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DAS SICB VERWANDELNDE ROM. Im Rahmen der grossen Stadtbauarbeiten, deren rasendes 
Tempó vom Faschismus angegeben tvird, kommt das nDritte Rom« auch architektonisch immer 
mehr auf seine Kosten. Als Ergebnis der grossangelegten Ausgrabungsarbeiten der vergangenen 
Jalire ist jetzt die Freilegung der Kaiserforen beendet. Das Zentrum der Stadt bietet denen, 
die Rom nur aus ülteren Zeiten kennen, ein vollkommen neues Bild. In den frilher engen, 
luftarmen, dunklen und schmutzigen Stadtteilen tatén sich geraumige Plütze und breite Strassen 
auf, so zwei machtige Strassen am Forum Romanum entlang. Die Demolierungsarbeiten sind 
mit grosser Sorgfalt geleitet worden, — dieser Sorgfalt ist es zu verdanken, dass neben den 
antiken Ruinen die Überreste mehrerer solcher mittelalterlicher Gebaude freigelegt werden 
konnten, von denen die Wissenschaft bisher keine Kenntnis hatte. Die ganze Vmgestaltungs-
arbeit, die die Lösung der kulturellen und sozialhygienischen Probleme des Weltstadt gcwor-
denen Ronts bezweckt, die beispiellose Kraftentfaltung und der s tar ke Schöpfungswille sind 

im höchsten Grade bewunderungswert. 

ROMÉ IN CHANGING. From architectural points of view »Terza Roma« (Third Romé) pre-
dominates more and more in that totvn-regulating, demolishing as well as building works the 
lively tempó of which is dictated by the Fascist Government. After the grandiose excavations 
of the recent years now the disclosure of the Imperial Forum has been completely finished. 
The central part of Romé presents to-day an entirely new picture to those who have not seen 
the Eternal City since somé ten years. Big squares and broad streets have been opened in 
those parts of the foton which not long ago were the darkest and the most overerowded with 
dirty slums. Two lofty roads have been thus built along the Forum Romanum too. This work 
of demolishing was carried out with great circumspection and caution and the result was that 
beside the antique ruins several mediaeval buildings have been alsó excavated of which the 
experts and historians had no knowledge at all. One really must admire this great effort with 
which the present government solves the difficult problems of public hygiene of this huge 
metropolis while they are according them with the artistic and cultural factors of historic Rome. 

* 

Átalakulást nem egyszer ért meg harmadfélezer 
_ éves múltjának során Róma. Az újabbkoriak 

emléke pápák nevéhez fűződik: IV. és V. Sixtus 
voltak a nagy rombolók és uceanyitók. Pápának, 
IX . Piusnak, köszöni eredetét az az új útvonal is, 
melyen — valamiképp a postakocsi idején a Via 
Flaminián — a vasút megépítése óta minden ide-
gen először lép Róma területére, a mai Via Nazio-
nale. Valamennyi újabbkori átalakulásnak az volt 
a célja, hogy a város növekvő forgalmának le-
bonyolítására helyet teremtsen. 

Róma most folyó átalakulásának e főcél mel-
lett egyéb célja is v a n : fölszínre juttatni az örök 
városból mindazt, amit az évszázadok eltemettek 
és új épületekkel takartak el belőle. Régi sóvár-
gása az archaeologusoknak. Nem egy tervet ki-
dolgoztak megvalósítására, de az államnak soha-
sem volt elég pénze a merész tervek kiviteléhez. 
Hiszen nem kisebb vállalkozásról volt szó, mint 
egész városrészek lebontásáról, még pedig Róma 
legnépesebb pontjain. Milyen nagy és merész cse-
lekedetszámba ment már az is, mikor a háború 
előtti esztendőkben megvalósították az öreg Guido 
Baccelli álmát és részint kitakarták a rájuk épített 
házakból, részint pázsittal és fasorokkal fűzték 
egybe összefüggő egésszé — a Passeggiata Arehe-
ologicává — azokat az ókori romokat, amelyek 
a fórum romanumtól a Via Appia kezdetéig vivő 
utat szegélyezték. S általában, milyen nagy dolog 
volt a háborút megelőző évtizedekben minden 
apró archaeologiai fölfedezés. A kitűnő Giacomo 
Boni-nak minden kapavágását, mellyel a fórum 
romanumon, vagy a Palatínuson valami addig 
nem ismertet fordított ki a földből, mekkora 
ujjongás fogadta a tudományos világban. 

S most az ókori Rómának legpompázatosabb 
részéről, a császári fórumokról takarították el a 
reájuk épült várost. A munka még folyik, de még 
ebben az évben elkészülnek vele. Mennyi álmo-
dozó tervezgetés előzte meg 1860 óta, mikor Ró-
mából az egyesült olasz királyság fővárosa lett! 
Még Napoleon franciái kiszabadították rabságából 
Trajanus fórumának egy részét, azt a téglaalakú 
mély teret, amely előtt Trajanus oszlopa áll őrt 
ma is. A fórumnak profán házakba beépített ré-
szei sem voltak ismeretlenek s például félkörű 
keleti apsisa párkány-, fríz-pillérfej-maradványaival, 
boltíveivel és fülkéivel könnyen hozzáférhető volt 
egy péknek a házában, amelynek a kertjét vette 
körül természetadta kerítés módjára. Ismeretesek 
voltak a szomszédos császárfórumok, Augusztus 
és Nerva fórumának házakba épített maradványai 
is. Úgyhogy az archaeologusok itt biztosra me-
hettek és Lodovico Pogliaghi látatlanban is híven 
megrajzolhatta a császárfórumok képét olyannak, 
amilyennek ma látható, minekutána teljesen ki-
takarták őket a reájuk épült házakból. Azok 
nyomtalanul eltűntek a föld színéről s velük együtt 
sok minden kedves emlék, ami hozzájuk fűződött. 
De amit a világ kapott helyettük, bőven fölér az 
elveszettel. II. Viktor Emánuel talmi hatású ren-
geteg márványemléke mellett mélyen a földben, 
a szomszédos útvonaltól elkerítve, zöld növények 
között monumentális romok, falmaradványok, 
oszlopok, faragott párkányok és oszlopfejek idézik 
föl Róma leghatalmasabb korszakának képét. 
Augusztus császár fórumán Mars Ultor templo-
mának megrendítő erejű maradványai, az oszlo-
pok és a cyklopsi fal, csak most kapják meg igazi 
értelmüket, hogy környezetükkel való összefüggé-
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síikben látjuk okét. Egy apácakolostort kellett 
lebontani és egyebütt fölépíteni, hogy láthatóvá 
legyenek. De ilyen akadályoktól meg nem ijedt 
Mussolini korszaka. 

Az archaeologusok öröménél csak a város-
rendezők öröme nagyobb. Az óriási rombolás 
szabad tereket teremtett, levegőt és napfényt ott, 
hol addig szűk és sötét sikátorokban, sötét és 
levegőtlen épületekben a nyirok virágzott. Azon-
felül két hatalmas, széles utat kapott Róma. Mind 
a kettő a Piazza Veneziából indul el, s az egyik, 
a Via dei Monti, a császári fórumokat és a Colos-
seumot szegélyezve, a lateráni Szent János-
templom terén át az albanói hegyek felé tart; 
a másik, a Via del Maré, Marcellus színháza mel-
lett, a Forum Roariumot és San Paolo fuori le 
Mura templomát érintve, Ostiába, a rómaiak nagy-
szerűen kiépülő tengeri fürdőjébe visz. Közben 
a Capitolium hegyét teljesen kibontották az olda-
lához ragasztott házak foglalatából és Marcellus 
színházából is kitelepítették a nyomortanyákat, 
a befalazott portikus-nyílásokat pedig ismét sza-
baddá tették. 

A rombolás munkája azonban nem volt esz-
telen. Ellenkezőleg, nagyon vigyáztak arra, hogy 
semmi értékeset föl ne áldozzanak sem a város-
rendezésnek, sem az archaeologiai mohóságnak. 
Marcellus színházának félkörös portikusai fölött 
például meghagyták azt a harmadik emeletet, 
amelyet még a quattrocento épített oda. Az Aracoeli 
templomába vivő lépcső mellől lebontották azt a 
renaissance-ot utánzó palotát, amelyet jóval későbbi 
kor épített oda, de gondosan kifejtették belőle azt 
a román stílusú tégla-haranglábat, melyet annak 
idején beleépítettek. Ugyanott egy fülkét és benne 
egy korai szép Madonna-freskót is föltakartak. 

Ekkora munkára és ilyen eredményekre csak 
bámulattal nézhet az ember. Mussolini akarata, 
mint valamikor a fáraóké, hegyeket mozdít meg 

és emberseregeket foglalkoztat éjjel-napali mun-
kában. Még ebben az esztendőben elkészül a Monté 
Mariónak Farnesina nevű lejtőjén a Foro Musso-
lininak nevezett épület-komplexum, mely a maga 
márványüléses stadionjával és számos épületével 
kisebb városszámba megy. Klasszicizáló már-
ványszobrok, atlétaábrázolások és egyebek díszí-
tik a stadiont, a fórum közepén pedig az az óriási 
monolith áll, melyhez fogható méretűt még soha-
sem vájtak ki Carrara bányáiból. Ember, kő, nö-
vény egyformán engedelmeskedik a láthatalan 
nagy akaratnak. A Viktor Emánuel-emlék mellé, 
jobb- és balkéz felől pinea-fasort terveztek. A fá-
kat már elültették, de nem fenyőcsemetéket, ha-
nem teljesen kifejlett koronájú, vastag törzsű fá-
kat. Fapóznákhoz kötözve és drótkötéllel földhöz 
rögzítve nyújtogatják égnek fejüket a fák, mint 
lepányvázott vadcsikók. Nincsen számukra me-
nekülés, meg nem szökhetnek, el nem görbülhet-
nek : vad erővel pórázon tartja őket a könyörtelen 
akarat. 

Róma szebb lesz, mint valaha. Akik az új város-
rendezési tervet elkészítették, — tudósok, művé-
szek, a városépítés szakemberei, éveken át dol-
goztak és vitáztak rajta — ezt a mostani rontó-
bontó munkát csak kezdetnek szánták. A közel-
jövőre vár annak az elképzelhetetlenül nehéz fel-
adatnak megvalósítása, hogy a Piazza del Popoló-
ról kisugárzó három túlzsúfolt főútvonalnak bon-
tás és újraépítés árán megteremtsék a három pár-
huzamos megfelelő útvonalát. Arra nagyon vi-
gyáztak a tervezők, hogy műemlékben és általá-
ban értékes épületben kárt ne tegyenek az új út-
vonalak kedvéért. 

Annyi bizonyos, sehol Európában mostanság 
nem folyik olyan mértékű építő munka, mint 
Olaszországban és ott is Rómában. A régi Róma 
szerelmeseinek az újban nehéz lesz ráismerniük 
a régire. 
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Petry Béla: Ex libris. 
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