
-ben a re ne szánsz sz í nház eg yik 
legd rá ma ibb cse lek mé nye ját szó dott 
le Lon don ban. A So uth wark ben 

foly ta tott hat hó na pos ása tás so rán a ré gé szek fel -
tár ták an nak a Ró zsa ne vû színháznak a meg le pô -
en jó ál la pot ban lé vô ma radv á nya it, amely ben 
Chris top her Mar lo we drá mái elsô ott ho nuk ra lel -
tek.2 Egy szer û en rend kí vü li az a tény, ho gy a Ró -
zsát, amely „élô” épü let ként mind össze ti zen nyolc 
éves fö l di pály a fu tást ért meg (1587-1605), majd -
nem négy száz év után még elô le he tett ás ni. A Ró -
zsa szer kez e ti ma rad ván ya in túl pén zér mé ket, ék -
sze re ket, ci pô ket és di ó héjat („Er zsé bet-kori pat to -
ga tott ku ko ri cát”) ta lál tak.3 Az ásat ás so rán vil á gos -
sá vált, hogy a te rü let igen nagy ér ték kel bír a tör -
té  ne lemm el, ré gé szet tel, épü lett ör té nett el, ge o ló -
giá val és más tu do mánnyal fog lal ko zó ku tatók szá -
mára. Vég re szív do bog ta tó an köz el ke rült a meg -
vá las zo lás hoz az a sok uta lás, amely a szín há zi tér -
re von at ko zólag a re ne szánsz drá mák ban ta lál ha -
tó, s ame lyek meg fej té se ed dig hír hed ten ne héznek 
bi zo nyult. (Vagy leg al ább is „va ló di” és „jobb” bi -
zo nyí ték ra le he tett alapozni az új fel tev é se ket.) 
Amint And rew Gurr és Jo hn Or rell ide jek o rán meg -
fo gal maz ták: „Az elm últ há rom hó nap ban a szín -
ház tör té  né szek annál sok kal fri s sebb és tel jesen 
meg bíz ható inf or má ci ót sze rezt ek a sha kes pe are-i 

szín pad fel ép í té sé rôl, mi nt amit az el múlt három 
év szá zad ban írás os for rás ból si ke rült ös sze ka par -
ni uk. Ha ezt el veszt e nénk, az új abb fajta sha kes -
pe a re-i tra gé dia len ne.” (Or rell and Gurr, 1989: 
429) 

Igen csak kü lö nös az a gon do lat, hogy a ré gé -
szet „tel je sen meg bíz ha tó info r má ci ót” szol gál tat. 
Amint Chris toph er Til ley rá mu tat: „A ré gé szet ér -
tel me zô te vé keny ség. A régé sze ti ku ta tá sok her -
me neu ti kai di men zi ója tel jes ség gel al ap ve tô. […] 
A ré gé sze tet úgy te kinth et jük, mint a múlt ra vonat -
ko zó meg állapí tá sok nagy ban ön tuda t lan, ug yan -
ak kor sza bá lyok ál tal irá nyí tott létr e ho zá sát.” 
(Tilley, 1989: 277) E „nagy ban ön tuda t lan” el gon -
do lás ok leg alább annyi ra szab á lyoz ták a Ró zsa 
mar ad vá nyai nak re cep ció ját, mint amennyi re átha -
tot ták az ása tás régé sze ti ke re tét. Mi el ôtt megv izs -
gál juk a sout h war ki ut cák göd re ib en mû ködô kul -
tu rá lis tud at ta lant, ér de mes el idôz ni Gurr és Orrell 
jellemzésénél, amely ar ra vo nat koz ik, amit a szín -
ház tör té né szek a Ró zsa feltárásától „kapt ak”. A „tel -
je sen meg bíz ha tó infor má ció” igen rit ka, fô leg ha 
rot ha dó fá ból és ré gi tár gyi le le tek bôl szár maz ik. 
Az ál lí tás me rész sége, a ker te lés vagy men te ge tô -
zés hi án ya va ló színû leg ab ból fa kad, hogy a szer -
zôk tu da tá ban vol tak: a Ró zsa feltárása fö löt ti ren -
del ke zést po li tik ai és gaz da sá gi megf on to lások ha -
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 1 E do l go zat so kat pro fitá lt ab ból, ho gy kü lön bözô fó ru mok on kel le tt fel ol vas nom: 1992 nov em be ré ben az Ame ri can 
Society for Th e a ter Re se arch gyûlé sén; 1993 már ci u sában a Univ er sity of Exe ter Szín há zi Tan szé kén; 1993 már ciu sá -
ban a Uni versi ty of Bristol Szí nhá zi, Fil mes és Te le ví zi ós Tan szék én; 1994 feb ru ár já ban pe dig a Cor nell Uni ver sity-n. 
A felol v a sást kö ve tô be szélg e té sekben el hang zó meg jegy zé sek be fo lyá solták a je len le gi vál to zat el kés zí té sét, és ezért há -
lá mat sze ret ném ki fe jezni a besz él ge tô part ne reim nek. Szin tén há lá val tar tozom Chris ti na Duffy, Ca rolyn Sha pi ro, Ro -
bert Sem ber, Lynda Hart, Ti mothy Mur ray és Elin Diamond szem él yé nek a ko ráb bi vál to zat ok alap ján tett se gí tôké sz 
ja vas la ta i kért. 

 2 A szö veg ben sze rep lô Er zséb et-ko ri szín házak ne veit a nyel vi já tékok mi att he lye sebb nek lát tam l efor dí ta ni, így jött lét -
re a Ró zsa (The Ro se), a Sz í nház (The The at re) és a Gló busz (The Gl o be). – So uth wark a Temze dé li partj án, a City-vel 
átel len ben ta lál ha tó lon do ni vá ros rész ne ve. (A for dí tó meg jegyzé se.) 

 3 A bul várs aj tó fe lkap ta azt a gon do lat ot, hogy a hely színen ta lált dió héj az Er zsé bet-ko ri kö zönség el e de lé nek mar ad vá -
nya. An nak tel jes ma gyar á za tá hoz, hogy a héj ak mi ként ke rül tek oda ld. Or rell, 1992. Va ló jáb an a szap pa nudvar ré szét 
al kották, amely et a ha barcs el ôál lí tásá ra haszn ál tak. (A Gl ó busz te rü le tén is ta lál tak ilyet.)

PEGGY PHELAN 

Holtat játszani a kôben 
avagy mikor nem rózsa a Rózsa?1



táro z zák meg. Ha va la ki nem fog lal egyér tel mû ál -
lást a hely szín tu do má nyos ér ték é vel kap cso lat -
ban, meg ne he zít heti az ása tá sok folyta tá sá nak in -
dok lás át. Ám Gurr és Or rell jel lem zésé ben nem is 
annyi ra a re ál pol i ti ka mû kö dik, mint in kább ama 
meggyô zôd és, ama hit bé li állí tás, hogy a kiha n tolt 
tá rgy meg vált mink et – vagy leg alá bb a sha kesp e -
a re-i szín ház sö tét rej té lye i vel ve szô dô tu dó so kat 
meg óv ja a tra géd i á tól. Az ása tás ba mint a tel jes en 
meg bíz ható in for má ció transz cende ns forrá sá ba 
vet ett hit ab ból az el gon do lás ból fa kad, hogy a fizi -
ká li san meg jele nô szín ház épí té sze ti el rend e zé sé -
nek fel tá rá sa egy ben azt is fe ltár ja: mi az igaz ság a 
re ne szánsz szí nház kö rül. Gurr és Orrell szám á ra 
a fi zi ká lis tárgy ha tal mas igaz ság ér ték kel bír. „Ha 
ezt e lve sz te nénk, az újabb faj ta sha kes pe a re-i tra -
gé dia len ne.” 

Sha kes pe a re tra gédi ái persze so k kal ke vés bé vol -
tak derû lá tók a fi zi kális tár gyak igaz ság ér té kév el 
kap cso lat ban. Az Othe l lo ban pél dá ul Ia go ar ra hasz -
nál ja fel Des de mo na zseb ken dôjét, hogy meggyôz -
ze Ot hel lot a fel e sé ge hût len sé gé rôl. Iago ér tel me -
zési ke retén be lül a zseb ke n dô, „a szem mel lát ha tó 
bi zo nyít ék” [the ocu lar pro of] telje s ség gel félre ve -
ze tô. Orr ell és Gurr jog gal utal ar ra, hogy a Róz sa 
ki han to lá sa újabb faj ta shake s pe a re-i tra gé dia je le, 
de nem abban az é rte lem ben, ahogy ôk gon dol ják. 

Amint Or rell és Gurr meg áll apít ja, a Rózsa fel -
fe dez é sét min den olda l ról a veszt e ség táv la ti leh e -
tô sé ge övez te. A te rü let me gó vá sa ér dek é ben fel -
erô  sí tet ték an nak Sh a kes peare-hez, és hát tér be szo -
rí tott ák a Mar lo we-hoz fû zô dô kapc so la tát, rész -
ben ami att, hogy Sh a kes peare ren del ke zik az zal a 
kul tu rá lis vagy tu ris ta fô vá ros sal, amellyel Mar lowe 
nem. Sha kespe a re-nek csak két dar ab ját, a Ti tus 
And ro ni cust és a VI. Hen rik el sô ré szét ját szották a 
Ró zsá ban, de van val a mi fé le bi zo nyí ték ar ra, hogy 
ere det i leg a Szín ház ban mu tatt ák be ôk et.4 Min -
den eset re a Ró zsa 1989-ben ha nem is „Sh a kes -
peare szín há zá vá”, de „sha kes pea re-i szín ház zá” 

vált. En nek oka nem csak olyan té nye zôkb en ke -
res en dô, mint a tud o mány vagy a tur is ta fô vá ros, 
jól leh et ez a ket tô bizonyára ki emel ke dô és dön tô 
szer e pet ját szott a Ró zsa kö rül kialakult vi tá ban. A 
mod ern ré gé szet ugy an is, a mo dern szín házhoz ha -
son ló an, a po li ti ka, a pénz és az ide o ló gia szer en -
cse ját é ka.5 He lyet kap a kul tu rá lis tu dat ta lan nak a 
tör té ne lem hez fûzô dô vi szo nyáb an, sôt an nak a 
term é ke: olyan vi szonyról van szó, amely et min -
den hogy át hat a kor társ szo ron gás, a vágy és a 
nacio  na lista-ga z da sá gi po li ti ka. 

Csak ennyi ben meg le pô, hogy a Róz sa ásatá sai 
so rán foly ta tott tud o má nyos munk á nak majd nem 
az egé sze a rég é sze ti le le tek ter mel te „ter mé kek re” 
kon cent rált, és/vagy az o kat az ér dek konf lik tu so kat 
elem ez te, am e lye ket a Ró zsa „elvesztésétôl” va ló fé -
le lem mi att szer ve zett ny il vá nos tün te tés ek hoz tak 
a fels zín re.6 Ami mind eb bôl ér de kel, az kö ze lebb 
áll az ása tás pszi cho a nal í zi sé hez: az izg at, hogy mit 
jel ent ki han tol ni egy szín há zat, il letve ez mi lyen 
szor on gást kelt, mi lyen lá to má so kat táp lál. Az el -
te me tett te s tek visszat é ré sé hez (így az épí tész e ti tes -
te kéh ez is), csa kúgy, mint az elf oj tott vissza tér é sé -
hez fû zô dô vi szon yunk so kat el árul ar ról, aho gyan 
az élô tes tek kel kap cso la tos go n do la tai n kat és kép -
zelgé se in ket szer vezz ük. Elem zé sem gyak ran nem 
annyira em piri kus, mint in kább asszo ci á ción és 
ana ló gi án ala pu ló, noha sok igaz tény ta lál ha tó ben -
ne. Ami ér de kel: az ana ló giák és az ana lí zis aná lis 
magja, mert, mint látni fog juk, ez a faj ta gon dol -
kod ás ha tot ta át a Ró zsa kö rül ki a la kult vi tát.  

A Ró zsa bi zo nyára spe ciál is eset – nem min den 
szín ház mar ad vá nyai vál taná nak ki olyan hev es ér -
zel me ket, mint ami lye ne ket a Ró zsa visszatérése ki -
vál tott. A sok szö gû építményt 1587-ben emel ték 
Lon don har ma dik ál landó szín há za ként. Phi lip 
Hensl o we tu laj don á ban volt, aki 1592-ben szer -
zôdt et te Ed ward A lle ynt és Stran ge Em ber e it, hogy 
lép je nek fel ben ne.7 Nem sok kal ké sôbb a Ró zsa 
ne ki ves el ke dett Chris top her Mar lo we szín mû vei -
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 4 A da ra bok elô adá sá nak történetét tel jes eg é szé ben tár gyalja Gurr, 1991. 
 5 A színház és a ré gés zet kap csola tá nak ro p pant ér de kes el em zé sét ld. Till ey, 1989. 
 6 Ld. Ecc les, 1990; Biddle, 1989; Or rell and Gurr, 1989; Wa inw right, 1989; Fo a kes, 1991; Koh ler, 1989; val a mint Ta it, 

1989 és 1991. 
 7 Lord Stran ge (ap ja 1593-as ha lá la után Derby gróf ja) mû köd tet te 1592-94 kö zött azt a szín tár su la tot, amely kez det ben 

az 1588-ban ki vég zett Le i ces ter gróf pártfo gá sa alatt állt. Al leyn 1592-tôl a Ró zsá ban játs zott, majd 1594-ben ott is ma -
radt az újon nan ala kult Lord Ad mirá lis Embe re i nek tag ja ként (és Hens lowe mos to ha lán yá nak férjeként). 1597-ben ide -
ig le ne sen vissz avo nult, hogy Hens lo we-val kö zö sen lét re hoz ott üz le ti vál lal koz á sa i nak szen tel je él e tét, majd 1600-ban a 
Sze ren cse (For tu ne) ne vû szín ház megny i tá sa kor visszat ért a szín pad ra, és fel te het ô en 1604-ig játs zott. Lo rd Stran ge tár -
su la tá nak tag jai (Ri chard Bur ba ge, Wil li am Sly, Au gus ti ne Phil lips és való szí nû leg Wil li am Sha kes pe are is) 1594-ben a 
Szín ház ba ke rül tek a Lord Ka ma rás, ké sôbb a Ki rály Em ber e i ként. (A fordí tó meg jegy zé se.)



nek be mu ta tásá hoz, úgy mint a Ta mer lán el sô és 
má so dik ré sze, a Dok tor Fa us tus, A mál tai zsi dó – 
mind eg yik A lleyn nel a fô sze rep ben.8 1594-ben a 
Lord Ka ma rás a Ki rá lyi Ál lam tan ács poli ti ká já nak 
ér telm é ben csak két tár su latnak adott en ge délyt ar -
ra, hogy szín házi cél ra ki je lölt lon do ni épü lete k -
ben lép je nek fel. Al leyn a Lord Ad mi rál is Em be rei -
nek, az új on nan lét re jött szín társ u lat nak lett a ve ze -
tô sz í né sze, ál lan dó szín házul pe dig a Ró zsát kap ta. 
(A má sik eng ed élyeze tt épület a Ja mes Bur ba ge tu -
laj do náb an lé vô Szín ház volt. Am i kor 1598-ban a 
Szín házat lebontották, ré gi f aan ya gá ból épí tet ték 
fel a Gló buszt. A Glóbusz term é sze tesen Sha kes -
pe a re tár su la tán ak, a Ki rály Em be rei nek adott ot t -
hont. Nem sok kal a Rózsa 1989-es ása tás ai után kez -
 dôdtek meg a Gló busz ása tá sai, szó sze rin ti bi zon yí -
 té kául an nak, hogy töb bek közt a po lit i kai hat a lom 
gen e rál ja a tör té nel mi súlyt és fol ya ma toss á got.)9 

A Ró zsa ása tá sa i nak bon yo lult tör té ne te rö vi -
den össze fo g lal va: Az 1950-ben ki a dott Sur vey of 
Lon don (Lon don terv raj zi át te kinté se) cí mû könyv -
ben re p rint je lent meg egy 1875-ös ren dele t re ké -
szült terv rajzi tér kép, amely tisz tán mu tat ja a Ró -
zsa he lyét So uth wark ben a Ma iden La ne-en (a mai 
Park Roa don, szem ben a So uth wark Brid ge Road -
dal). 1971-ben Ri chard Hug hes, a hely szín re 
építe ni szán dé ko zó be fek te tôk ál tal al kal maz ott 
régé sz azt ja vas ol ta, hogy mondj a nak le az építke -
zés rôl. Amint ír ja: „Mi vel a ta laj víz szint je vi szony -
lag kö zel van a földfe l szín hez, sôt a te rü let el sô 
bir  tokba vé te le elôtt mo csar as volt, val ó szí nû leg 
me g ma rad tak ben ne a tar tóg e ren dák, csa kúgy, 
mint a bôr, a fa és a tex tilbôl ké szült ter mék ek. 
[…] Úgy kell tek in te nünk te hát, mint egyikét azon 
te rü le teknek, amel yek ásat á sát és me gó vását a 
nyil vá nos fellépés nem ze ti kérdé s sé te he ti.” (In: 
Ec c les, 1990: 160)10 1987 no vem ber é ben vá sá -
rol ta meg a te rü let et a Her on Group, am ely a 
south  warki ön kor mány zat nál kér vé nyez te az épí -
té si en ge délyt egy ki lenc eme  letes ir o da házra. Mi -
u tán Lon don vá ros mú ze u má val tár gya lá sok at 
folyt a tott, az ön kor mány zat fel té te le sen meg ad ta 
az en ge délyt: at tól tette füg gôvé, hogy mit ta lál -

nak a te rül et épí tés el ôt ti fel tárá sán, ame lyet a be -
fek tetôk fi nan szí roz nak. Mi u tán lét re jött az egyez -
ség, a He ron Group el adta a te rü le tet egy másik 
be fek te tô cég nek, az Imry Mer chant nek, amely 
bele ment ab ba, hogy fe de zi egy tíz he tes ré gé sze -
ti ku tat ás költ sé ge it, mi e lôtt el kezd építke z ni. 
Amint az ás a tá sok ér téke vi lá gos sá vált, a tíz hét -
bôl hat hó nap lett (no ha ez alatt az Imry Mer chant 
tény leg elkezdett épít kez ni a te lek má sik sar ká -
ban), am e lyet tel jes egé széb en a befek te tôk finan -
szí rozt ak: a kés le ke dés több mint egy mil lió font -
juk ba ke rült. (Wa inw right, 1989: 430) 

Mi u tán vé get ve tettek a hat h ónap ja tartó ása -
tás nak, a be fek te tôk tör vén yes ha tár idô sze rint 
hoz zá akar tak lát ni az épít ke zés hez 1989. má jus 
15-én reg gel. A ré gé sze ti ku ta tás eg é sze és a Rózsa 
me gó vásá nak esél ye azon nal ve szen dôbe ment vol -
na, ha a be fek te tôk trak to rai a te rü let re jut nak. A 
má jus 13-14-én ren de zett hét vé gi tün te téss o ro zat, 
amelyet Peggy Ashc roft és Ian McKell en ve ze tett, 
ri asz tot ta Ni cho las Rid ley-t, ak ko ri kör nye zet vé -
del mi mi nisz tert, hogy sú lyos prob lé ma elé néz, 
ha a be fek te tôk en ged élyt kap nak az épít ke zés hét -
fô reg ge li foly ta tá sára. Má jus 15-én reg gel Rid ley 
és Virg i nia Bot toml ey, a kör nye zet vé del mi ál lam -
titk ár ta lál ko zott az Im ry Mer chant és az Em lék -
mû  vé delmi Hiva tal ké pvi se lôiv el, va la mint Simon 
Hughes-zal, South wark par lame n ti kép vi selô jé vel, 
hogy meg oldá st ta lál jon a vál ság ra. Ami ek kor ra 
va ló ban vál sággá vált: Peggy Ashc roft az zal fenye -
ge tô zött, hogy egy trak tor elé ve ti ma gát, a cso port 
meg azt ja va sol ta, hogy hagy ják há t ra túszként, a 
te rü letet pe dig ürít sék ki. (Ecc les, 1990: 178) A 
tün tet ôk gyor san hi va ta los cso port tá szer ve  zôd -
tek, amely nek a Ró zsa Szí nhá zi Öröks ég vé delem 
ne vet adták. 

H ama ro san pe tí ci ót fo gal maz tak, hogy veg yék 
jegy zékbe a területet; ha ez si ke rül, ak kor nemz e -
ti kinccsé nyil vá nít ják, meg óvá sát pe dig a kormány 
fi nan szí rozza. Rid ley – akit gyak ran csak „az épí -
tész ként” em leg et tek, mert nagy sze repe volt Mar -
gar et That cher gazd a ság poli ti ká já nak meg ter ve zé -
sében, amely nek sark kö ve a „pri va tiz á ció” volt – 
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 8 Fon tos le het ezen a pon ton a Marl o we Faus tu sá ról szó ló eg yik legh í re sebb tör té net. Ami kor úgy tûnt, hogy az ötö dik fel -
von ás ban Fa us tust el hur col ják a po kol ba, a Ró zsa függönye szét ha sadt, a kö zönség pe dig meg volt gyô zôdve ar ról, hogy 
iga zi szel lemet, va ló di ör dö göt lá tott, ezért sikoltozva ki sza ladt a szín ház ból. A Ró zsa ma rad vány a i ról, ame lyek a mai 
South wark ha sadt föld jé bôl tûnn ek elénk, szintén el mond ha tó, ho gy ha son ló pá ni kot kel tet tek a szell em tes tek kel kap -
csolat ban. 

19 A két ás a tás össze ha son lí tás á hoz és a szí nház tör té né szek szá má ra tar to ga tott ér té kéh ez ld. Gurr, 1991. 
10 Az idé zet egyik ré szén ek for rá sa: Ta it, 1989. 



vé gül elu ta síto t ta a pe tí ci ót.11 Ha a te rü le tet jegy -
zék be ve szik, ak kor a kormá ny kö tel ez he tô lett vol -
na ar ra, hogy kár ta la nítsa az Imry Mer chan töt, mert 
a tör vény úgy ren delk e zik, hogy ha egy szer az épí -
té si en ged él yt meg ad ják, akk or azt kár ta la ní tás nél -
kül nem von hat ják vissza.12 

A má jus 15-én reg gel tar tott meg be szé lé sen Rid -
ley-nek si ke rült rá ven nie az Imry Mer chant öt, hogy 
egy hó nappal ha lassza el az épít kez ést, ami vel kö -
te lezte a korm ányt ar ra, hogy egy mil lió fon tot fizes -
sen a kés le ke dés okozta ká rok megt é rí té sére. Rid -
ley ab ban re mény ke dett, hogy har minc nap alatt 
tes tet ölt egy olyan új épí té sze ti terv, am ely azon 
túl, hogy meg óv ja a ma rad vá nyo kat és be já rást biz -
to sít a nyilvá nos ság nak, le he tô vé teszi a be fek te tôk 
iroda há zá nak fel épí té sét is. 

Az nap dél után Rid ley a Parl a ment el ôtt b eje len -
tette a har minc na pos ha la dé kot. Nagy erô fe szí té -
sé be ke rült meg ma gya ráz ni, hogy a korm ány nem 
vál lal kö tel e zett ség et a Róz sa ma rad vá nya inak meg -
ó vá sa és ki állí tá sa okoz ta költ sé gek finanszí ro zá -
sára, amint azt so kan, nem az ô párt já hoz tart o zó 
kép vi se lôk sür get ték. A ház elôtt ki je len tet te: „A 
kormá ny pénz ügyi kö te le zett sé ge ez zel a ha tár o -
zat tal véget is ér.”13 Er re John Fraser, no r wo o di 
munká s pár ti kép vi selô azt vál a szol ta: „Re mé lem a 
Méltóságos Úr [Ridley] nem olyan, mint Os car 
Wilde, aki meg volt gyô zôd ve ar ról, hogy ah ol az 
ép í té szet kez dô dik, ott a mû vé szet vég et is ér.”14 
Mire Ri d ley: „Kö vet e lem, hogy ne ha sonl ít son 
Oscar Wilde-hoz. Több ok mi att sem vál la lom a 
haso n ló sá got.” Amint az a The Ti mes más na pi szá -
má ban me gje lent, az ülés jegy zô könyvé ben „(ne -

ve tés)” szerepel Rid ley ki je lent é se után. Ne héz meg -
ál lapí ta ni, hogy ki ne vet ett és pon to san mi ért, de 
ta lán font os le het rá mu tat ni ar ra, hogy An g li á ban 
Rid ley volt a cen zú rá ról szó ló hírhe dt tör vény egyik 
han gos támo ga tó ja: a Hely ha tó sá gi Tör vény 28. pa -
rag ra fu sá ról van szó, amely meg til totta „a ho mo -
szexu  a li tást pro pa gá ló” ábrá zo lást. A tör vényt 1988 
már ci usá ban hozt ák, és ké sôbb még vissza té rünk rá. 

Abbé li erô fe szít é sé ben, hogy Rid ley-t vissza te -
rel je a Ró zsa köz ponti fin an szí roz á sá nak kér dé sé -
hez, ek kor Eric Hef fer (Liverpool, Mun kásp árt) be -
v e tet te a stan dard meg áll apít ást, mi sze rint az an gol 
kul tú ra a re ne szánsz szín ház mi att for mál hat jo got 
a nagy ság ra. Hef fer ki okt at ta Rid ley-t: „a kor mány -
nak fon to ló ra kell ven ni, hogy mi lyen anya gi se gít -
sé get tud nyúj ta ni ama szí nház me gó vá sá hoz, amely 
el en ged he tet len volt az ors zág kul tu rá lis fej lô dé sé -
ben.” Ridley el en ged te ma ga mel lett a meg jegy zést 
az zal, hogy biz tos í tot ta Hef fert, le he tô sé get fog te -
rem teni a szám á ra, hogy ada koz has son bár mely 
pénz alap ba, ame lyet majd a nyil vá nos ság hoz lét re 
a Ró zsa meg ó vá sa ér deké ben. Mi re fel kiá l tott 
Anthony Be a u mont-Dark (Kon zerv a tív Párt, Bir -
ming ham), aki egy re tü rel metle nebb volt a szó vál -
tás ir á nyá val: „Ez nem is épül et!” Az tán azzal foly -
tat ta, hogy még csak nem is rom, csu pán „al a pzat”. 
Ha a kor mány min den eset ben meg pró bál ná meg -
óv ni „azo kat az alap za tok at, ame lyekr ôl hol mi kuta -
tók azt ál lítják, hogy szín ház vagy bor dély ház ma -
rad  vá nyai, akk or London is csak ró mai ro mok ból 
áll na.”15 Az zal, hogy a tör téne l mi leg egyik le gin kább 
fenn tar tott, a színház és a bor dély ház ha sonló „rom -
jai” kö zött lát ható kap cso lat ra utalt, Be a u mont-Dark 
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11 Il lik meg je gyez ni: Th at cher és Rid ley egyaránt a Ró zsa me gó vá sa mel lett fog lal tak ál lást, egy szer û en csak azt pró bál ták 
meg úsz ni, hogy fi zetni kelljen ér te. Rid ley dön té se, miszerint a Rózsa nem ke rül jegy zék be, a har minc nap os „lé leg zet -
vé tel nyi szü net” után sz ü le tett. Kij e len tette, hogy hisz abb an, a te rület „ön kén tes alap on” is meg óv ha tó, és nincs szük ség 
ar ra, hogy a kor mány tilt sa meg a be fek te tôk nek az ép ít ke zést. Azt is kij e len tette, hogy va ló szí nû leg egy ké sôbbi idô pont -
ban vá lik szük sé gessé a Rózsa jegyzé k be véte le. Ld. An ti quity. 1989 szep temb er (vezércikk) 1989. má jus 11-én That cher 
kij e len tette: „min dent meg kell ten ni an nak ér de kéb en, hogy meg ôriz zük azo kat a mar ad vá nyok at, és egy szép na pon 
köz szem lé re tu d juk bo csá ta ni ôket.” (Eccles, 1990: 170) Ez a ki jel en tés va ló sz í nû leg hozzá já rult Rid ley egy mil lió font -
os, harm inc napig tar tó „lé leg zet vét el nyi szü net é hez”, amely négy nap pal kés ôbb kez dô dött. 

12 A jo gi kö te lez ett sé gek et nyíl tan fogla l ja össze az Ant i qu ity ve zér cikke. A kár ta la ní tás becsült össze ge ha t van mill ió font fö -
lött volt. 

13 Ld. az Al sóh áz 1989 május 16-ai ülé sé nek jegy zô könyv ét. A po liti ku sok tól vett mi n den idé zet eb bôl szár ma zik, a ki e gé -
szí tés for rá sa pe dig Par ris, 1989. 

14 A „Mél tó sá gos Úr” kifejezés he lyén az an gol szö veg ben a „Right Hon o u rab le Gent le man” (szó szer int: ôsz inte, be csü le tes 
úri em ber) sze re pel, amely egy részt a fen ti megs zó lí tásn ak fe lel teth e tô meg, más részt vi szont át hal lás sal bír An to ni us gyász -
be szé dére a Ju li us Ca e sar ból, amelyb en a szó nok egy más után több ször is (iro ni ku san) úgy hi vat ko zik Bru tusra, mint aki 
min den két ség et ki zá ró an „ho no ura b le man”. (A for dí tó me gjegy zése.) 

15 Be a umo nt-Dark nak a vá ro si régé szet tel szem beni elé ge det len sé ge val ó szí nûleg ab ból fa kad, hogy a Rózsa volt a harma -
dik olyan ré gé sze ti vál ság, amely ab ban az év ben a Par la men tet el ér te. A lon do ni Hug gin Hill és a yo r ki Queen’s Ho tel 
szin tén nyilvá nos felh á bo ro dást vál tott ki. Ld. az An ti qui ty „ve zér cik két”.



sej tet ni en ged te, hogy vég sô so ron egy ál ta lán nincs 
kü lönb ség a két in téz mény köz ött. Phi lip Hens lowe 
ezz el va ló szí nû leg egye tér tett vol na, hi szen az on túl, 
hogy szín há ztu laj don os volt, szá mos bor dély ház -
ként üze me lô in gat lant is bir to kolt.16 Be a u mont-
Da rk ar ra a kö vet kez te tésre ju tott, hogy ha a kor -
mány rend el ke zik tíz-húsz mil lió font fel es leg gel, 
akk or azt az „élô szín házra” ke ll köl te ni, nem pe dig 
ar ra, ami úgy néz ki, mint „egy ki me rült bá nya”. Vá -
las zul er re a ki fak a dás ra, Ridl ey vissza tért a mû -
vészet és az építé szet wil de-i meg kü lön böz te té sé -
hez, és min den kit megn yug ta tott, hogy a Ró zsa ása -
tá sai ese té ben egyikr ôl sincs szó. In kább a „ré gé -
szet” ki fe je zést ré szesí tet te elônyb en, mire Bea u -
mont-Dark megje gyez te: „Tör me lék!”17 

Sö tét düh ön gé se el le nére Be au mont-Dark ál -
láspont ja tu laj don ké p pen na gyon font os. A Ró zsa 
ma rad vá nyai nem „épü letet” tárnak nap vi lág ra: szó 
sz e rint az épü let ma rad ván ya i ról, an nak al ap za táról 
van szó. Be a u mont-Dark sze rint az ilyen alapza tok 
megó vá sa le a lacs o nyít ja az épí té szet, köz vet ve pe -
dig a kul tú ra tö rek vése it. Azt jele n ti, hogy a mûal -
ko tás sz int jé re eme lünk hol mi ré gi bor délyt vagy 
kim e rült bá nyát. Tu datt a lan szin ten az üres od vak, 
üreg es ka ver nák és tá ton gó lyukak kö zöt ti asszo -
ci áci ók sok-sok „törm e lék ké” szilárdulnak – persze 
nem olyanná, amilyet a kor mány nak pén zelni kel -
le ne. A konz er va tív kor mányn ak a szén bán yá szat -
hoz va ló vi szo nyáb ól adó dóan a ki me rült bán yák 
kü lö nö sen erôs szimb ó lum má vál tak az or szág 
gazda ság po li ti kai kép(ze let)vi lá gában az 1980-as 
évek kö zepé tôl fogva.18 

Beaumont-Dark ér ve lé se az élô és a holt kö zöt -
ti kü lönb ségt é te len ala pul: e log i ka sze rint az „élô 
szín házz al” szem be ni má sik vég let a bor dély há zak 
és „ki me rült bányák” holt te re. A kul tú ra fi nan szíro -
zá sá val kap csol a tos dön té sek nek ezért az élô szín -
ház és élô épí té szet rep ro du ká lá sán kell ala pul ni -
uk: nem sza bad tá mo gat ni a mí tosz vagy az emlé -
kezet pusz ta ma radv á nya it.19 (That cher kormánya 
ál lan dó an meg nyir bál ta az „élô” mû vé sze tek nek 
jut ta tott pénzt. Beau mont-Dark ta lán csak ta kargat -
ta a kor mány alap el vét: nem adu nk pénzt szín ház -
ra, se él ôre, se holt ra.) 

Be a um ont-Dark szá mára nem volt vi lá gos, hogy 
vajon a Rózsa pro duk tív szer e pet tu dott volna-e 
játs za ni a nemze ti mí tosz és eml é ke zet konst rukci -
ó já ban és re konst ruk ció já ban. Amint arra Chris -
tine Ecc les rá mut at, az em lék mûvé de lem re épült 
ipar óri ási üz let. Egye dül Strat ford-upon-Avon ben 
éven te két és fél mil lió turista öt ven mil lió fon tot költ 
el. (Ecc les, 1990: 243) Ez a pénz ig e ncsak ar ra 
csábít, hogy gyor san és szab a don bán ja nak a tör -
té nel mi pon tos ság gal. Ecc les meg fo gal ma zá sá ban: 
„Ha a tör té ne lem nem iga zol ná azt a tényt, ho gy 
Wil li am Sha kes pea re egy zsúp fe del es házban sz ü -
le tett egy Strat ford-up on-Avon ne vû pi a ci vá ros ká -
ban, Anglia fö l draj zi szí vé ben, ak kor ezt a tö r té ne -
lem nek ki kel lett volna ta lálni.” (1990: 243) De 
nem va lami fé le sem le ges, no ha gazdaságilag mot -
i vált „tör té ne lem” ta lál ja fel a kul tu rá lis véd ôszen -
tek föld raj zi he lyét. A tör té nel em fel ta lá lá sa egy má -
s sal ver sen gô és gyak ran egy másn ak el lent mon dó 
mo rá lis, haza fi as, ga z da sá gi és tu dat ta lan té nye zôk 
össze tett kap cso la tán ak az eredmé nye. E té nye zôk 
idô vel változ nak, s így te szik ma gát a törté nel mi 
ter mel ést is a jel en anyagi, mo rál is, ha za fi as és fizi -
ká lis sz ük ség let e i tôl fü g gô vé – szük ség le tek tôl, 
ahogy azt a ha ta lom kép vise lôi ér tik.20 Az 1980-as 
évek más o dik fe lének Ang li á já ban az em lék mûv é -
del mi üz let et ki zár ó lag a jobb ol dal tar totta a ke zé -
ben: „Az Új Jobb ol dal kul túr á ja akt ívan elôm oz dí -
totta [az em lék mû véd e lem re épült ipar nö ve ke dé -
sét]. Az örök ség min den hol ott van, és kör ül vesz 
»benn ün ket«. Nem más, mint az egész nép vagy 
nem zet kol lek tív eml é ke ze te. Az örök ség ilyen fel -
fo gá sa nem a múlt kü lönb ség é nek (f)e lis me ré sére 
épül (ami le he tô vé tenné, hogy a je lenn el va ló 
össze has on lí tás pers pekt í vá já ba he lyez zük), hanem 
a ha son ló ság és az iden tit ás bi zony ga tá sára, a nem -
ze ti tud at képze let be li egys é gé nek meg te rem té sére.” 
(Til ley, 1989: 279)  

E tu dat me g te rem té se so rán a kul tu rális tu dat -
ta lan ket tôs idô ben mû köd ik. A kul tur á lis tör téne -
lem fel ta lál á sa álta lá ban nem egy ha la dó, fel sza ba -
dí tó vál lal koz ás termé ke, egy részt azért nem, mert 
azok el ég ha tal masok, hogy kiké ny sze rít sék: a „fel -
ta lál ás” j óré szt meg re ked az ál la mi ap par á tus nál. 
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16 A szín ház és a til tott szex kö zött fenn ál ló tör téne l mi kap cso lat rész le tes tárg ya lá sához ld. Si n fi eld, 1991. 
17 Az „It’s rub bish!” kife je zés te r mé sze te sen úgy is for dít ható, hogy „Os to bas ág!” (A ford í tó meg jegy zé se) 
18 Az 1985-ös szén bá nyászszt ráj kot il le tô en ld. pél dá ul Get ler, 1985; az 1992-es örök sé g hez pe dig ld. Ro bin son, 1992. 
19 Amint lát ni fo g juk, ál lí tá som sze rint nem le he tett a Ró zsát si mán repr o du kál ni a he te ro sze xu á lis rep ro dukt ív gaz da sá -

gon be lül, ame lyen a nem ze ti mí tosz és em lé kez et konst ruk ci ó ja ala pul. 
20 A tör tén e lem „fe l ta lá lás á nak” le bi lin cse lô en iz galmas poszt-Fo uc a ult-i tárgy alá sá hoz ld. Dav is and Starn, 1989. 



Más részt pe dig azért nem, mert amire Til ley úgy 
hi vatko zik, mint „a múlt ra vo nat kozó meg áll apí tá -
sok nagy ban ön tu dat lan, ugyan ak kor sza bá lyok ál -
tal irá nyíto tt lét re ho zá sá ra”, az a tu dat tal an min -
den féle mû kö dé séhez hasonlóan aláv et te tik az el -
foj tásn ak, a meg tag a dás nak és olyan lát o má sos szer -
ke zet ek nek, amelyek ál ta lá ban tá vol áll nak at tól, 
hogy „ha lad ók” vagy „fel vi lá gos ul tak” le gye nek. A 
„történelem fel ta lá lá sának” szi go rú ha tár ai és me -
rev fel ügyel e te kerü l tek fel szín re a Róz sa ma rad vá -
nyai kö rül kia la kult nyil vá nos és po li ti kai vi tá ban. 

E ma rad vá nyok a „túl súlyt” repre zen tál ják, 
amely egy szer û en nem akar elf ojt va ma radni, bár -
mily óva to san is próbá l ja a fô so dor ban lé vô kul -
túra meg erô sí te ni a nor ma tí vát. Os car Wil de azé rt 
je len he tett meg a Par la mentben 1989. má jus 15-
én, mert ô a tün e te ama má sik test, a „nem nor ma -
tív” hom o sze xual i tás (si ker te len) el foj tá sán ak.21 
Am int Ridl ey pél dá ja mu tat ja, Wilde kontra szt ként 
szol gál a he te ro sze xu ális po li ti ku sok sz á má ra, hogy 
ki nyil vá níts ák, az övé ké „más”, mint ez a „túl sú -
lyos” és hi val ko dó an szín há zi as élet. Az olyan po -
li ti kusok, mint Rid ley és Be aum ont-Dark ar ra 
használ ják fel Wil de-ot, hogy nyílt, sze xu ál po liti -
ka i lag meg fon tolt, szính á zel lenes te s tek büsz ke tu -
laj do no sai ként le gi tim ál ják sa ját nyil vános fel lépé -
sü ket. 

Sôt mi több, Wil de és Mar lo we kö zött fe l fe dez -
he tünk egy a vi tá ban is sz e re pet játszó ön tu dat lan 
kap cso la tot. A Ró zsa Ma r lo we, és nem Sh a kes pe are 
szín há za volt. Mar lo we szín da ra bot írt egy olyan 
em ber rôl, aki örd ö gök kel érint ke zett, egy ho mo -
sze xu á lis ki rály ról, egy zsi dó ül döz tet é sé rôl; to váb -
bá ál lí tólag azt is ô ír ta, hogy „bo lond min den ki, aki 
a do hányt és a fi ú kat nem sz e re ti.”22 Mar lowe-t egy 
fér fi gy il kol ta meg egy fog adó ud var án. Hu szonki -
lenc éves volt ek kor. A le gen da úgy tart ja, hogy ô 
és gy il ko sa, Ing ram Fra zi er a vég el szá molás fö lött 
ve sz tek össze; ak kor, csak úgy, mint most, a számla 
kie gyen lí té se kö rüli eg yet nem ér tés fatális kö vet -
kez mé nyek kel jár ha tott. Ha mû vé szi haj la mú fi a -
ta lem be rek ha lá lá ra gon do lunk, akik olyan fér fi ak 
ke zé tôl hal nak meg, akikk el száll o dák ban éjsza káz -
tak együtt, ak kor egy má sik mai kult u rá lis nar ra tí -
va jut az eszünkbe: az AIDS kö ve tel te ha lá los szám -
adás. Ma r lo we te hát sokk al in kább kétért el mû kul -

tu rá lis vé dô szent ma nap ság, mint az avoni köl tô, s 
ez a ké tér tel mû ség mi n den bi zonnyal a Róz sa ma -
rad vá nya i hoz fûzôdô vi szonyt is kép es át hat ni. 

1592-ben Hens lo we ki bô ví tet te és fe lújí tot ta a 
Ró zsát – kör ül be lül négy száz fô vel nö vel te a né zô -
tér be fog ad ó ké pes sé gét. A Ró zsa 1989-ben meg talált 
ma rad vá nyai te hát va ló já ban két szín ház ma ra d vá -
nyai: fel fe dez het jük, hogy hol és mi ként fogja köz -
re a má so dik, na gyobb szín ház az el sôt. Te hát amit 
lá tunk, az áta la ku ló épí té sze ti tes tek so roz a ta, ame -
ly ben a korábbi test hat á rai min den hol át hat ják az 
új test nö vek e dé sét és fe j lô dé sét. A Ró zsa ma radv á -
nya i nak meg ta lá lá sa lé nyegé ben ket tôs építészeti test 
ma rad vá nya inak meg ta lá lás át je len tette; a kér dés -
ben pe dig, ame lyet az ere de ti iro daház ter ve i nek át -
ala kít á sá ra sz er zôd tet ett épít é szek nek fe ltet tek – Ho -
gyan ér he tô el, hogy az új épü let több kü lön bö zô 
épí té sze ti tes tet te gyen látha tó vá? –, már ott kí sér -
tett egy má sik kér dés, ne ve ze tes en: Ho gyan te het lát -
ha tó vá egyet len épü let több mint egy tes tet? 

Sz án dé ko san haszná lom itt a „test” kif e je zést; 
ar ra sze ret nék utal ni ve le, hogy a Ró zsa most is az, 
ami egy kor volt: áta la kuló, vá l to zó és „szín há zi as” 
test. Amint Henslowe szín há za iránt 1592-ben 
meg nö veke d tek az igén yek, áta lakí tot ták és meg -
tol dott ák az ép ü le tet; amint a ré gé szek és a po li ti -
ku sok 1989-ben vi tá ba szállt ak a Ró zsa ma rad vá -
nya it il le tô en, új ter ve ket ké szí tet tek, hogy is mét 
él ô vé te gyék a meg ma radt alap za tot. Az áta laku lá -
sok ha tásá ra a Ró zsa 1989-ben a ré gé szet hely szí -
né bôl az építészet ter ü le té vé vált. E változás azt je -
len tet te, hogy a Ró zsa már nem volt annyi ra kö -
vek kel, pén zér mék kel és lel e tek kel te li „tárgy”, mint 
in kább „alany”: élô, bony o lult, sôt el lent mon dá sos 
for ma, amely nem akart holt ma rad ni.  

A Ró zsa mar ad vá nyai kap csán fel me rü lô épí té -
sze ti kér dés le gin kább tisz tán szín há zias ki hí vás -
ként ért hetô meg: ho gyan te het lát ha tó vá eg yet len 
test két (vagy több) kü lön bö zô, de szer ve sen össze -
füg gô „ént”? E ket tôs ség meg nyil vá nu lása hogyan 
függ mi n dig a „meg fe lelô” (egye di) test fog al má tól? 
Ho gyan járu l nak hoz zá az ép ü le tek, a ma guk ál -
lan dó sá gá ban és egyedi sé gé ben a „meg fe le lô test” 
fo gal má hoz? 

Ezek a kér dé sek kü lö nös erô vel ve tôd nek fel a 
Ró zsa ásat á sa i val kap cso lat ban. A Ró zsa, Lon don 
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21 Lynda Hart am el lett ér vel, ho gy a ho mo sze xu a li tás kö rül bo nyo ló dó „dr á ma” nagy ré sze ki hí vást int éz az zal szem ben, 
ah ogy a ho mo sze xuá li so kat szem lélj ük. Az ér vel és nek a lesz bi ku sok vo nat koz á sá ban törté nô ki bôv í té sé hez ld. Hart, 1994; 
rö vi debb meg fo galma zá sát ld. Hart, 1993. A lát ha tós ág, a szí nház és a me leg fér fi ak tárgy alá sáh oz ld. Sin fi eld, 1991. 

22 Ez áll Tho mas Bain es fel jegy zé se i ben, amel ye ket Mar lo we ha lá la után a ha tó sá gok nak adt ak át.



har ma dik ál lan dó szín há za ként azt a tör tén el mi pil -
la na tot re-pre zen tál ja, ami kor a szín ház épü let té 
vált. The Illu si on of Po wer (A hat a lom ill ú zi ó ja) címû 
írá sá ban Stephen Or gel számol az zal a ha tás sal, 
ame lyet ez az épí té sze ti vál toz ás a re ne szánsz Ang -
li ára tett: „Ezen pil la nat el ôtt a szí nház fo gal ma a 
he lyet nem fog lal ta ma gá ban. A szín ház nem épü -
let volt, ha nem szí né szek egy csop ort ja és a kö zön -
ség; az a hely volt, ame lyet fel lé pés cé l já ból épp ki -
vá laszt ot tak. […] Amint a szín ház építészetileg 
meg  test e sült […] az on nal in téz mény, tul aj don, 
rész vényt ár sa ság lett bel ô le. Több mi nt ezer év után 
el sô al ka lo mmal vált olyan va ló ság gá, am ely a leg -
töb bet je len tet te a re ne szánsz tár sa dal om szá má ra; 
való sá gos vo lt, abban az ér te lem ben, ahogy egy va -
lós ingatlan va ló sá gos; hely, épü let és bir tok lett – 
a tár sada lom el fo ga dott és lát ha tó ré sze.” (Or gel, 
1975: 2; ki eme lés az ere de tiben)  

A Ró zsa ki han tol á sa magát a szín há zat tet te tér -
ben és id ô ben vál tozó vá, áll ha tat lan ná, szenv e dé lyes 
viták gyújtó pont já vá: meg kér dô je lezte „a he lyet, az 
épü le tet, a birt o kot”. Ha a rene szánsz szín há zi épí -
té szet ün nep élye sen biz tos és me gha tá rozott he lyet 
kí nált a szín há zi ak ti vitás szá mára (a szín há ztör té -
net nyá jas ol va sa tá nak ér tel méb en), vagy ha tér beli 
zárt ság gal és me rev ha tárok kal látta el a szín há zi ak -
ti vi tást (a szí nház tör té net „he gem ón” ol va satá nak ér -
tel mé ben), a Ró zsa vissza té rése mi n den képp ezt a 
he lyet tet te ra di ká li san bi zony ta lan ná. Ki nek a bir -
to ká ban van nak a Ró zsa mar ad vá nyai? Ho gyan vi -
szony ul hat(ott) az új épü let a ré gi hez? Hol he lyez -
ked ett el va ló já ban a szín ház? A tu lajd o njog ké r dé -
se to váb bi ké r dé se ket vet ett fel a „nyilv á nos tul aj -
don” és a ke res ked el mi fej lesz tés, val a mint a tört é -
nel mi me góv ás és a kor társ újjá é lesz tés vis zo nyát il -
le tô en. A „hely” ké r dé se ha son ló kép pen veze tett 
azok hoz a bo nyo lult tárgy alá sok hoz, ame lyek akö -
rül foly tak, hogy ho vá he lyez zék el az új ép ü let hez 
szük séges cö löpz e tet. A be fek tet ôk az ép ü let te rü -
let ét akart ák ma xim a li zálni, a tör té nés zek a Ró zsa 
meg óvá sát. Más sza vak kal, épp ar ra szere t nék ráv i -
lá gí tani, hogy a Ró zsa ásat á sai so rán szó sze rint fel -
szín re ker ül tek „a szín ház he lyé vel” szemb en tá masz -
tott is me re tel mé leti kö ve tel mé nyek – olya nok, 
amelyeket épp a re ne szánsz szí nhá zak konst ruk ci -
ó ja te tt le he tô vé. E kö vet el mé nyek pe dig kü lö nö sen 
tra u más sá váltak a fér fi test tel ka p cso latb an.  

Az a pil lan at, amik or a szín ház egy épü let ben, 
épül et ként ál lan dó sul, és am ely a Ró zsa megt a lá lá -
sak or vissza tér, eg y ben azt a pil la na tot is jel zi, ami -
kor a fér fi test beka p cso ló dik a köz szem lé re té tel 

szü nte len is me rete l mé le ti tör té nel mé be. Am int fel -
ál lí ta nak egy olyan he lyet, ahol a fér fi test fel léphet, 
in terpre tá ci ós ke ret ek ha tal mas rend je vá lik le hetsé -
ges sé, amelyeken ke reszt ül ez a test bef o gad ható. 
Az a tény te szi le he tô vé a szín ját szás ról szó ló köny -
ve ket, a gesz tus szó tá ra kat, az ér zelm ek ki fe je zésé -
nek kéz i köny veit és min da zo kat a di sz kur zív „mû -
vész e te ket és tu domá nyo kat”, ame lyek a re ne szánsz 
id e jén buk kann ak fel, hogy lét e zik egy olyan épí -
té szeti hely, ahol kö zszem lé re té te tik a férfi test 
szín há za. Rö vi den, az épí té szet át hatja és meg szab -
ja a fér fi test isme re tel mél e ti lehe tô sé ge it, amint a 
színház „he lyet fog lal”. 

Az ép í té szetet per sze már rég óta szín há zi as nak 
te kint ik. Az épületekrôl azt mondj ák, hogy a tér és 
az idô kü lönbö zô fel fo gá sát „vi szik színre” azért, 
hogy a for má val kap cso la tos egy biz o nyos ér vü ket 
dra mat i zál ják. Az épít é szet to váb bá sp e ci á lis vi -
szonyt lét e sít az épül e tek la kó i val (gon dol junk csak 
Fo u ca ult Bent ham-fé le bör tö ne i re), sok es et ben 
pedig raga sz ko dik az em be ri testhez va ló mi met i -
kus kap cso la táh oz. E ra gasz ko dás ban az épít é szet 
egy szer re cse lek vô és szín há zi as, hi szen akt ív an for -
mál ja és ala kít ja is azokat a tes te ket, ame lyek be -
né pe sí tik. De nis Hol li er bri liáns Ba ta il le-ol vas a ta 
le he tô sé get ad a szá munk ra, hogy fe lfi gyeljü nk az 
épí tés zet ben rejlô ant ropo mor fiz mus in ten zi tás á -
ra: „An nak ellen ére, ho gy úgy tû nik, Bataille el uta -
sít ja azt az eln yo mást, amel yet az épí té szet gya ko -
rol az em ber fö lött, va ló já ban az zal a kép za var ral 
száll vi tába, hogy az em ber csak az épí té szet tel 
együtt ölt for mát, vagy is hogy az embe ri for ma mint 
ol yan, az em ber for má ló dása az épí té szet ben rej -
lik. Ha a bör tön az épí té szet ge ne ri kus for mája, ak -
kor ez el sô sor ban azért van így, mert az emb er sa -
ját for mája az el sô bör töne.” (Hol li er, 1989: xi-xii) 
Az épü let ek és a tes tek kö zöt ti mi met i kus kap cso -
lat mind kettôt el szi ge teli a forr a dal mi formák el -
kép ze lés é tôl. A szín házi épí té szet te hát dup lán mi -
me tikus: azok nak a tes tekn ek a képe al ap ján konst -
ru á ló dik, ame lyek szín re kerülnek az épü let ben. E 
szín ház i as tes tek pe dig olyan épí té szeti tö r vé nyek -
kel össz efügg és ben te szik kö zszem lé re ma gu kat, 
ame lyek ir á nyít ják is a sz ín re vi te lü ket.  

A rep rez en tá ciós for mák és a „va l ósá gos” vis el -
ke dés közö tt zaj ló fur csa és össz etett pár be széd so -
rán a testn ek a szín há zi épí tés zet által te remt ett 
lehe tô sé ge it egy a ránt fel hasz nál ják a tes ti prak tikák 
bô víté sé re és el mé lyít é sé re (ezért ro ko nít ha tók a 
ha la dó kul tu rális mu n ká sok strat é gi á i val), il let ve 
ar ra, hogy je lezz ék a kü lönbs é get a „szín há zi as” és 
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a „normatív” test kö zött (ezért ro ko nítha tók a kor -
lát o zó kulturális munká sok stra tégi á i val). A fér fi 
tes tet ru tin sze rû en „nor matí v vá” tes zik – egye di vé 
és eg ésszé, egyet len olyan sze mély tu laj do nává, aki 
egyet len ne mi sze repp el, egyet len saj át névvel, 
egyet  len én nel re n del ke zik – an nak alap ján, hogy 
szín ház el len es sé vál ik. A „test lét re hoz á sá ban” va ló 
is ko láz ott sághoz pe dig egy po zi tív és egy ne gat ív 
má sik ra is szük ség van. 

A ko rtárs het e ro szexu a li tás nor ma tív szim bo li -
ká já ban a po zi tív má sik a má sik nem egye di én je, 
aki vel az em ber mo no gám kap csol a tot lét e sít addig, 
„míg a ha lál el nem vála szt”. A ne ga tív má sik az a 
pro miszku i tás ban élô ho mo szex u á lis, aki amel lett, 
hogy ugyan azon nemen be lül ke re si a más i kat, 
meg kér dô je lezi a mo no gá miát és a hosszanta r tó 
kap csola tot. E szimb o li ka sze rint az a ke res és, ame -
lyet a he tero sze xu á lis folytat az „ig a zi” egye di test 
me gta lá lásá ra, aki vel (új ra) eg ye sü lésre vá gyik, el -
lent ét ben áll a ho mo sze xu ális ván dor kal and ja i val 
és „ál cá zott tes té vel”. A ván dor szí né szek, csa kúgy, 
mint a ván dor ló homoszexuálisok azért vesz élye -
sek, mert az zal fe nye get nek, hogy le lepl e zik a biz -
tos ott hon fik ciój át. Hang sú lyo zom, hogy ezek nem 
onto ló gi ai me gál la pí tások: csak vázo lom, hogy a 
homo sze xu a li tás és a het e ro szexu a li tás szim bo likus 
op poz í ci ó ja – amely ma na pság nagy on kü lön bö zô 
okok ból, de igen csak nyugta la nít ja mind a Jobb-, 
mind pe dig a Bal ol dalt –, a test olyan el gondo lá sa -
it hasz nál ja fel, ame lyek a szín ház ból szár maz nak, 
még pe dig azért, hogy az op po zí ciós go n dol ko dást 
fenn tartsa. Ez a fajta gon dol ko dás nem kor lát o zó -
dik csu pán a színház mint olyan mû fa já ra: a Jobb -
ol da li té bolyt, ame lyet a me leg fér fi test vál tott ki, 
a homo sze xu á lis „ál cá zott test” táp lál ja, túl a szín -
ház szi lárd épí tés ze ti ha tá rain. Az Egyesü lt Ál la mok 
had se re gé ben „sza ba don ga rázd ál ko dó” ho mo -
szexu  á lis ra ga do zó rém ké pé tôl kezd ve, a ho mo -
szexu  ális fér fiak gye rek ek kel fo ly ta tott vis zo nyá -
nak meg szok ott gya nú ján át egés zen a fertôzött és 
fer tô zô, „AIDS-hordozó ho mosz e xu á li sok ról” sz ó -
ló, rém sé gek kel tel e tûz delt tör téne te kig, a ho mo -
szexu  á lis fér fi mint „ál cáz ott [vesz élyes] test” alak -
ja átjárja a kul tu rális kép(ze let)vi lá got, és ezt csak 
táp lálja a Job bol dal té bo lyult ô rjön gé se. E kép(ze -
let)vi lág szol gál tatta a ke re tet Lon donban is a Ró -
zsa ma rad vá nyai kör ül ki ala kult vit á hoz. Ta lán túl 
nyer sen és igen gyor san fo gal maz va szere t nék rá -
mu tat ni ar ra, hogy am int a re ne szánsz szín ház segí -
tett kon cent rál ni a mûv é sze tek és a tud o má nyok 
disz kur zív és prag ma ti kus le he tô sé ge it, valamint 

hoz zá já rult az ember új fel fogá sá hoz, úgy az AIDS 
mai „szín há za” is seg ít het kon cent rál ni az el fojt ás 
és a ha lál kö rü li disz kur zív és pszi cho an a li ti kus fe -
szült sé ge ket, va la mint hoz zá já rul hat a fér fi test új 
fel fo gá sá hoz. E testet meg ta ga dá sá nak ag resszi vi tá -
sa jel ö li és te szi olyan for má vá, amely se m mi mással 
nincs tele, mint lyuk ak kal. Az 1989-es Ró zsa, a lyuk, 
a „kime rült bá nya”, a sok-sok „tör me lék”, an nak a 
test nek az ik o ni kus je le, amely újon nan fel tárt lyu -
ka i ban és üre ge iben a ha lált hor doz za.  

Egy faj ta lá zas bi zonyg a tás sal írom le mind ezt 
anél kül, hogy fi lozó fi ai bi zo nyí té kot konstr u ál nék 
be lôle. Az én tu datta la nom, a sa ját el foj tása im és a 
saját tu datos ra gasz ko dá som a tu do má nyos „tá rgy” 
szo kásf or má i hoz, mind ar ra kény szer í te nek, hogy 
az „emp i ri kus” tények ked vé ért l emo nd jak ez ek rôl 
az asszo ci á ció k ról. Üs sünk meg te hát egy má sik 
han got: tér jünk vissza a Ró zsa tört é ne té hez. 

Ahe lyett, hogy csak egy so uth warki ir o da ház fel -
ép í té sé re kötöttek vol na szer zô dést, ahogy az Imry 
Mer chant ko ráb ban terve z te, a be fek tetôk hi r te len 
olyan üz le ti váll al ko zás kel lôs kö zep én ta lál ták ma -
gu kat, ame ly ben egy sz í nház ma rad vá nya i nak szín -
re viteléhez szük sé ges épü le tet ke llett me gter vez -
ni. Rö vi den, az épü let et töb bé nem le he tett kap -
cso latba hoz ni csu pán egyet len – egyedi és egész – 
norm a tív test tel, ha nem szín há zi as sá tett, kettôs 
test  té kel lett vál nia. Új épí té sze ti mo dellt igé nyelt 
az a kér dés, hogy mi kép pen vi gyék szín re a Ró zsa 
ma rad vá nya it. S az épü le tek és testek kö zött ér vé -
nye sü lô re p ro duk ció kü lönös for máj á ban több kü -
lönb ö zô terv is meg fo gant. 

Ezek a tervek egy szer re épí té sze ti ek és ana tó -
mia i ak, hi szen amint az ana tó mia lát ha tó vá te szi a 
test bel sô mû kö dé sét, úgy az új Ró zsá nak is épít é -
sze tileg köz szem lé re kel lett te n nie a földet, a cson -
to za tot, am e lyen el he lyezke d ve a test for mát ölt. Az 
ana tóm ia tör té neté ben, ame ly az ana tóm ia szín há -
zai ban [in medi cal thea t res – az az bonc ter mekben; 
a for dító meg jegy zé se] tar tott nyilvá nos bonc o lá so -
kon elôadott tör tén et, a rajz pon tos sága az on mú -
lott, hogy va jon si ke rül-e holt test et biz to síta ni: min -
dig ar ra volt szük ség, hogy egy hul la szü les sen az 
an a tó mi ai rep re zen tá ció cé l ja i ra. A Ró zsa ese té ben 
a holt épí té sze ti test, ha más nem is, de tú lon túl je -
len va ló volt: az új épí tés ze ti al ko tás nak mintha sa -
ját holt tes té vel kel lett vol na ver senyre kel nie. 

Hol li er rá mu tat ar ra, hogy az épí té szet fel ta lá lá -
sát a ha lál ki cse lez é sé nek és el fe lej té sé nek vág ya 
mo tiv ál ta. Ez a vágy a ps zi cho a na li ti kus vágy sza -
bá lyai sze rint mû köd ik, az az át he lye zô dik egy olyan 
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tárgy ra, amely ahelyett, hogy ki elég í te né, in kább 
fe n ntart ja mag át a vág yat. Abb ól a cél ból, hogy ki -
cse lez ze és e lfe lejt se a hál ált, az épít é szet fel ta lál ta 
a sír kö vet, amely egy részt elvo n ja a fi gyel münk et 
a holt test eg ye di ségé tôl, más részt ki eme li a ha lál 
té nyét, am ely hi deg, mint a kô. Ho l li er meg fo -
galma zá sá ban: „Az em lékmû és a pi ramis ott áll, 
ahol va la mily en he lyet kell el fed ni ük, ûrt kell be -
töl te ni ük, mégpedig azt, am e lyet a ha lál ha gyott 
há t ra. A ha lál nem jel en het meg és nem kap hat he -
lyet: hadd fed je hát el, hadd fogl al ja el he lyét a sír. 
[…] Van aki holtat ját szik, hogy ne jöj jön el a ha -
lál. Hogy ne tör ténj en sem mi, ne tör tén jen meg az 
idô.” (Hol li er, 1989: 36) Más szavakkal, az ép í té -
szet el ra bolja a ha lál tól an nak szem élyes ben sô sé -
gét: sima felületként, kül sô leg lát ha tó szil árd 
kôlapként te szi köz szem lé re a ha lált.23 A si ma kô 
vo n zó, még pe dig az ért, mert sta tik us és nyu godt, 
nem úgy, mint ama bom ló test, ame lyet el fed.24 Ha 
a ha lál gar an tált nyu ga lom volna, ta lán kev és bé fél -
nénk tôle. Az épí tés zet épp ezt a ha tal mas, em lék -
mûvi nyu gal mat kíná l ja azál tal, hogy a te me tô te -
rü le tét ho ri zon tá lis és ver tiká lis tég la lap ok ra oszt -
ja. Az épí té szet osz toz ik ab ban a meg nyug ta tó 
képze l gés ben, hogy az idô beli szét esést túl le het 
élni, ha a sziv a csos, szi vár gó, pár ol gó és bomló test 
rém ké pét egy szil árd emlé k mû be, egy épü let be he -
lyez zük át.25 (Kis sé más képp fo gal mazva: az épí -
tés zet hal ál lá változtatja a hal dok lást.)26 Hol li er me -

gáll apí tá sa, mi sze rint „van aki hol tat ját szik, hogy 
ne jöj jön el a ha lál”, hallg a tó la gos an a szín ház zal, 
az ál cá zás mûvészetével hoz za kap cso lat ba az épí -
tés ze tet.27 A szín ház olyan hely, ahol a ha lál is já -
ték ra kénys ze rül, já ték ká vagy szín dara b bá válik. 
(Talán még Ma r lo we Faustusa a le gjobb pél dá ja 
ann ak a dra ma ti kus egybe esés nek, amely a ha lál 
el ter vez é se és egy da rab meg ter ve zése kö zött ér zé -
kel he tô.) A szín házi elô adá sok meg je len é sé nek és 
el tû né sé nek fo lya ma tos újr a ren dezé se rögzí ti a nyu -
ga ti kul tú ra azon tö rek vé sén ek tör té netét, hogy 
magá val a ha l dok láss al játsszon fort/da. A Ró zsa 
ma rad vá nyai azz al fe nye get tek, hogy a ha lál „itt-lé -
tét” tú lontúl lát ha tó vá te szik egy mai vá ros ban. 

A Ró zsa épí tés ze ti struktú rá já nak kihantolása 
fel ve tett egy kér dést a já ték he lyé vel kap cso lat ban, 
ame lyet a kor tá rs kul tú ra a hal ál nak tu lajd o nít. A 
Ró zsa ál tal in té zett épí té sze ti ki hí vás szük sé ges sé 
tette az épí tész et tenge lyé nek el for dítá sát, s ez 
olyan ford u lat, am ely nek oka és imp li ká ció ja sok -
ré tûbb, mi nt ma ga a Rózsa ál tal in té zett lo kál is ki -
hív ás. A Ró zsa ma rad ván ya i nak törté ne te igen fon -
tos, mert dra ma tizá l ja, aho gy egy mû vé sze ti for -
ma – az épí té szet – felf or gat ja sa ját on to ló gi ai para -
dig máit egy olyan múltra ad ott vá lasz ként, amely 
fo lya ma tos an be tör a je len be. A Ró zsa ráké ny sze -
rít tet te az épí té sze tet, hogy mond jon le ar ról a meg -
szo kott fel té te lezé s rôl, mi szer int ô ma ga tér be li 
mû vé szet, és ta lál ja fel ma gát új ra, mint idô beli 
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23 Ez ek a meg jegy zé sek csak a mod ern nyu ga ti te met kez é si szok á sok ra vo nat koz nak, semm i kép pen sem a te met ke zési szo -
kás ok „antr o po ló giá já nak” szá nom ôk et. 

24 Az egyik leg fon dor la to sabb mo tivá ci ós té nye zô, am ely szer e pet ját szott a kon zer va tív korm ány nak a Róz sá val kap cso la -
tos po li ti kai bi zonyta lan sá gáb an és pál for dulá sá ban, ab ból a tény bôl fa kad, ho gy a Ró zsa szín há zias „teste” nem bom lott 
szét, nem tûnt el, nem halt meg tel jes en, amint azt egy 1587-ben emelt épü let tôl so kan elvárnák. Ha tal mas sokk ént ha -
tott, hogy a Ró zsa fel tá maszth a tó, sôt egy ál ta lán lát ha tó, noha Hu g hes (és más ok) meg jó sol ták, hogy va ló szí nû leg jó ál -
la pot ban fenn mar adt. Geo r ge Den nis (Lon don vá ros mú ze u má ból) nem ri adt vissza e sokk le lki kö vet kez mé nye i nek meg -
lo va go lá sá tól, és „úgy le beg tette meg azt a cson tot, amely rôl ak kor már tudt ák, hogy egy eu ró pai bar na med vé tôl szár -
ma zik, mint annak bi zony í té kát, hogy a cö löp zet kí nál ta zsák mányt az Em lékmû vé del mi Hi va tal nem vet te jegyzékbe.” 
(Ecc les, 1990: 230) A med ve csont ja ez ese t ben a tör té ne ti/tes ti/va ló(ság) min dig megd öb ben tô és ti tok za tos er e jé nek in -
dex i kus jel e ként funk ci o nált. 

25 Más rész rôl a szét boml ás rém ké pét merev ha tárv o nal és szabályozás ural ja a te kinte t ben, hogy ki bo molh at szét és hol. 
Pél dá ul az a ró mai ka to li kus dokt rina, hogy az ön gyil ko sok nem hanto l ha tók el ka to li kus te me tôben, rész ben azért ala -
kult ki, hogy az Is ten el len vét ke zô bûn ö sök szi vár gó tes te ne szennyezze az ok nak a bû nö sökn ek a tes tét, akik (csu pán) 
em be rek el len vét kez tek. A gyil kos ke vés bé el íté len dô, mint az ön gyil kos, mert a teológia sze rint Is ten azt „akar ta”, hogy 
ak it meggyilko l tak, ép pen úgy halj on meg, ahogy az tör tént. Az ál do zat ha lá la Is ten ke zé ben volt. Ez zel szem ben aki ön -
gyil kos sá got köv et el, sa ját maga dönt a ha lá la felôl, és így a lehe tô leg mé lyeb ben megsérti az Atya tör vé nyét. Nem vé let -
len, hogy a kat o li kus La can sze rint az ö ngy il kos ság az egyet len si ke res tett; ld. Zi zek, 1992. 

26 Azt az ér vet hasz ná lom, amely et Leo Ber sa ni fo gal ma zott meg az ir o da lom, fô leg Pr o ust kap csán The Cul tu re of Re demp -
ti on (A meg vál tás kult ú rá ja) cí mû köny vé nek el sô fe je ze téb en. Le het ség es, hogy a „b eír ás/be vé sés” mint olyan – a te to vá -
lás tól kezd ve a bél ye gek ter vez é sé ig – nem szol gál másra, mint hogy le csil la pítsa a boml ás ször nyûsé gét, noha id ô vel ma -
ga is ele nyés zik. 

27 A szí nház és az épít é szet kö zöt ti on to ló giai kap cso lat ról me g fo gal ma zott kü lönfé le mai el kép ze lé sek hez ld. Persp ec ta, 
1990. 



mû vé szet.28 Ez az új ra felt a lá lás párhu zam ba ál lít -
ha tó az AIDS sírj á val szem be né zô ero ti kus test új -
faj ta el kép ze lés é vel. 

D. A. Mill er sze rint ma na pság „a mor bi di tás kul -
túr á já ban” élünk, ahol a tár sa dalmi éle tet, a nyil -
vá nos dis kurz ust és a mû vé sze tet egy re job ban fog -
lalk oz tat ja az egész ség, a ha lál és a hal dok lás kér -
dé se. (Mil ler, 1990: 70-74)29 Eg yrészt a torn a gya -
korl a tok ra va ló rász o kás, más részt a neh e zen ért -
he tô, be teg sé gek hez kap cso ló dó ki fe je zés ek, ame -
lyek a min den na pi be szélg e tést fû szer e zik – át tét -
et okoz, T-sejts zám, gyö kér sejt eltá vo lí tás –, mind 
a mor bid i tás kul tú rá já nak tü ne tei. Jól le het az egész -
ség ügy fel épí tés é tôl kezd ve a rá kos meg be teg e dé -
sek szá má nak hi he tetl en emel ke dés é ig több oka 
van a mor bi di tás új tu da tán ak, az új ku l tú ra 
formálódásának bi zo nyá ra az AIDS a leg e rô sebb 
kata li zá to ra.  

Ahogy más hol már meg fo gal maz tam, a kultu -
rá lis tu datt a lan ban az AIDS-et „a promiszkuitásban 
élô me leg fér fi ak kal” tár sítj ák, és ez ki tö röl het et le -
nül így is fog ma rad ni, no ha a sta tiszti kák sze rint 
e cso por ton belül a HIV fer tô zés csök ke nô ben van. 
(Phe lan, 1991) Amint Leo Ber sa ni kö rül te kin tô en 
ki muta t ta, a me leg fér fiak sze xu ál is prakt i kái, kü -
lönö sen a „passzív” aná lis szex kelt et te kul tu rá lis 
szo rongás a férfi alá vet ett séggel szem be ni sa já tos 
lel ki agg á lyok hoz kö tô dik. (Ber sa ni, 1987) Ez veze -
ti el Ber sa nit tanu l má nya köz pon ti kér dé séh ez, 
amel yet Si mon Wat ney Pol i cing De si re (A vágy sza -
bá lyo zása) cí mû dolg o za ta su gallt, ne vez e te sen „sír -
bolt-e a vég bél?”. Watney sze rint az AIDS „új je let 
kí nál az elfo j tás szim bol i kus mûk ö dé se szá mára 
azáltal, hogy a vég bel et sír bolttá vál tozt at ja.” 
(Watney, 1989: 126) Ber sa ni azért ve szi át Wat ney 
té zi sét, mi sze rint a fô so dor ban el he lyez ke dô mé -
dia a me leg fér fi sz e xu a li tás ôrült ol va satát nyújtja, 
hogy ar ra utal jon: a fér fi al á ve tetts ég és a fér fi ma -
zo chizmus erô sen szub ver zív egy olyan ku l tú rán 
be lül, am ely k ita rt a fér fi do mi nancia me l lett. Amíg 
Watn ey azon a logikán si ránk o zik, am ely a vég be -
let sír bolt ként ér tel me zi, ad dig Bers a ni remé li, hogy 
ez annak a meggyô zô désn ek a kí vá nat os ha lál át ve -
títi el ô re, mi szeri nt a fér fi sze xu a li tás ki zá ró lag a 
be hat o lás akt u sá ban nyil vá nul meg. Ber sani ál lítja, 
hogy a fér fi alá ve tett ség té nye ki kez di ezt a meggyô -

zô dést, márpe dig olyan tény rôl van szó, amely et a 
mel eg férfi „pa sszív” anális sz ex arc hi tekt o ni ká ja 
emel ki igaz án. 

Ha son lít suk össze a fér fi vég bél ró zsa anatómiai 
áb rá ját a Ró zsa ma rad vá nya i ról kész ült lé gi fel vé -
tel lel. (1. és 2. kép) Tisz táb an va gyok ve le, hogy 
eme össze ha son lí tás bi zo nyos ér te lem ben kom i -
kus, de re mé lem, vissza tu dom idéz ni azt a ne ve -
tést, amely az Al só házban ha l lat szott, ami kor Rid -
ley kij e len tette, hogy nem vál lalja a ha son ló sá got 
Wil de-dal. Ami kor Rid ley arra ut alt, hogy a Rózsa 
ása tás ai nem tarto z nak sem az épí té szet, sem a 
mûv é szet, sok kal in kább a ré gé szet ha tás kö ré be, 
akk or fe lid éz te Fre ud nak a pszi cho a na lí zis sel 
kapcs o la tos hí res ana ló gi á ját: „A »konstr uk ció«, 
vagy ha job ban tetsz ik, a re konst ruk ció »mun ká -
ja«, ame lyet az an a li ti kus foly tat, nagyban ha sonlít 
a ré gé szé hez, val a mi lyen ôsi, elp usz tult és be teme -
tett épít mény fel tá rá sá hoz.” (Fre ud, 1937: 259) A 
pszic ho a na lit i kus, csa kúgy mint a szín ház tört é nész, 
szá má ra a fel-tár-ás fel ada ta min dig ma gá ban fog -
lalja, hogy fel tér ké pe zen dô az az üre(g/e)sség, amely 
nincs is ott, va lam int az az ür eg, amely ott van. 

A Ró zsa föld jé ben bô ven (je len) van (az) 
üre(g/e)sség, amely seg ít fe lid éz ni, mi is hi ány zik, 
és ké pes meg te remt e ni egy titok za tos új je lenl é tet. 
Nem hiszem, hogy csak én gondo lom egye dül, van 
va la mi ebben a ré gé szet ben. A Ró zsa mar ad vá nyai 
ép ségben meg ôriz ték a csa tor nát: a gö dör ben talált 
egyet len olyan le let, am ely a le he tô leg jobb ál la pot -
ban maradt ránk, az ere de ti ge ren dák ból ál ló, er -
dei fe nyô bôl kés zült, öt és fél méter hosszú csa tor -
na csô volt. A re ne szánsz szín ház ku ta tó in ak ha son -
lóké pp nagy megl e pe tést oko zott a Ró zsa sa ját ki -
á sott ma rad vá nya i ból meg áll apít ha tó mé re te. A 
színház ug yan is sok kal ki sebb, mint bár ki is gon -
dol ta volna. Lát ha tó, hogy a szín pad ele jé tôl végé -
ig csak kö rül bel ül öt-hat mé ter volt. Az tán úgy tû -
nik, a föld szint lej tôs ki képz é sû volt, nem pe dig la -
pos, amint kor áb ban fel tét e lez ték, és ez telje sen új 
fel fo gását kí nál ja an nak a ta pasz ta lat nak, ho gy mi -
lyen is le he tett föld szinten ál ló né zôn ek len ni. Az 
1587-es szín ház 1400-1800 né zôt tud ott be fo gadni 
– at tól füg gôen, hogy mit gond o lunk, mennyi re 
vol tak haj lan dók/kény te le nek össze zsú fo lódni az 
em be rek –, majd dur ván 1800-2200 néz ôt az 
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28 Ra chel Mo o re sze rint „a tér ha tár a in né zünk át az élôk nél, nem pe dig az idô ha tár a in a hol tak nál”. (Mo ore, 1992: 23) 
Meg le het, hogy a té rbe li mûv é sze ti for mák lé nyeg é ben élô tes tek, míg az idô be li mûvészeti for mák hal ott tes tek bölcs e -
le tei. Lehe t sé ges, hogy a gyász mû kö dése ig ény li a moz gást, a hely vál toz ta tást, vagy is a tér idô vé ala kí tás át. 

29 A ko rtárs mûv é szet nek mint a hald ok lás mû vé sze tén ek a tár gyal á sát ld. Phe lan, 1993 tél.



1592-es bô vítés után. (Orr ell and Gurr, 1989) Ez 
a szá mí tás az on a fel té te le zé sen alap ul, hogy az átla -
gos Er zsé bet-ko ri né zô 168 cm ma gas volt, sôt ez 
a szám is csu pán egy bi z tos té nyen alap ul: a pes -
tis ben meg haltak te meté si he lyé nek mé re tén. (Ecc -
les, 1990: 133) 

A mé ret arány ha lál os számb a vé te le az iro da é -
pü let cö löp je in ek el hel ye zé se kö rül zaj ló per le ke -

dés be tork ol lott. A be fekt e tôk köz vetl e nül az épül -
e tük alá aka r ták hel yez ni ôket, hogy a szerk e zet tar -
tá sa füg gô le ges vonalban ér vé nye sül jön. Azt akar -
ták, hogy az épü let lá ba (a cö löp zet) köz vet le nül 
az épü let alatt ál l jon. Az Eml ék mû véde l mi Hi va tal 
azt akar ta, hogy az épül et te gye szét a lá bát: a cölö -
pö ket egy más tól tá vol kí ván ták elhe lyez ni úgy, 
hogy mind egy ma ga san a ma rad vá nyok fö lött ál -
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1. kép A Rózsa Színház, légifelvétel



ló köz pon ti ge rendá hoz fus son, amely majd tart ja 
az iro da há zat. Erre a terv re mondt ák az tán (he ly -
te le nül): „a fa láb a kon álló ir o da ház”. Miv el nem tár -
ták fel az ado tt te rül et egé szét, ta lál gat á sok ba kel -
le tt bo csát koz ni a ma radvá nyok val ó di mé re tét il -
le tô en. Ha a cö löp ö ket túl kö zel he lye zik a te rü let 
sz é lé hez, fenn áll a ve szély, hogy meg sé rül a Ró zsa. 
A cölö pök el he lye zé se az tán ol y mó don törté nt, 
ahogy a dur vább raj zok a vé gbe let áb rá zol ják: kör -
kö rös vastag vo nal ban, amely egy lyu kat tak ar. 

Ahh oz, hogy még egyet te ker hes sünk az in ter -
pre tá ció csa varj án, aján latos egy ki s sé erôs ebb len -
csét hasz nál ni. Ian McKel len, Peggy Ashc roft és Lau -
ren ce Oli vi er volt a Ró zsa Szín házi Ör ö kség véd e lem 
há rom pro mi nens tag ja. Amik or Oli vi er 1989 jú li -
u sáb an meg halt, az Öröks ég vé de lem tag jai úgy aka -
r ták jel ez ni a ha lá lát, hogy kos zo rút he lyez tek a Ró -
zsa épít é si területére. Az Imry Merchant úgy ta lál ta, 
ho gy ez a gesz tus „mél yen pro vo kat ív és ren dkí vül 
rossz íz lés[re vall]”. (In: So us ter, 1989) Ecc les meg -
jegy zi, hogy a hosszú kam pány so rán ez volt az elsô 

alk a lom, hogy az Imry Mer chant „köz vet len kon -
frontá ci ó ba ke ve re dett” az ok kal, akik a Ró zsa meg -
óvá sát sü r get ték. (1990: 221) An nak tu laj do nít ja a 
be fekt e tôk „in ger lé keny sé gét”, hogy már kü szöb ön 
állt az idô pont, amik or egy nagy kong lo me rátum, a 
Mar ketc hi ef át ve szi a cé get. Le het, hogy ig a za van, 
de én még is azt gon do lom, hogy a be fekt e tôk he ves 
re to ri kája an nak impl i ká ci ó já ból fakad, hogy a ko -
szorú, vagy is egy ür es lyuk hely szín en tör té nô el he -
lyezé se ál tal a kampá ny ban résztv e vôk az Imry Mer -
chant ép ü le tét közve t le nül sír hellyé ala kítj ák át. Ha 
tá p lál juk azt a go n do la tot, hogy a bef ek te tôk szín é -
szek ak a ra ta el len ére és „holt tes te fö lé” szán dé koz -
tak épü le tet eme l ni, akkor a tün te tôk ama kí ván sá -
ga, hogy ko szo rút he lyez ze nek az ép í té si te rü let re, 
olyan ki szá mí tott gesz tus volt, amely az Imry Merch -
an töt fe le lôt len kapita lis ta ként akar ta b eál lí ta ni. A 
be fekt e tôk ag resszív vá las za azt imp li kálja, hogy a 
tün te tôk csak poli ti kai ál lás fog la lás ra ha sz nál ják fel 
Oli vier ha lá lát, ami ki zsák má nyo ló és il le tlen felhasz -
ná lása egy id ôs em ber hal á lá nak. 
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2. kép A férfi végbél anatómiai rajza (Frank Netter Atlas of Human Anatomy, 1989. címû könyvébôl)



De a vágy, hogy ko szo rút he lyez ze nek el egy „holt 
szín ház” he lyén egy ki vá ló szí nész ha lálá nak emlé -
ké re, eg y ben azt a vá gyat is je len ti, ho gy ha gyo mányt 
te remt se nek, hogy kap csola tot lé te sít se nek a re ne -
szánsz-ko ri és a mai szín é szek kö zött. Mé lyebb ér -
te lem ben azon ban ez a gesz tus azt a vágy at is ki fe -
je zi, hogy az „épí té si ter ü let” ál tal megtestesített (gaz -
da sági, épí té szeti, jö vôre ir á nyu ló) vál lalko zást a 
vissza te kintés, az em lé ke zet és a tör té ne lem hely -
szín évé ala kít sák át. „Semmi sem hat á roz za meg an -
nál job ban egy te rü let kü lön leges gyö ke reit – a hely 
hel yszínné tör té nô áta la kí tását –, mint az, ha egy sír 
fö lött hely ez ke dik el.” (Pel liz zi, 1990: 84) A si ker -
te lenség, hogy meg ôrizz ék a Ró zsa te rü le tén ek ha -
tá ra it, ahh oz a vágy hoz vez e tett, hogy ki tart sa nak a 
múlt fel tér kép e zé se mel lett a terület sírh ellyé – sír -
bolttá, mé lyebb(rôl fa kadó) sír(ás)t ér dem lô hellyé 
– tör té nô átalakítása ré vén. 

Akik nek a ho mos ze xu á lis kö zös sé gen be lül át 
ke llett gon dol ni a ha lál „hasz nossá gát”, azok nak ál -
talá nos e lfo g lalt ság á vá vált a hal dok lók em lé kén ek 
me gör ö kí té si módja után folyt a tott ke re sés. A 28. 
par ag ra fus el le ni kam pány so rán 1988-ban, öt ven -
éves en lé pett sz ín re McKel len el ôször me leg férfi -
ként. Ha a Ró zsa fér fi ho mo szoc i á lis kö rül mé nye -
i re gondolunk, ahol Erzs é bet ki rálynô, az tán egy 
hír hed ten ho mo sze xu á lis kir ály, I. Jakab vé delm ét 
él vez ve csak fér fi ak ját szott ak min den sze rep et, és 
ezt kap cso lat ba hozzuk az 1989-es Par la ment fér fi 
hom o szo ciál is kö rül mé nye i vel, ak kor Os car Wilde 
meg i dé zé se is mé lyebb ér tel met nyer. E két hely -
szín nem csak át me neti ér dek lô dést ta núsít a férfi 
test köz szem lé re té te lé nek po li tik á ja iránt. Amint 
a re nes zánsz színház épí tés ze ti ál land ósá ga a szí -
nész tes tén ala puló „mû vé szet és tu dom ány” isme -
ret elméleti me gerô sí tés é re szolgált, úgy a mai test -
ek köz szem lé re té tel é nek meg til tá sa és kor lá to zott 
en ge délye zé se is új anató mi át kap ott, miu tán a 
Hely ha tó sá gi Tör vényt ki e gé szí tet ték a 28. pa ragra -
fus sal, és az Al só ház 1988. már ci us 28-án, né hány 
hó nap pal a Ró zsa ás a tá sa inak meg kez dé se elôtt el -
fo gadta. A 28. para g ra fus így szól: 

A he lyi ha tó sá gok nak ti los 
a) szán dé ko san prop a gál ni a hom o sze xu al i tást 

vagy a hom o sze xual i tás pro pa gá lásá nak 

szándékával megj e len tetni bár mil yen anya got; 
b) bár me lyik fenn tar tott is ko lá ban a ho mosz e -

xu a li tás mint ál cáz ott csa lá di kap csolat el fo -
ga dá sá nak ta ní tá sát pro pag ál ni. 

Ki e gé szí tés: Egyet len a lpo nt sem tiltja, hogy va -
laki a be teg ség ke ze lé se vagy terj e dé sé nek me -
gelô zé se célj á ból bár mit is te gyen. 

(Jegy zék a cen zúr á ról, 1988 szep tem ber: 39) 
 
Rö vi den, ha a be teg ség gel áll kap cso lat ban, ak -

kor a ho mo szex u a li tás rep re zen tá ci ó ja el fo gadh a -
tó: min den „po zi tív” re p re zen tá ció en ge dé lye zett. 
Az 1988-as Ol i vi er-dí jak kios z tá sa kor McK el len új -
ra színre lé pett, és fe lhív ta a fi gyel met ar ra a ve -
szély re, ame lyet – kü lö nö sen a sz í nház zal szem ben 
– a 28. par ag ra fus rejt.30 E paragrafus ért el mé ben 
Marl o we II. Ed ward cí mû da rab ját, am e lyet a tör -
vény el fo ga dá sá ról tu dó sí tó saj tó meg döbb en tô gya -
ko ri ságg al idé zett példa ként, nem ta nít hatják és 
nem ad hat ják elô az isk o lá ban.31 Am i kor McKellen 
kam pányt kez de mé nye zett a Ró zsa meg men tése 
érd e ké ben, már a homoszexuálisok jo ga ié rt küz dô 
pol i ti kai har cos ként volt is mert. S ami kor Ridl ey 
nyil vá nos an ki jel en tet te, hogy nem vál lal ja a hason -
ló sá got Os car Wilde-dal, már is mer ték, mint e 
jogok el lens é gét. Rö vi den, a McK el len és a Rid ley 
kö zöt ti el len tét nek már az elôtt tör té ne te volt, hogy 
a Ró zsát kiha n tol ták vol na. 

1990 vé gén McKel len lo va gi ran got ka pott, és 
el is fo gad ta. 1991. jan u ár 4-én De rek Jar man – aki 
ön ma gát „HIV-po zi tív ho mo sze xu á lis mû vész nek” 
val lot ta, és aki nek a Marl o we II. Ed ward já ból ké -
szült film je tisz tán lát ha tó pár hu zamot von a mai 
ho mo szex u á lis kö zös ség és Mar lowe vi lága köz ött 
–, le ve let írt a Gua r di an nek, am ely ben ki fog á sol ta, 
hogy McK el len el foga d ta a lo va gi ran got egy olyan 
ko r mány tól, „amely me gbé lye gez te a hom o sze xu -
al i tást [a 28. par ag ra fuson] ke resz tül […], és fon -
tos lé pé sekre ké szül a ho mo szexu a li tás bûn ténnyé 
nyil ván í tá sa ér deké ben.” Jar man így foly tat ja: „Azt 
his zem itt tagf el vé telr ôl van szó, amely alapján bár -
ki mond hatja: »A Kon zer vatív Párt nem is ol yan 
rossz, nem is iga zán hom o sze xual i tás ell en es. El -
végre Ian McKel len nek is lo va gi rang ot adomá -
nyozott.« „Jar man le ve le elin dí totta a vé del mi sor 
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30 Há lával tar toz om John McGrathn ak a McKellen szín re lé pé sér ôl folyt a tott igen inspi rá ló és sok segítséget nyúj tó be szél -
ge té sért. 

31 Egy jel leg ze tes cikk: Bil len, 1988. Fe lhí vom a fi gyel met a „sôt még” szó for du lat ra: „Mi vel a legtöbb vi dé ki szín há zat rész -
ben a he lyi ha tó sá gok fi nansz í roz zák, a tör vény, ha ha tály ba lép, meg tilt hatja ol yan da ra bok, mint a The Nor mal He art, 
a Bent, sôt még Chris top her Mar lowe II. Ed ward jának [ta ní tá sát, bemutatását] is.”
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3. kép De Formato Foetu, Adrian Spigelius, 1626



fel ál lítá sát, ame ly nek so rán egy re több szín há zi 
ember lé pett szín re lesz bi kus ként vagy me leg ként.32 
A levelek jó ré sze em lí tést tett arr ól, hogy McKel -
len tö b bször is nyilvá no san tá mad ta a Kon zerva tív 
Párt hom o fó bi á ját. Azért a tö rek vé sé ért is hangos 
di csé ret ben ré szes í tet ték, hogy egy szem élyes 
Shakes  pea re-elô ad á sa i val az AIDS-ku ta tás hoz 
próbá lt anyagi tá mo ga tást sze rez ni. 

A Ró zsa körü li vi ta kö zép pont já ban egy má sik vita 
áll, amely a vi tá lis és fa tál is fé r fi test ek meg kö ze lí té -
se kör ül fo lyik – olyan vi tá ról van szó, ame lyet 
minden fo r du ló pon ton át hat az AIDS-vál ság. Nem 
vé let len, hogy a vi ta egy szín ház – még ped ig Mar -
lowe szín há zán ak – mar ad vá nyai ról foly ta tott po li ti -
kai be szélg e tés be is begyûrûzik. A szín ját szást nag -
yon rég óta kapcs o lat ba szok ták hoz ni a fér fi hom o -
sze xual i tás sal, rész ben azért, mert a fô so dorban lé vô 
mo dern nyu gati szín ját szás ke t tôs test létrehozásában 
ér de kelt. A szí nész nek azt taní t ják, ho gy azo kat a 
gesz tu so kat kell rep rodu kál nia, amelyek vala mely 
más test tôl, az „al a któl” szár maz nak, sôt „azo no sak” 
ve le. E kul túr á ban a kettôs test lát ha tó meg nyil vá nu -
lá sát a vá ran dós nô tes tének ter mé szet hû áb ráz o lá sa 
je lenti – ami per sze még e kép kelt het le lki szoro n -
gást.33 Az Ad ri an Spi ge li us-féle De for ma to foe tu ban 
ta lál ha tó az a Cas se rius ké szí tette nyomat, am ely e -
lôs zör Pa do vá ban, Spige li us 1626-os szö ve gé ben 
jelent meg, és a mag za tot egy nôi tes ten, egy vi rág 
bel se jéb en áb rá zolja. (3. kép)34 Mie lôtt az anat ó mia 
tör téne te bizto sí ta ni tud ta vol na a holt tes tet, a vá ran -
dós nôt term é keny em be ri vi rágké nt – ket tôs vi rá got 
bon tó Ró zsa ként – je lení tet ték meg. 

Ha fér fi ak pró bál nak egy szer re két tes tet lát ha -
tó vá ten ni, ak kor nô i es nek bé lyeg zik ôket. Ez része 
an nak a rég óta tar tó gya nakv ás nak, hogy a fér fi szí -
né szek ho mosz e xu á li sok. (S a re mény, hogy a ho -
mos ze xu á lis ok ta lán csak ját sza nak, át me neti.35 E 
ho mo fó bia szin tén ré sze annak az Egye sült Ál la -
mok ban rég óta tar tó gya nakv ás nak, hogy a színház 
„ma gas” kul tur á lis for ma.) 

A Ró zsa ás a tá sai ál tal in té zett ép í té sze ti kih í vás 
fel ve tet te a ké r dést, hogy vajon egy ir o da ház ké pes-
e kettôs te st té vál ni. A ké sz ter ve ket az épület imp -
li cit el nôi e se dé se és jel zett te atr a li tás jel lem zi. John 

Bur rell ter ve duz zadt alap zatra ál lí tott ma gas osz -
lop ként képzeli el az épü let et. (4. kép) E ket tôs tes -
tet elu tasí tot ták, mert a ma ga hu szon hat eme let é -
vel „túl ma gasn ak” tart ot ták (Eccles, 1990: 227), s 
ama biz o nyos „fa lá ba kon ál ló iro dah áz” terv ét ré -
sze sí tet ték elôny ben. A fa lá bak on ál ló irod a ház, ha 
ter vé ben nem is, de ne vé ben em lé kez tet „egy fér fit 
ábrá zo ló tûr hete t len kép re: lá bai ma ga san a le ve -
gôben, s a fér fi kép te len el foj ta ni az ön gyil kos ság -
ba haj szo ló ex tá zist, amely ab ból fak ad, hogy ô nô.” 
(Ber sani, 1987: 212) Az irod a ház szét vet ett lá bak -
kal gug gol a So uthw ark Brid ge fö lött, alat ta pe dig a 
Ró zsa ma rad ván yai homo k kal be bo rít va ma rad nak. 

Alig ér meg lep e tés ként a hír, hogy a va rázs la -
tos „falá ba kon ál ló iro da ház”, am ely (Rid ley meg -
fo  gal mazá sa sze rint) „sér tetl e nül, min den ki szá -
má ra lát ha tóan” meg óv ná és kö zszem lére is ten -
né a Ró zsa ma rad vá nya it, és még az „iro dai mun -
ka” vég zését is leh e tô vé ten né, még nem ölt ött for -
mát. 1989 jú li u sá ban a Mar ket chi ef me g vet te az 
Imry Mer chan töt. Egy év vel ké sôbb Ridl ey le mon -
dott posztjá ról, miu tán egy inte r jú ban szkep ti ku -
san ítél te meg Né met or szág sze re pét az új Eu ró -
pai Uni óban, és ez nagy fe l há bo rod ást vált ott ki. 
Az zal, hogy „sér tetle nül, min den ki szá má ra lát ha -
tóan” kö zs zem lére tet te a „pri vát” vé le mé nyét, fel -
fe d te sa ját se bez he tôs é gét. A nem ze ti mí tosz és 
em léke zet konz er va tív vál to zat á ra ha gyat koz va 
Rid ley ki jel en tet te: Ang liára vár az a fel ad at, hogy 
az új Eu ró pá ban meg ôriz ze az egyen súlyt a „rá -
tar ti” ném e tek kel szem ben. (Rid ley, 1990) Míg 
ezt az el kép ze lést That cher anél kül prób ál ta meg -
va ló sí ta ni, hogy bej e len tette vol na, ad dig Rid ley 
sö tét tit kot ej tett ki a szá ján, amikor nyil vá nos -
ságra hoz ta meggyô zô dé sét, így az tán ôt is ej tet -
ték Thatc her kor má nyá ból. 

Mi u tán az új épü let el kész ült, a kormá ny va -
lóban na pir end re tûz te a Ró zsát. Így az on ban meg -
me ne kült a be fek te tôk kárta la ní tá sá nak költ sé gé -
tôl, és a Rózsa köz szem lé re té te lé hez szük sé ges 
pénz meg szer zé sé nek prob lé má ját is John Ma jor re 
hagy ta. Becs lé sek sze rint a köz szem lé re té tel mi ni -
má lis költ sé ge 1,65 mil lió font. (Tait, 1991) Je len 
ír ás szü le té se kor (1993 sz ep tem ber) a Ró zsa ma -
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32 Ti ze nkét férfi és két nô ír ta alá azt a cso por tos le ve let, am e lyet a McKellent vé dô „me leg és lesz bi kus mû vé szek” fo gal -
maz tak. Az ilyen vi ták ban a nôk ál talá ban csak a vi zu á lis mezô egy ha to dát fog lalj ák el. 

33 A fér fi ak kö ré ben a ter hes ség által kel tett lel ki szo ron gás rész le te sebb tárgy alá sá hoz ld. Phe lan, 1993. 
34 Kö szön et tel ta r to zom Ja ne Malm o nak, aki fel hív ta er re a kép re a fi gyel mem. A re nes zánsz ana tóm i á ról írt le bili n cse lô 

munká ja meg je le nés elôtt áll. 
35 Ezen el gondo lás ala pos kri ti ká já hoz ld. Sin fi eld, 1991.
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4. kép A Rózsa Színház helye ma



radv á nyai a nagy közö n ség szá mára lát ha tat la nul, 
homo k kal be ta kar va he ver nek egy mély göd ör ben. 
Fö löt tük az iro da ház, ame lyet stí l sze rû en Ró zsa ud -
var nak hív nak, tel je sen üres en áll. Ugyan már húsz 
hó nap ja nyitva áll, de a Ró zsa udv ar ed dig ké pte -
len volt egyet len bér lôt is ta lálni. Ami ed dig tör tént 
– köz szem lé re té tel és irod ai mun ka hiá nyá ban –, 
az a Ró zsa mar ad vá nyai nak megóvása (kon zer vá lá -
sa). Az új épület sí r kô szürke hom lok za ta, em lék -
mû vek iro ni kus em lékm û ve ként, a Fi nan ci al Ti mes 
épp az ut ca túl old alán ta lál ha tó, fe ke te és arany szí -
nû, bará t ság ta lan épü let é vel néz szem be. 

A tárgy meg óvá sá ra irá nyuló vágy, pszi cho a -
nali ti kus fo gal mak kal él ve, az aná lis ösz tön nel 
hoz ha tó kapc so lat ba. Ez az ösz tön az el rej tés és a 
ti tok tar tás ké pes ségn ek az alap ja. Részben az a 
tény is for rá sa an nak a kény sze re dett hu mornak, 
amely et Rid ley az on tö rek vé se vált ki, ho gy el ha -
tá rol ja ma gát Os car Wil de-tól, hogy Wil de oly an 
életet kény sze rült él ni, amely ben nem ma radt 
semmi rej teg et ni va ló ja. A „bi zon yí tot tan szo domi -
ta” élet vi te lû Wil de lyu kai nyil váno s ság ra ke rül -
tek. A mai po lit i ku sok per sze a rejt ôz kö dést már 
szép mûv é szet té alak í tot ták. A Mar lo we ha lá los 

szá ma dáso k kal és magas röp tû re tor i ká val te li vi -
lá ga és a Ridl ey sa ját vil á ga kö zöt ti po li ti kai ha -
sonl ó sá go kat még job ban kiemeli a szám la ki e -
gyen lí té se kö rül zaj ló vi ta és Rid ley dek la rált el -
len szen ve a „rá tar ti” né me tekkel szem ben. Ridl ey 
meg jegyzé se úgy hagy ta el egyéb ké nt fe gyel me -
zett és össze szo rí tott aj kát, mint egy túl so káig 
mag á ban tar tott tit ok. S emi att a pil la nat nyi la za -
ság mi att ve szíte t te el az ál lá sát. 

A test, ame lyet a Rózsa ása tá sai és a te rü let ki -
ü rí té se nap vi lág ra hoz tak, va ló já ban olyan test, 
amely nek nincs sem mi re j te get ni va ló ja. (Miv el ki -
ürí  tet ték, vagy is el vit ték a csa tor nacs ö vet, a pénz -
ér mé ket, a patto ga tott ku ko ri cát és a pá rat lan ci -
pô ket, „el tá vol í tot ták” a Ró zsa ma radvá nya it.) Bot -
rá  nyo san nem repr o duk tív lett: egy „ki me rült bá -
nya”. A tör té net ho zad é ka, hogy a nem ze ti mí tosz 
és em lé ke zet nem bír ja el vi sel ni (ne adj Is ten, 
„pro pa gál ni”) a nem rep ro dukt ív ma rad vá nyo kat, 
ah ogy nem bír ja el vi sel ni (vagy „pro pa gál ni”) a 
nem rep roduk tív ho mo sze xuá lis szex et sem.36 
Mind ke t tôt el kell te metni, el kell fo j ta ni, és/vagy 
(tu ris ta)fô vá rossá és rep ro duk tív tud ás sá kell át -
a la kí tani.
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