
No ha ál lí tó lag a nagy el be szé lé sek ide je le járt, 
és ez zel össze füg gés ben ko runk ban le he tetlen 
a ter mé szet- és tár sa da lom tu do má nyok te rü -

le tén en cik lo pé di kus tu dás ra szert ten ni, Tom Stop -
pard drá mái ban szo kat lan pél dá ját ad ja a leg kü -
lön fé lébb el mé le tek át fo gó is me re té nek, mely tu -
do má nyos teó riák, in tel lek tuá lis kér dé sek ál lan dó, 
foly to no san elô tér ben ál ló össze te vôi da rab jai nak. 
A XIX. szá za di rea lis ta pró zá ban a sok fé le is me ret 
és in for má ció azt a sze re pet töl töt te be, hogy se gít -
sé gük kel mi nél tá gabb tár sa dal mi pa no rá ma raj zo -
lód jon ki, va la mint ezek az is me re tek a min den tu -
dó el be szé lô fö lé nyét, do mi nan ciá ját kép vi sel ték. 
Ha son ló jel le gû volt a XX. szá zad ban a – Broch ál -
tal – po li hisz to ri kus nak ne ve zett re gény, a ma ga 
bo nyo lult szer ke ze té vel, több szó la mú el be szé lés -
mód já val és po li hisz tor szer zô jé vel.  

Stop pard kez det tôl fog va sze re pel tet el mé le ti né -
ze te ket, ál lás pon to kat, meg jegy zé se ket a drá mái -
ban. Ezek a teó riák egyaránt szár maz nak a ter mé -
szet- és a tár sa da lom tu do má nyok te rü le té rôl. A 
való szí nû ség szá mí tás, az elô re lát ha tó ság, az ent -
rópia, a ma te ma ti kai pa ra do xo nok, a lo gi kai po zi -
ti vizmus, a kvan tum el mé let, a bi zony ta lan sá gi té -
nyezô, Kant fi lo zó fiá ja, Witt gen stein nyelv el mé le -
te, Mag rit te szür rea liz mu sa, Tza ra da dá ja, vagy a 
pszi cho ló giai iden ti tás ki ra kós já té kai mind ré szei 
Stop pard drá ma írói élet mû vé nek. Da rab jai ban igen 
széles vá lasz té ka ta lál ha tó a leg kü lön fé lébb el mé -
le tek nek és szel le mi tar tal mak nak, ame lye ket min -
dig kü lön fé le in tel lek tuá lis és gya kor la ti tré fák kal 
kom bi nál.  

Stop pard drá mái ban a köl csön vett, hi vat ko zott, 
idé zett el mé le tek nek szá mos pár hu za mos sze re pük 
van. Stop pard so ha sem tesz úgy, mint ha az ál ta la 

fel hasz nált el mé le tek bár me lyi két is ô hoz ta vol na 
lét re, még ak kor sem, ha egy adott el mé le ti össze -
füg gés for rá sát nem je lö li meg. Ná la az el mé le tek 
egyik sze re pe az, hogy a drá mai ala kok ta pasz ta la -
tai nak vi szony la gos sá gá ra vi lá gít sa nak rá. Ezek az 
el mé le tek mind az ér zel mek kel, mind a gon do la -
tok kal kie gyen sú lyo zott vi szony ban áll nak. A drá -
má ba il lesz tés so rán a kü lön fé le el mé le ti meg fo gal -
ma zá so kat, né ze te ket Stop pard gya kor ta pa ro di -
zál ja és kri ti ká val il le ti. Az el mé le ti dis kur zus az 
iro dal mi dis kur zus ré sze ként je le nik meg, és no ha 
az ér vek nem ve szí tik el szö ve gi sa já tos sá gai kat, 
sze re pük átala kul; ma guk ra öl tik az iro da lom nyi -
tott sá gá nak több szó la mú sá gát. Stop pard da rab jai -
ban a gon do la tok és el mé le tek in tel lek tuá lis já té -
kok, ko mi kus pa ró diák és szín pa di ha tás ele mek 
egyi dô ben. A kü lön fé le cse lek mé nyek, sze rep lôk, 
szer ke ze tek, mû fa jok és a min den fé le el mé le ti né -
ze tek köl csön vé te le so rán il let ve ré vén Stop pard 
kü lön le ges drá mai mi nô sé get te remt, amely nek a 
teó ria lé nye ges és kü lö nös al ko tó ele me. 

Stop pard da rab jai ôr zik a drá ma for ma ha gyo -
má nyos kel lé keit, a sze rep lô ket, a dia ló gust és az 
inst ruk ciót. Bár gyak ran em le ge tik ab szurd szer zô -
ként, Stop pard drá mái nak fi lo zó fiá ja és kom po zí -
ció ja túl lép az ab szurd szín ház sa já tos sá gain és igé -
ze tén. Am bi va lens szi tuá ció kat te remt, a dia ló gust 
gyak ran mint az el lent mon dás for mai esz kö zét 
hasz nál ja, és ál lan dó sa já tos sá ga da rab jai nak a spe -
ku lá ció és az in tel lek tuá lis refle xió. A szel le mes ség 
an gol-ír ha gyo má nyá ból az ô mû vei ben pa sti che, 
fab ri ká lás, je lölt és je lö let len idé ze tek tár há za lesz. 
Stop pard da rab jai nak fi lo zo fi kus jel le ge van, amely 
ma gá ba fog lal ja a lo gi kai pa ra do xo nok, a nyel vi-
gon do la ti já té kok és a pa ró dia hasz ná la tát. 

P. MÜL LER PÉ TER 

Hu mor és el mé let: 
Tom Stop pard Ár ká diá ja és elôz mé nyei*

* Elôadás ként el hang zott a MTA Szín ház tu do má nyi Bi zott sá gá nak és a Veszp ré mi Egye tem Szín ház tu do má nyi Tan szé kének 
7. „Dis kur zu sok a drá má ról” cím mel meg ren de zett kon fe ren ciá ján 2001. má jus 10-én. 
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Ami va la mennyi da rab já ban kö zös, az a szó já -
té kok, nyel vi tor zí tá sok, az egy más mel lé ren de lés -
bôl fa ka dó ko mi kum ked ve lé se. A Tra vesz ti ák ban 
Le nint (meg a kom mu niz mus el mé le tét) össze hozza 
Ja mes Joyce-szal (meg a kom mu ni ká ció le he tet len -
sé gé nek né ze té vel) és Tri stan Tza rá val (meg a da -
daiz mus el mé le té vel és gya kor la tá val), va la mint 
Oscar Wilde The Im por tan ce of Being Ear nest [a ma -
gyar szín pa do kon Bun bu ry] cí mû da rab já nak új ra -
hasz no sí tá sá val. Eve ry Good Boy De ser ves Fa vo ur da -
rab ja a ze ne és a ma te ma ti ka el té rô szó tá ra men tén 
struk tu rá ló dik. A Hap good- ban egy ket tôs ügy nök 
pa ra dox iden ti tá sát a kvan tum me cha ni ká val kap -
csol ja össze. Szel le mes és gon do lat gaz dag ko médiái 
az Ár ká diá tól vissza a Ro sen crantz és Guildenstern 
ha lot tig nem csak a kü lön fé le el mé le tek re reflek tál -
nak, ha nem gyak ran épí te nek ma guk ba po pu lá ris 
drá mai for má kat, jól is mert mû fa ji kli sé ket is. 

Az el mé let köz pon ti drá mai és dra ma tur giai szere -
pé nek egyik kiemel ke dô pél dá ja Stop pard 1993-as 
Ár ká diá ja, amely ben két kor sza kot kap csol össze, 
a ko rai XIX. szá za dot és az 1990-es évek ele jét. A 
mai sze rep lôk, a kert tör té nész, az iro da lom tör té -
nész és a bio ló gus-in for ma ti kus azon fá ra doz nak, 
hogy ki de rít sék, mi is tör tént a XIX. szá zad el sô év -
ti ze dei ben egy Der by shi re -i vi dé ki ház ban. A drá -
ma hét je le ne té bôl há rom a múlt ban és há rom a je -
len ben ját szó dik, míg az utol só je le net egy szer re 
lép te ti fel a múlt be li és a je len be li sze rep lô ket, akik 
egy más ról nem vesz nek tu do mást. A da rab túl sá -
go san össze tett ah hoz, hogy pusz tán a poszt mo -
dern el mé let egyik pél dá ját lás suk ben ne. Épp ezért, 
az aláb biak ban a drá má ban nyílt vagy bur kolt for -
má ban je len le vô fon to sabb el mé le ti kér dé sek át te -
kin té sé re ke rül sor. 

A drá ma köz pon ti tu do má nyos el mé le té nek 
kiala kí tá sá ban Stop pard leg fôbb for rá sa Ja mes 
Gleick Cha os: Ma king a New Scien ce cí mû, 1987-ben 
meg je lent mun ká ja. Az Ár ká diá ban Stop pard a 
káosz el mé le tet Va len ti ne ér ve lé sei ben sze re pel te ti, 
aki fel fe de zi, hogy az el mé le tet Tho ma si na Co verly 
ala poz ta meg és fej lesz tet te ki, két száz év vel ezelôtt. 
A múlt ban ját szó dó je le ne tek ben „Tho ma si na (…
) a fo lya ma tok vissza for dít ha tat lan sá gá ról és az 
egyre na gyobb és na gyobb ren det len ség fe lé va ló 
moz gás ról el mél ke dik (…). Felis me ri a ha gyo má -
nyos geo met riai for mák és a ter mé sze ti tár gyak kö -
zöt ti diszk re pan ciát” (Ve es- Gu la ni, 1999: 414). Ily 
mó don a káosz el mé let va la mennyi fon to sabb össze -
füg gé sé vel fog lal ko zik. A je len ben ját szó dó szí nek -
ben Va len ti ne el ma gya ráz za kol lé gái nak (és ez zel 

a kö zön ség nek) Tho ma si na el mé le ti né ze teit. A 
múlt be li és a je len be li je le ne tek egy más ra reflek -
tál nak; te ma ti ká juk és struk tú rá juk is össze kap -
csol ha tó. A két idô sík vi szo nya úgy is ér tel mez hetô, 
mint a káosz el mé let al kal ma zá sa, mi vel „a két kor -
szak je le ne tei össze vet he tôk a ha son más frak tá lok 
struk tú rái nak ké pé vel” (Ve es- Gu la ni, 1999: 416). 

Az Ár ká diá ban nem csak a káosz el mé let sze re -
pel, ha nem a kert épí tés el mé le te is, to váb bá klasszi -
ciz mus és ro man ti ka el len té te, iro da lom és kri ti ka 
konflik tu sa, a sze xua li tás té má ja stb. A káosz el mé -
let mel lett a leg nyil ván va lóbb mó don dra ma ti zált 
tu do má nyok a ma te ma ti ka és a fi zi ka. Pier re de 
Fer mat’s rej té lye, az ite rált al go rit mu sok, a sta tisz -
ti kai szá mí tá sok (pl. hogy a lô jegy zé kek ada tai ból 
ho gyan le het kö vet kez tet ni a ko ra be li fajd né pes -
ség re), és a hô ter je dés szi lárd tes tek ben va ló 
kiegyen lí tô dé sé nek kér dé se mind köz vet len mó -
don, te ma ti zál va je le nik meg a drá má ban. Sze re -
pük az, hogy az uni ver zum ról a kü lön bö zô sze rep -
lôk kü lön fé le né ze te ket és el mé le te ket fo gal maz za -
nak meg. Va len ti ne ezt mond ja:  

 
A meg jó sol ha tat lan és az ele ve meg ha tá ro zott 
együtt fej lesz ti a dol go kat olyan ná, ami lye nek. Így 
te rem ti ma gát a ter mé szet, min den mé ret ben, a hó -
pe hely éppúgy, mint a hó vi har (…) Az em be rek a 
fi zi ka vé gé rôl be szél tek. Úgy né zett ki, hogy a re -
la ti vi tás el mé let meg a kvan tum me cha ni ka ket tes -
ben min den prob lé mát el ta ka rít. Egy el mé let, ami 
min dent megold. De csak a na gyon na gyot meg a 
na gyon ki csit ma gya ráz ták meg (…) A jö vô: ren -
de zet len ség (109–110). 
 

Chloe né ze te sze rint „Az uni ver zum de ter mi nisz -
ti kus, hogy ne, úgy, ahogy New ton meg mond ta, 
úgy ér tem, meg pró bál az len ni, csak az az egy dolog 
nem stim mel, hogy az em be rek be le ha ba rod nak 
olyan em be rek be, akik a terv adott ré szé be nin cse -
nek be le kal ku lál va” (142). Tho ma si na ha son ló ál -
lás pon tot fog lal el, ami kor így be szél: „a Cha ter 
egyet len hét vé ge alatt meg dön te né a new to ni rend -
szert” (156 – ezt a mon da tot a ma gyar kiadás saj -
ná la tos mó don, az ere de ti tôl el té rôen, La dy Croom 
szá já ba ad ja). A mai sze rep lôk ku dar ca ab ban, hogy 
a múlt ese mé nyeit felis mer jék és meg ma gya ráz zák, 
azt ta nú sít ja, hogy a múlt ról és a ha gyo mány(ok)ról 
kiala kí tott né ze tek igen nagy mér ték ben kü lön böz -
nek egy más tól. Mi köz ben Ber nard úgy vé li, hogy 
a ta nul má nyá ban va ló di té nyek rôl szá mol be, ami -
kor By ron vég ze tes pár ba já ról ír, Va len ti ne azt 
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mond ja: „Még az is le het, hogy igaz nak bi zo nyul”, 
Han nah azon ban így vá la szol: „Igaz nak nem bi zo -
nyul hat, leg fel jebb egyelô re nem bi zo nyul ha mis -
nak” (143). A tör té nel mi (múlt be li) je le ne tek so -
rán, ame lyek ben úgy tû nik, hogy még az is te ni rend 
kor má nyoz za a vi lá got, Tho ma si na fel fe de zi a 
káosz el mé let és az ent ró pia alap el veit, és kez di 
meg kér dô je lez ni a new to ni alap el ve ket. 

A Fer mat-rej tély a sze xua li tás el len pont ja ként 
buk kan fel a drá ma nyi tó je len té ben. A hu szon két 
éves há zi ta ní tó, Sep ti mus, a kö vet ke zô kép pen okít -
ja a ti zen há rom éves Tho ma si nát. „A hús gyö nyö -
re ne mi kö zö sü lés, mely nek so rán a fér fi ne mi szer -
vet be le he lye zik a nôi ne mi szerv be nem zés va la -
mint kéj cél já ból. A nagy Fer mat-té tel ez zel szem -
ben azt ál lít ja, hogy ha x, y és z egész szá mok, 
mindegyik az n-e dik hat vá nyon, ak kor az el sô ket -
tô össze ge so ha sem le het egyen lô a har ma dik kal, 
ha n na gyobb 2-nél” (56).” Tho ma si na megem lí ti, 
hogy Fer mat ezt a té te lét Di o phan ti Arith me ti cá ja 
bir to ká ban lé vô pél dá nyá nak mar gó já ra ír ta, meg -
je gyez ve, hogy a té tel bi zo nyí tá sát is fel fe dez te, ám 
a könyv mar gó ján túl ke vés a hely a bi zo nyí tás le -
ve ze té sé re. Mindez a lány sze rint me rô tré fa Fer -
mat ré szé rôl. Ám ami kor a lány a sa ját fü ze té ben 
le ve ze ti a sza bály ta lan for mák új geo met riá já nak 
alap jait, és ô is azt ír ja, hogy szûk a mar gó a tel jes 
bi zo nyí tás ra, a Tho ma si na ál tal megala po zott el -
mé let igaz nak bi zo nyul. Va len ti ne ugyanis a je len -
ben né hány mil lió szor le fut tat ja Tho ma si na egyen -
le teit a szá mí tó gé pen, amit a lány a ce ru zá já val nem 
tu dott meg ten ni, és a té tel bi zo nyí té ka meg je le nik 
a ké per nyôn. A drá ma sze rint azon ban Tho ma si na 
egy tûz ben éle tét vesz tet te még a ti zen he te dik szü -
le tés nap ja elôtt, és így ô, aki meg tud ta vol na ol da -
ni a Fer mat-rej télyt, idô nek elôt te meg halt. Heinz 
An tor a da ra bot ele mez ve ezt ír ja: 

 
Stop pard az egész drá ma so rán vi lá gos sá te szi, (…
) hogy a rend bôl a ren det len ség be, a klasszi kus 
min ták ból a komp lex káosz ba, a jól struk tu rált sta -
ti kus rend sze rek bôl az egy re fo ko zó dó ent ró piá -
ba, a li nea ri tás ból és ál lan dó ság ból a nem li neá ris -
ba és vé let len sze rû ség be tör té nô el moz du lás egyál -
ta lán nem az ôrült ség je le azok szá má ra, akik eb -
ben a fo lya mat ban a vi lág még pon to sabb 
leírá sá nak le he tô sé gét lát ják (An tor, 1998: 338–
39). 
 

Si mon Singh A Fer mat-rej tély cí mû kö te te, amely 
1997-ben hét hé ten át ve zet te a brit könyv eladá si 

lis tát, el me sé li en nek a ma te ma ti kai té tel nek a törté -
 ne tét. Az Ár ká dia ôs be mu ta tó ja a lon do ni Lyttelton 
Szín ház ban 1993. áp ri lis 13-án volt, míg Andrew 
Wi les a Fer mat-s ej tést megol dó elôadá sát a Newton 
In té zet ben, Camb ridge-ben (UK) két hó nap pal ké -
sôbb, jú nius 23-án tar tot ta. Mindez csu pán vé let -
len egy beesés, de e tény mégis azt ta nú sít ja, hogy 
a Stop pard drá mái ban meg je le nô el mé le tek nem 
hol tak, nem ápo ro dot tak vagy mes ter kél tek, ha -
nem el len ke zô leg, mint a megol dat lan rej té lyek, ôk 
ma guk is ösz tön zik a kü lön fé le tu do mány ágak el -
mé let al ko tá sát. Ugyanak kor a stop par di el mé le tek 
hu mo ros ke ret ben és össze füg gés ben je len nek meg, 
a teó riát szín há zi és/vagy nyel vi ko mi kus esz kö zök 
el len pon toz zák. 

A káosz el mé let tôl a Fer mat-té te lig, a kert épí tés -
tôl Lord By ro nig va la mennyi té ma és el mé let egy -
aránt sze re pel a múlt be li és a je len be li szí nek ben, 
amely nek ré vén a két idô sík és a két sze rep lô csoport 
(a múlt be li és a mai) kö zött egy sa ját reflexiós 
viszony jön lét re. „A da rab (…) azt mu tat ja be, hogy 
nem ele gen dô csak azok ra a dol gok ra ha gyat -
koznunk, ame lyek té nyek nek lát sza nak, és ame -
lyek lehet, hogy meg bíz ha tat la nok” (Ve es- Gu la ni, 
1999: 421). Ezál tal Stop pard va la mennyi sze rep -
lô jét és a drá ma mo tí vu mait a bi zony ta lan ság kon -
tex tu sá ba he lye zi, ami vel ko mi kus ha tást ér el, és 
ami vel Mi chel de Cer te au ál lás pont ját de monst rál -
ja, mi sze rint „a múlt a je len fik ció ja” (idé zi Ve es-
 Gu la ni, 1999: 421), nem pe dig va la mi tény sze rû 
vagy „ob jek tív” do log. 

A szer zô egy ko ráb bi, rö vi debb da rab já ban hu -
mor nak és el mé let nek egy más faj ta vi szo nya je le -
nik meg. A Dogg’s Ham let elô sza vá ban Stop pard ki -
je len ti, hogy a da rab „Witt gen stein fi lo zó fiai vizs -
gá ló dá sai nak egyik rész le té bôl ered” (Pla ys 141). 
Az tán a Witt gen stein nél sze rep lô pél dá ra hi vat ko -
zik a két mun kás ról, akik egy épít ke zés so rán a 
nyelv és a cse lek vés ré vén együtt dol goz nak. A pél -
dá ban a két mun kás két kü lön bö zô nyel vet be szél, 
ezt azon ban egyi kük sem ve szi ész re. Stop pard a 
cél já ról a kö vet ke zô ket ír ja: „A ki hí vás szá mom ra 
ab ból állt, hogy le het-e olyan da ra bot ír ni, amely 
ma ga ta nít ja meg a kö zön sé get ar ra a nyelv re, ame -
lyen író dott” (Pla ys 142). Az egy fel vo ná sos da rab 
el sô ré sze Witt gen stein nyelv já ték-el mé le té nek szín -
há zi, szi tuá ciós al kal ma zá sa, a má so dik pe dig 
Shakes peare Ham let jé nek tizenöt perces sum má za -
ta. Az el sô rész ben Stop pard pa ro di zál ja Witt gen -
stein el mé le tét, rá mu tat va az el mé let hu mo ros imp -
li ká ciói ra, ar ra, hogy mi tör tén ne ak kor, ha kü lön -
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bö zô cso por tok ugyanaz zal a szó kész let tel tel je sen 
el té rô dol go kat je löl né nek. A ko mi kum akkor bonta -
 ko zik ki, ami kor az an gol nyel vet be szé lô sze rep lôk 
meg pró bál nak együtt mû köd ni a Dogg nyel vet be -
szé lô tár saik kal, mi köz ben ugyanazo kat a sza va kat 
más-más je len tés sel hasz nál ják. En nek alap ján a da -
ra  bot te kint het jük egy meg ha tá ro zott el mé let al kal -
ma zá sá nak és pa ró diá já nak is, ami kor a mû tar tal ma 
és kom po zí ció ja öt vö zi az el mé le tet és a ko mé diát. 

Stop pard má so dik je len tôs drá má ja, a Jum pers, 
az er kölcs fi lo zó fia teo re ti kus kér dé seit exp li kál ja 
két fô sze rep lô, Ar chi bald Jum per, a „fi lo zó fiai jum -
pe riz mus” kép vi se lô je és a tra di cio na lis ta Geor ge 
Moo re ré vén. Az utób bi a drá ma fo lya mán egy nyil -
vá nos vi tá ra ké szül a lo gi kai po zi ti vis ta Dun can 
McFe e- vel, egye te mük lo gi ka tan szé ke tan szék ve -
ze tôi ál lá sá nak meg szer zé se ér de ké ben. A szín pa -
don mindez úgy je le nik meg, hogy Geor ge az 
elôadá sát a tit kár nô jé nek dik tál ja, mi köz ben a 
szom széd szo bá ban a fe le sé ge, Dotty, a ko ráb ban 
né mi is mert ség re szert tett operett színésznô, meg -
pró bál ja el tün tet ni egy ak ro ba ta te te mét, aki a par -
ti ju kon éle tét vesz tet te. 

A szi mul tán je le ne tek re és ak ciók ra épü lô da ra -
bot rész ben Geor ge fi lo zó fiai ar gu men tu mai ural -
ják. En nek mo ti vá ció ja az, hogy Geor ge a jó ról és 
rossz ról tar tan dó elôadá sát gya ko rol ja. Geor ge így 
be szél: 

 
Az er kölcs fi lo zó fia ta nul má nyo zá sa kí sér let ar ra, 
hogy meg ha tá roz zuk, mit is ér tünk azon, ami kor 
va la mi re azt mond juk, hogy az jó, és ami kor va la -
mi re azt mond juk, hogy az rossz. Mindazonál tal 
nem min den ér ték íté let al kal mas ar ra, hogy er -
kölcs fi lo zó fiai vizs gá lat tár gya le gyen. A nyelv egy 
dur ván al kal ma zott vég te len esz köz a vég te len esz -
mék te rü le tén, és az er rôl va ló meg fe led ke zés egyik 
kö vet kez mé nye az, hogy a mo dern fi lo zó fia ne vet -
sé ges sé tet te ma gát az ef fé le mon da tok elem zé sé -
vel, mint pél dául: „Ez egy jó son kás szend vics” 
(Jum pers 63).  
 

A da rab hô sé nek min tá já ról, aki nek ne ve szin te tel -
je sen megegye zik a sze rep lô ne vé vel, egy he lyütt 
ezt mond ja a drá ma be li Geor ge Moo re: „Elég vic -
ces, hogy az az is ko la, ame lyik ta gad ja az in tuí ció 
sze re pét ab ban, hogy felis mer jük a jót ak kor, ami -
kor ta lál ko zunk ve le, egy in tu í ci o na li sta fi lo zó fus, 
a né hai G. E. Moo re Prin ci pia Ethi ca cí mû út tö rô 
mun ká já nak a ter mé ke, akit igen nagy ra tar tot tam, 
de aki bi zo nyos okok nál fog va, ame lye ket a lo gi -

ku sok majd in do kolt nak ta lál nak, so ha sem volt 
benn, ami kor te le fo non ke res tem” (67). 

A drá ma utol só je le ne te, kó dá ja Geor ge tan széki 
elôadá sa, mely kü lön fé le fi lo zó fiai gon do la tok és 
ér vek szür reá lis, li dérc nyo má sos ke ve ré ke, teljes 
zûr za var, amely nek kö vet kez té ben Geor ge össze -
om lik. Ezt megelô zôen Geor ge hi vat ko zott 
Descartes-ra, Ko per ni kusz ra, Aqu i nói Szent Ta más -
ra, Bert rand Rus sell- ra, Witt gen stein re és má sok -
ra. Elôadá sá ban nem kap csol ja össze ezek nek a 
gon dol ko dók nak az el mé le teit, ha nem úgy bá nik 
ve lük, mint ha ezek egy meg sok szo ro zott pers pek -
tí va ele mei vol ná nak, ha son lóan ah hoz, aho gyan 
Eins tein is el ve tet te a fix né zô pont le he tô sé gét. A 
plu ra lis ta kon tex tus nem a ta ga dást vagy a zûr za -
vart szol gál ja, ha nem azt, hogy „az ese mé nyek szé -
le sebb kö ré re le gye nek ér vé nye sek”, mi vel az el -
lent mon dá sok „azok a pon tok, ahol a kü lön fé le 
kon tex tu sok össze kap cso lód nak” (Cli ve Ja mes, 
idézi De la ney, 1990: 56). 

A Jum pers, mi ként a Ro sen crantz és Gu il den stern 
ha lott sem ki zá ró lag az el mé let(ek)rôl szól. Stop -
pard a fi lo zó fiai kér dé sek ko moly sá gát nép sze rû 
szín pa di for mák al kal ma zá sá val te szi könnye deb -
bé, a ki -a- gyil kos? for mu lá val (ame lyet Dotty gyil -
kos sá gi rej té lye kép vi sel) és a ko mi kus vi tá val 
(amely Ari szto pha nész tôl ered, és ame lyet G. B. 
Shaw fej lesz tett a né ze tek drá má já vá). Geor ge „lo -
go cent ri kus el lenál lá sa Jum pers re la ti viz mu sá val 
szem ben meg fe lel Dotty gesz tu sok ban és ze né ben 
ki fe je zô dô el lenál lá sá nak a sze re lem el mú lá sá val 
szem ben. De mind ket ten egy for mán el lenáll nak 
az em be ri élet Jum pers- fé le ál po zi ti vi zi sta ol va sa -
tá nak, aki a lé te zés ben nem lát töb bet, mint nuk -
lein sa vak ér te lem nél kü li transz for má ció ját” 
(Kelly, 1991: 99). A meg sze mé lye sí tett el mé le tek 
és a böl cse lôk mint az esz mék meg tes te sí tôi lé -
nye gi leg kü lön böz nek az el mé le ti ok fej té sek tôl. A 
Jum pers- ben az el mé let a jel lem zés esz kö ze ként 
szol gál, és a sze rep lôk kö zöt ti vi szo nyok meg mu -
ta tá sá ban ját szik sze re pet. Füg get le nül at tól, hogy 
az adott el mé let a ma ga ere de ti kon tex tu sá ban mi -
lyen mér ték ben el vont, a da rab ban az el mé let bôl 
vett mon da tok ér ze lem mel és ér zé ki ség gel te lí tôd -
nek. A ko mi kus ha tás, a ne vet sé ges ség nem csu -
pán az el mé let és a szín pa di ak ció el len té té bôl fa -
kad, ha nem ab ból is, hogy el mé le ti axió mák ból 
olyan kö vet kez te té sek ke rül nek le vo nás ra, ame -
lyek tri viá lis, hét köz na pi ta pasz ta la tok ra vo nat -
koz nak. Az aláb bi idé zet az oko za ti ság lo gi ká ját 
és ter mé sze tét pél dáz za.
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Miért lé te zik az én zok nim? Egy részt azért, mert 
egy zok ni ké szí tô meg te rem tet te; más részt azért, 
mert ezt megelô zôen a zok ni fo gal ma meg fo gant 
az em be ri el mé ben; har mad részt azért, hogy a lá -
ba mat me le gen tart sa, ne gyed szer azért, hogy pro -
fi tot ter mel jen. Van ok és van oko zat, és az itt a 
kér dés, hogy ki te rem tet te a zok ni ké szí tô te rem -
tô jét? És így to vább. Nagy sze rû, men jünk to vább! 
Lá tod, lá tod? Moz ga tom a lá ba mat, ami a zok ni -
mat moz gat ja. (Jár kál.) Én és a lá bam és a zok nim 
kör be já runk a szo bá ban, ami kör be jár a nap kö -
rül, ami ugyan csak kör be jár, ahogy azt már Arisz -
to te lész meg mond ta, bár nem a föld kö rül jár, eb -
ben té ve dett (28). 
 

„Am bu shes for the Au dien ce: To wards a High 
Come dy of Ide as” cí mû, a The a ter Qu ar terly 1974-es 
szá má ban meg je lent in ter jú já ban Tom Stop pard 
azt mond ta, hogy „A Jum pers víg já té ki ke re tek kö -
zött ját szó dó ko moly da rab, míg a Nagy Szi mat ban 
ezek a víg já té ki ele mek al kot ják a da ra bot” (idé zi 
De la ney, 1990: 11). A Nagy Szi mat avagy az iga zi 
de tek tív köz vet le nül a Ro sen crantz és Gu il den stern 
ha lott után, 1968-ban ke let ke zett, és ar ra tesz kí -
sér le tet, hogy „ki zá ró lag tech ni kai esz kö zök ré vén 
hajt son vég re egy bi zo nyos ko mi kus puccsot” 
(Dela ney, 1990: 8), a bûn ügyi tör té net mû fa ját pa -
ro di zál va. A da rab nyi tó je le ne té ben két szí ni kri ti -
kus, Moon és Bird boot je le nik meg, akik már benn 
ül nek a né zô té ren, és ar ra vár nak, hogy „a da rab” 
el kez dôd jön. A né zôk „fo ko za to san megis me rik 
mind két kri ti kus rög esz mé jét, azt, hogy Moon fél -
té keny Higgs- re, a hang adó kri ti kus ra, Bird boot 
pe dig oda van a Fe li city sze re pét ját szó szí nész nôért. 
Ez zel te rem ti meg Stop pard a bûn ügyi tör té net ben 
va ló rész vé te lük mo ti vá ció ját” (Kelly, 1991: 83). 
Az el mé let eb ben a dup la fe de lû da rab ban a kri ti -
ku sok esz té ti kai ok fej té sei nek for má já ban je le nik 
meg. Pa ro disz ti kus és ko mi kus ha tás ke let ke zik ab -
ból, hogy a kri ti ku sok drá má ról val lott né ze tei és 
Stop pard da rab já nak mû fa ji sa já tos sá gai el len tét -
ben áll nak egy más sal. Az arisz to te lé szi dra ma tur -
giá ról Bird boot a kö vet ke zô ket mond ja: „En nél a 
pil la nat nál a da rab megele ve ne dett a szá mom ra. 
Oly iga zul és bô sé ge sen szer kesz tet ték alap szi tuá -
ció ját, hogy lát szik, a szer zô kel lô fá rad ság gal ta -
nult a mû faj klasszi ku sai tól. Igaz hely ze tet te rem -
tett, s alig ha ké tel ked he tünk ben ne, hogy lé leg zet -
elál lí tó for du lat tal old ja meg. Ez a for du lat je len leg 
még hiány zik, de a da rab nak van kez de te, kö ze pe, 
en nek kö vet kez té ben nem két sé ges, hogy vé ge is 

lesz” (Stop pard, Nagy Szi mat 42). Míg az idé zet elsô 
mon da tai a szí ni kri ti kák köz he lyeit pél dáz zák, az 
utol sók az Arisz to te lész Poé ti ká já ban a he lyén va ló 
cse lek mény rôl mon dot ta kat vissz han goz zák, ahol 
a fi lo zó fus ar ról ír, hogy mi lyen cse lek mény kell a 
tra gé diá ban. Stop pard far ce -a min den, csak nem e 
mû fa ji nor mák meg va ló sí tá sa. 

Bár Stop pard kész ség gel elis me ri, hogy leg több 
drá má já ban (Jum pers, Tra vesz ti ák, Hap good, Árká -
dia) szán dé ko san fog lal ko zott meg ha tá ro zott fi lo -
zó fiai kér dé sek kel, ha tá ro zot tan ta gad ja, hogy 
mindez szán dé ká ban állt vol na a Ro sen crantz és 
Guil den stern ha lott ese té ben. Mint mond ja: „tel jes 
mér ték ben ta ga dom, hogy a megírás so rán bár mi -
lyen in tel lek tuá lis vagy fi lo zó fiai mo ti vá ció járt vol -
na a fe jem ben” (idé zi De la ney, 1990: 15). „A Ro -
sen crantz írá sa ide jén nem fog lal koz tam sem mi lyen 
el mé le ti mun ká val. Szá mom ra a da rab, ha va la mi -
vel, ak kor a ka ba ré val, ta lán egy igé nye sebb ka ba -
ré val állt ro kon ság ban” (idé zi De la ney, 1990: 15). 

A szer zô nyi lat ko za ta el le né re már a drá ma nyi -
tó je len té bôl nyil ván va ló, hogy Shakes peare Ham -
let jé nek drá mai de konst ruk ci ó ja, a né zô pont nak a 
ki rály fié ról a két ud va ron cé ra va ló el moz dí tá sa 
együtt jár a klasszi kus drá mai sors, a meg jó sol ha -
tó vég zet el ma ra dá sá val, és a va ló szí nût len ség és a 
ma te ma ti kai elô re lát ha tó ság kér dé sei nek exp li ká -
lá sá val. Ké sôbb a Szí nész, aki az írott sor sot kép -
vi se li, az ud va ron cok he lyét a vi lág ban fo lyó ha tal -
mi já ték ban ak ként je lö li ki, hogy meg jegy zi: „A bi -
zony ta lan ság ter mé sze tes ál la pot. Ma ga egyál ta lán 
nem kü lön le ges eset” (Stop pard, Ro sen crantz 555). 
Bár az el mé let a Ro sen crantz és Gu il den stern ha lott -
ban el sô sor ban a ma te ma ti ká ból szár ma zik, szín -
há zi ér te lem ben a da rab „a sze rep ját szás ról mint 
va ló ság ról, az élet ter mé sze té nek prob lé má já ról 
szól, és ta gad ja az em ber ab szo lút vagy rög zí tett 
vol tát” (Ru sin ko, 1989: 72). „Egy olyan bi ro da lom, 
ahol egy ér me ki lenc ven két szer es het so ro zat ban a 
fej ol da lá ra, a ma te ria liz mus kö ze gén túl ra mu tat” 
– ír ja Paul De la ney (1990: 34–35). 

Ha a Ro sen crantz- hoz fi lo ló giai né zô pont ból kö -
ze lí tünk, ak kor össze kap csol hat juk az ér me do bá -
lást a lo gi kai po zi ti vis ta Ri chard von Mi ses ál tal a 
va ló szí nû ség rôl adott de fi ní ció val, aki Pro ba bi lity 
Sta ti stics and Truth cí mû mun ká já ban azt ír ja, hogy 
az nem más, mint egy adott att ri bú tum ha tár ér té -
ke egy adott hal maz ban (vö. Kelly, 1991: 74). A 
va ló szí nû ség ma te ma ti kai de fi ní ció já nak il luszt rá -
ció ja so rán Stop pard még ar ra is ügyel, hogy a for -
rá sát el fed je, oly mó don, hogy Mi ses de fi ní ció ját 
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össze kap csol ja a va ló szí nû ség köz is mert el gon do -
lá sá val, amit oly mó don fe jez ki, hogy „a maj mok 
kö zül is ki fej lôd he tett vol na Shakes peare, ha kel lô 
ideig let tek vol na együtt hagy va egy író gép pel” 
(Kelly, 1991: 164). 

A két ud va ronc kö zül az, ame lyik gon dol ko dik, 
vagyis Gu il, ezt mond ja: „Egy: a va ló szí nû ség olyan 
té nye zô, ami csak ter mé sze tes kö rül mé nyek kö zött 
mû kö dik. Ket tô: a va ló szí nû ség mint té nye zô nem 
mû kö dik. Há rom: mi most ter mé szet el le nes, il let -
ve ter mé szet alat ti vagy fö löt ti kö rül mé nyek kö zött 
va gyunk. Vi tá ra bo csá tom” (519). Ez a meg fo gal -
ma zás je len tôs mér ték ben kü lön bö zik Mi ses ma te -
ma ti kai ér ve lés mód já tól, miu tán Stop pard- nál az 
ér vek egy drá mai pár be széd ré szei, a má sik eset -
ben vi szont egy tu dós mo no lóg já ról van szó. Gu il 
sza vait a pár bu táb bik tag ja csak kor lá to zot tan ér -
ti, míg a va ló szí nû sé gi ér ve ket ko moly, tu do má -
nyos meg nyi lat ko zá sok nak te kint jük. Ugyanazok -
nak a sza vak nak el len té tes funk ció juk van az el té -
rô kon tex tu sok ban. 

„A ma te ma ti ku sok igye kez nek ki mu tat ni, hogy 
szá mos olyan so ro za tot is mer nek, amely nek nincs 
el sô tag ja – mint ami lyen a va ló di tör tek so ro za ta 
nul la és egy kö zött. Me lyik az el sô, a leg ki sebb ezek 
kö zül a tör tek kö zül, kér dik. A bil lio mod? A trillio -
 mod? Nyil ván va lóan egyik sem: Can tor bi zo nyí té -
ka, mi sze rint nincs leg na gyobb szám, biz to sí ték rá, 
hogy nincs leg ki sebb tört sem. Nincs kez det” (Stop -
pard, Jum pers 27). Geor ge Moo re, az er kölcs fi lo -
zó fia pro fesszo ra mond ja eze ket a sza va kat, mi köz -
ben tan szé ki elôadá sá ra ké szül a Jum pers- ben. Míg 
a Ro sen crantz és Gu il den stern ha lott ban a két mel -
lék sze rep lô és kor lá tolt pers pek tí vá juk áll a kom -
po zí ció kö zép pont já ban, ad dig a Jum pers fô sze rep -
lô je egy fi lo zó fia pro fesszor, aki a fen ti ér ve ket is -
ten lé té nek bi zo nyí té ka ként hoz za fel. 

A kü lönb ség ezek kö zött a pél dák kö zött jel zi 
Stop pard dra ma tur giá já nak vál to za tos sá gát. An nak 
el le né re azon ban, hogy a mel lék sze rep lôk tôl a fô hô -
sig, az iro dal mi té mák tól a do ku men tu mo kig, a tör -
té nel mi idôk tôl a je le nig ter jed nek e drá mák köz -
pon ti ele mei, Stop pard élet mû vé nek egyik ál lan dó 
vo ná sa hu mor és el mé let, poén és gon do lat egy más -
ba ját szá sa. A tu do má nyos kér dé sek és a hét köz na -
pi té mák, az abszt rakt és a konk rét kö zöt ti kap cso -
lat, a tá vo li té mák kö zött meg te rem tett bi zarr vi szony 
ad ja Stop pard stí lu sá nak egyik kü lön le ges sé gét. Ami -
kor Stop pard szét tar tó cse lek mé nye ket, sze rep lô ket, 
struk tú rá kat, mû fa jo kat, el mé le te ket és gon do la to -
kat vesz köl csön és ke ver össze, ak kor nem csak az 
iro da lom in ter tex tu á lis jel le gét de monst rál ja, ha nem 
egyút tal egy új, kü lö nös mi nô sé get is meg te remt. A 
fi lo zó fia ál lan dó tar to zé ka drá mái nak, amely a sze -
rep lôk egye di ta pasz ta la tai nak el len pon to zá sá ra szol -
gál. Ugyanak kor az el mé le ti kér dé sek az egyé ni ér -
zé sek és ér zel mek kö ze gé ben vi szony la gos nak és vé -
let len sze rû nek mu tat koz nak. A kü lön fé le for rá sok a 
ma te ma ti ká tól a tör té ne le mig, a fi lo zó fiá tól a pszi -
cho ló giáig nem füg get len ré szek ként je len nek meg 
a da ra bok ban. Bár a kri ti ka a hang súlyt a for rá sok 
szét vá lasz tá sá ra, meg kü lön böz te té sé re he lye zi, a drá -
mák ban ezek a kü lön fé le el mé le tek és gon do la tok 
sa já tos össz han got al kot nak. „Stop pard- nak si ke rül 
a da ra bot egy át fo gó struk tú rá ban egye sí te nie” – ír -
ja az Ár ká dia kap csán Ve es- Gu la ni (1999: 411). En -
nek az egy sé ge sí tés nek az egyik leg fôbb esz kö ze a 
hu mor és az iró nia, ami a köl csön vett el mé le ti kér -
dé sek ko moly sá gát szín há zi já té kok ká, vic cek ké, pa -
ró diák ká ala kít ja. Ezért mond hat juk azt, hogy Stop -
pard drá mái ban az el mé let min dig együtt jár a hu -
mor ral, még ak kor is, ha a szer zô nem hasz nál ja fel 
a hu mor el mé le te ket, és ha a hu mor ral csak mint esz -
köz zel, nem pe dig mint teó riá val ope rál.
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