
Az irónia olyan közlésmód, amelyben a kimondott jelentést felülírja az infor-
mációátadás által hordozott jelentéstartalom. Ennek eszköze lehet a szoká-
sostól eltérő kontextus, kiejtés vagy más akár nem verbális gesztus is. Az iro-
nikus jelentés nem feltétlenül magától értetődő, olykor tragikus, néha humo-
ros jelentést ad az eredeti közlésnek. Richard McKay Rorty amerikai filozófus 
szerint az ironikus gondolkodásmód használata segít megőrizni a képessé-
günket a szabadságra és a megújulásra. Emellett a nevetségesség forrása is; 
a látszólagos magasztalás mögött megítélés, elmarasztalás bújik meg, ame-
lyet a szövegkörnyezet leplez le. Az irónia Szókratész ókori görög filozófus-
nak egyik kedvelt retorikai eszköze volt, de William Shakespeare, Stendhal, 
Charles Baudelaire és Jane Austen úgyszintén sokszor használt ilyen ele-
meket a műveiben. Az ártatlannak tűnő, szellemes gunyorosságot jelentő 
iróniát gyakran összekeverik az ellenséges stílusú szarkazmussal. Az irónia 
ógörög eredetű szó, amely a színlelt szerénykedés, tettetés, kertelés, tudat-
lanságot színlelő kérdezgetés jelentésű eiróneia kifejezésből származik.

KALENDÁRIUM

Az irónia fogalma

Szeptember 2., szerda
Az évből 246 nap telt el, hátravan 
még 120.

Névnap: Rebeka
Egyéb névnapok: Dorina, Ella, 
Fo dor, Ingrid, István, Kasszandra, 
Margit, Renáta, Rozália, Teodor, 
Teodóra, Tóbiás, Töhötöm

Katolikus naptár: Szent István, 
Szent Renáta, Ingrid, Rebeka
Református naptár: Rebeka
Unitárius naptár: Rebeka, Rozália
Evangélikus naptár: Rebeka
Zsidó naptár: Elul hónap 13. napja

A Rebeka héber származású női 
név, elemeinek jelentése: megigéző. 
Rebecca Ferguson napjaink is-
mert svéd színésznője, aki 2013-ban 
Woodville Erzsébet királyné szere-
pét öltötte magára A fehér királyné 
című drámában, alakításáért pedig 
Aranyglóbusz díjra jelölték. Eddigi 
karrierje során közel harminc pro-
dukcióban játszott, legismertebb fi lm-
jei közé sorolható a  Herkules (2014), 
Flo rence: A tökéletlen hang (2016), 
A legnagyobb showman (2017), Sötét 
zsaruk a Föld körül (2019) és két Mis-
sion: Impossible-fi lm (Titkos nem-
zet, Utóhatás).

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Rendkívül bizonytalan, ezért ma hiába-
való nagy tervekkel előállnia. Inkább en-
gedje át a vezetést másnak, és Ön csak 
sodródjék az eseményekkel!

Szervezőképességének köszönhetően 
még a váratlan események sem tudják 
felborítani terveit. Munkája mellett sza-
kítson időt a kapcsolataira is!

Kissé zaklatott, és nem képes kordába 
tartani az indulatait, ezért hogyha tehe-
ti, kerülje el a vitákat! Mielőbb tudja le a 
kötelezettségeit, és lazítson!

Szinte semmi sem alakul a tervei sze-
rint. Ne veszítse el az önbizalmát, és őriz-
ze meg nyugalmát! Szükség esetén folya-
modjék új módszerekhez!

Hivatásában kiváló lehetősége adódik 
a továbblépésre. De ezt csak akkor tud-
ja megvalósítani, ha képes objektív ma-
radni, és gyors döntést hozni!

Kissé változó a hangulata, de kitartó a 
munkavégzése során. Használja fel a 
szakmai tapasztalatait, és ne hátráljon 
meg a kockázatos szituációktól!

Bár szellemileg friss, és a rutinmunkákat 
is könnyen elvégzi, a rögtönözés nehezé-
re esik. Próbáljon meg nyitottabb lenni a 
váratlan helyzetekre!

Ne ragaszkodjék görcsösen a korábbi el-
képzeléséhez, ugyanis könnyebb úton is 
elérheti célját! Legyen nyitott a váratlan 
élmények befogadására!

Egy fontos üzleti lépés előtt áll. Ragadja 
meg a kivételes lehetőségeket, viszont 
maradjon a realitások talaján! Ne kap-
kodja el egyetlen döntését se!

Eredményes napra készülhet. Éljen azok-
kal a lehetőségekkel, amelyeket a sors 
Ön elé sodor! Ezúttal alkalma lesz egy ré-
gebbi problémát is lezárni.

Tele van ambícióval, minden tennivalót 
szeretne megoldani. Ne hagyja magát 
befolyásolni, a kockázatos dolgokba pe-
dig ne menjen bele!

Könnyen elveszíti a türelmét, így állan-
dó feszültség uralkodik Ön körül. A leg-
jobban teszi, ha elkerüli a társaságot, és 
egyedül végzi el a feladatait.

Kos márc. 21. – ápr. 20.

Bika ápr. 21. – máj. 20.

Ikrek máj. 21. – jún. 21.

Rák jún. 22. – júl. 23.

Oroszlán júl. 24. – aug. 23.

Szűz aug. 24. – szept. 23.

Mérleg szept. 24. – okt. 23.

Skorpió okt. 24. – nov. 22.

Nyilas nov. 23. – dec. 21.

Bak dec. 22. – jan. 20.

Vízöntő jan. 21. – febr. 19.

Halak febr. 20. – márc. 20.
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IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
20° / 25°

Kolozsvár
17° / 21°

Marosvásárhely
18° / 22°

Nagyvárad
19° / 20°

Sepsiszentgyörgy
18° / 23°

Szatmárnémeti
17° / 20°

Temesvár
20° / 22°
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Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2020. szep-
tember 13-áig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Fer-
dinand nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.
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Meghal egy nagyon gazdag ember. 

A temetésen az összes jelenlevő közül 

Kovács sír és jajgat a legjobban. A mel-

lette álló megkérdi tőle:

– Közeli rokona volt a megboldogult?

– Sajnos... (Poén a rejtvényben.)

Temetésen

A négyzetrács üres négyzeteibe úgy 
kell beírnunk a hiányzó számokat, 
hogy mind a 9 sorban és 9 oszlop-
ban megtalálható legyen 1-től 9-ig 
minden egyes szám, illetve a 9 kis 
négyzetben (blokkban) is szerepel-
jen az összes szám 1-től 9-ig.
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Felturbózott
ígéretbeváltás

A heteken-hónapokon át épp csak mímelt tevés-vevés a helyha-
tósági választások közeledtével egyik napról a másikra felgyor-
sult. Kora reggeltől dolgoznak, mint a megszállottak, a zaj már 
lassan kibírhatatlanná válik, de most legalább értelme van, nem 
csupán összevissza rombolás, hanem szépen körvonalazódik a 
végeredmény. Az eszement ötleteket elvetették, a Körös alá ter-
vezett megaaluljárót már a legelején, de most legutóbb a nagy 
felháborodást kiváltó karóerdő-telepítés is minden valószínűség 
szerint a szemétben fog landolni. A hivatalos kampánykezdés 
előtti napokban dobta be a polgármester a hírt, hogy a város 
helyett a megye élére törekszik. De senki ne essen kétségbe, 
ne tépdessük ki bánatunkban a hajunkat, és ne zokogjuk tele a 
párnát, mert utódjául az egyik eddigi alpolgármestert hagyja, aki 
hozzá hasonlóan derék ember, s így kettejük kezében a város és 
a megye egyaránt fel fog virágozni. Az alpolgármesterről eddig 
ugyan semmi érdemlegeset nem lehetett hallani, igaz, hogy rosz-
szat se tett, na de majd kiderül, hogyan és miként fog regnálni. 
Kár egy-egy embert azelőtt beskatulyázni, mielőtt még hatalom-
ra jutna, hisz a közelebbi és a távolabbi történelem során bőven 
volt arra példa, hogy egy jelentéktelennek hitt valakiből, akit épp 
azért nyomtak előtérbe a nagy kavarók, mert jó bábunak tartot-
ták, hirtelen rettegett zsarnok lett. Egyébként annyira általános 
ez a jelenség, hogy egy népi szólás is hordozza, mondván: miből 
lesz a cserebogár?! De nem is a jelenleg még alpolgármesterről 
akarok szólni, hisz nincs is mit mondanom róla, hanem a kam-
pány jegyében hirtelen felturbózott ígéretbeváltásokról. Talán 
országos választásokkor egy-egy ígéret még belefér a felpuff asz-
tott mondatokba, de helyileg nem lehet azzal kampányolni, hogy 
lám-lám, milyen szépen stagnál a két mandátummal ezelőtt be-
ígért létesítmény megvalósítása. De ha kész van, az már aduász. 
Arra lehet mutogatni, lehet dicshimnuszokat zengeni, és szemér-
metes mosoly kíséretében ragyogó fénnyel elöntenie magát a 
szónoknak. Lesz miről beszélnie a dicső párosnak, amely máris 
kezei közt látja a várost és a megyét. Csak attól félek, hogy a sok 
lazsálás után hirtelen felgyorsított munkaritmus nehogy a munka 
minőségének kárára menjen, s az erőltetett menetben összedo-
bott létesítmények úgy omoljanak le, mint a megboldogult Gom-
ba kártyavára. Ami viszont azóta is hiába vár gyógyító kezekre!
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