkt megjelenítéstől (Tóásó 
Edit digitális textilnyomata egy ajtóról), a humor és az irónia könnyed megnyilvánu-
lásaitól (Hargitaí Sára óriási, pigmenttel festett átlépő cipellője) Lévai Nóra lehelet-
bravúrjáig terjed a skála, aki a semmire varrt hímzés-foszlányokból képes az érzéki-
ség és a spiritualitás El Greco-i kontaktusát aktualizálni. A stoppolás mint kiegészí-
tő, pótló technika Lévai-féle változata amőba-szerűen terjeszkedő szöveg/szövet-
konstruálás, a semmire történő hímzés. A hol sűrűsödő, hol meg veszélyesen ritkulni 
látszó, elemi struktúrát alkotó szövedék, az eldolgozatlanul kanyargó, lebegő cérna-
végek egyrészt az esendőség, sérülékenység szorongató, óvásra-felszólító közegébe 
vonnak, másrészt lehetővé teszik a halmozást, ismétlést, felülírást. Az elhomályosult 
vagy eltitkolt eredetű „vendégszövegek/szövetek” a dekonstrukciós intertextu-

                                                        
20 Szombathy Bálint: A semmi kihívója. = Élet és Irodalom, 2001/33. szám 
21 Aknai Tamás: Cselekvő pózban. =Echo Kritikai szemle, Pécs, 2003. május, 2. Szám, 6-7.p. és Husz 
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alitásnak megfelelően viselkednek. A mű éppúgy, mint használói, szövedékek háló-
zatának összefüggéseiben léteznek. Az alkotás és a befogadó kapcsolata az ilyenfajta 
hálók összetett, sokelemű rendszereinek az időfolyamatban haladó érintkezéséből 
szövődik. A jelentések sok-sok megelőző használat és befogadás ontológiai jelenlé-
tére épülnek, amelyeknek az aktuális szemlélő nem lehet teljes tudatában.  A művé-
szeti alkotás sohasem végleges, befejezett korpusz, hanem sokjelentésű, allegorikus, 
vagy határtalan, értelmetlen, ironikus opuszként viselkedik. Jacques Derrida szöveg-
fogalmához hasonlóan széttartó hálózat, nyomok szövete, amelyek egyre valami 
önmagukon túlira, különböző más nyomokra utalnak. 

 


