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A FASISZTA O L A S Z O R S Z Á G MONU -
MENTÁLIS ÉPÍTÉSZETE Irta: Nino Serventi 

AMAI Olaszország látható és érzékelhető arcának talán leg-
jellegzetesebb, de mindenesetre legjobban felismerhető jellem-
vonásait azok a hatalmas építkezések mutatják, amelyeket 

Itália minden nagy városában, de kis falvaiban is fellelünk, de talán 
leginkább a teljesen újonnan épített városokban. Ezekben a monu-
mentális építkezésekben az olasz nép újra megtalálta a régi római 
építészet szilárd és megalapozott jellegét. Akárcsak gazdasági, tár-
sadalmi és szellemi értelemben, úgy az építészet terén is a régi 
rómaiak «konstruktív» ereje ébred újjá a fasizmusban. Jóllehet 
már sokat írtak a mai olasz építészetről, annak egyes alkotásairól, 
stílusfejlődéséről, nem igen mutattak még rá annak leglényegesebb 
elemére és jellemző vonására, vagyis a monumentalitásra, amely 
nemcsak egyes épületekben, hanem mondhatni az egész római, s 
éppen így az egész mai olasz építészetben megnyilatkozik, ha szabad 
itt ezzel a kifejezéssel élni, a régi római és a modern olasz építészet 
monumentalitása annak teljességében, «panorámájában» jut ki-
fejezésre. 

A római építészek sokkal nagyobb gondot fordítottak az 
egészre, mint a részletekre. Szintétikus építészet ez, más európai 
kultúrák analitikus stílustörekvéseivel. Valóban a római építészek 
sohasem egyes épületeket, hanem mindig «várost» építettek. Egy-
részt minden egyes építkezésnél legelső céljuknak azt tartották, 
hogy belehangolják azt a városkép egészébe, hozzáidomítsák az 
utcához, térhez. Másrészt azonban a rómaiaknál már igen magas 
fokot ért el az urbanisztika, mert előre megtervezett, de legalább is 
nagyjából kigondolt tervek szerint építettek új városokat, vagy 
városrészeket, vagy építettek újjá pusztulásnak ítélt, vagy romlás-
nak indult negyedeket. Az Örök Város minden bővülése alkalmával 
bátran nyúltak hozzá a meglévő utcákhoz és terekhez, hogy azokat 
az akkori «modern» igényeknek és követelményeknek megfelelően 
alakítsák át, s hasonló bátorsággal építették át Róma szent falait. 
De ugyanilyen lendülettel szárítottak ki mocsarakat s hálózták be 
az egész birodalmat kitűnően megépített, a birodalom szerve» 
gazdasági és katonai életét biztosító utakkal, amelyeken a hódító, 
vagy a «Pax Romana»-t biztosító légiók nyomában terjesztették 
a művelődést is. 
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Azok a viták, amelyek a modern építészet stíluskérdései, 
művészi problémái, funkcionárius és egyéb részletkérdései közül 
a legutóbbi évtizedekben keletkeztek, elfeledtették a római építé-
szetnek ezt a legjellegzetesebb és legfontosabb tulajdonságát. 
A modern polemikusok elmerültek a részletekben, s megfeledkeztek 
az egészről, a monumentalitásról. 

Éppen ezért, midőn a fasiszta Olaszország monumentális építé-
szetének rövid jellemzését akarjuk összefoglalni, elhanyagolhatjuk 
azoknak a vitáknak az ismertetését és kritikáját, amelyek a modern 
építészet szerkezeti és észszerű (funkcionális és racionális) tulajdon-
ságai, valamint művészeti (stilisztikai) kérdései körül keletkeztek. 
Ezeket a kérdéseket már egyébként is az unalomig megvilágították 
s gyakran megfeledkeztek arról, hogy ezek a kérdések : funkció 
és ráció, minden kor építészeténél felmerülnek. Ezek ismerete nélkül 
egyszerűen nem lehet építészetről beszélni. Ideje ellenben, hogy 
rámutassunk arra a történelmileg és politikailag is nagyon fontos 
tényre, miszerint a mai olasz építészet és városrendezés, vagy 
városépítés legfontosabb elvei elsősorban tehát a monumentalitásra 
való törekvés, az egységes hatásnak a keresése és megtalálása a 
régi római birodalmi építészet hagyományaiból közvetlenül szár-
mazik. 

A római birodalom a császárkorban vetette meg az alapját 
a nagyszabású latin expanzivitásnak, amelynek legjellemzőbb voná-
sait éppen építő erejében, monumentális architekturájában találjuk 
meg. A császári római építészet ránkmaradt emlékei mind mennyi-
ségben, mind pedig minőségben messze felülmúlják azokat az épít-
kezéseket, amelyeket a rómaiak a megelőző időkben Itália határain 
kívül, a tartományokban létrehoztak. De bátran mondhatni azt, 
hogy a császárkor építészete mindenképpen felülmúlja a királyok 
korának építészetét, éppen úgy, mint a köztársaság koráét is. 
Elsősorban Augusztus császárra kell gondolnunk, aki egyike a világ-
történelem legelső és legnagyobbszabású városalapítóinak. A mai 
Saragossa Spanyolországban tulajdonképpen neki köszönheti meg-
alapítását (Caesar-augusta), s az ő nevéhez fűződik Franciaország-
ban Clermont (Augustonementum), Autun (Augustodunum), a 
Rajna mentén Trier (Augusta Treverorum), Bajorországban Augs-
burg (Augusta Vendelicorum), Itáliában Augusta Taurinorum és 
Augusta Praetoria. 

Az ő nyomdokain haladva a római császárok első feladatuknak 
tekintették, hogy akár Itália területén, akár az újonnan meghódított 
és pacifikált tartományokban, új városok építésével tegyék köny-
nyebbé és emberibbé a birodalom polgárainak életét. A császárkor 
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idején százával keletkeztek új városok, Itáliában és a tartományok-
ban egyaránt, de százával építették újra, rendezték és alakították 
át a régi városokat a kor igényei szerint. Lehetetlen felsorolni is 
ezeket a városokat, de meg kell említeni azt, hogy a rómaiak a mai 
Magyarország területén is számos várost emeltek, amelyek közül 

legfontosabb Aquincum volt, amelynek romjai ma is büszkén 
hirdetik a római kultúra nagyságát Óbuda határában. 

Ha pedig a lecsapolt Pontini mocsarak helyén épült városokra, 
Littoriára, Pontiniára, Sabaudiára, Fertiliara, Pomziára, Apriliára, 
Szardiniában Mussoliniára, valamint a Filzi, D'Annunzio, Bianchi 
nevű kisebb városokra, Libia új városaira és telepeire gondolunk, 
lehetetlen azonnal rá nem ismerni ugyanarra a törekvésre, amely 
a római császárokat is vezette és áthatotta. Az olasz építészetet, 
amelyen megérzik mindenekelőtt Mussolini zseniális irányító szel-
leme, ugyanaz a monumentális építési vágy, készség és akarat jel-
lemzi, mint a rómaiakat is. Nem az egyes épület a fontos, bár az 
alkotó erőnek és a művészi hatásnak abban is meg kell nyilvánulnia, 
hanem a város egésze, vagy a városnegyed egységes képe. Ebben 
a tulajdonságban jelentkezik a római és a fasiszta építészet monu-
mentalitása, amit az olasz építészet nagy korszakaiban mindig 
megőrzött és kifejezett. 

Róma, mint a hatalmas birodalom központja, természetesen 
maga járt elől a nagyszabású átalakításokban, új városrészek eme-
lésében és monumentális épületek építésében. Azt mondhatni, hogy 
minden császár megépítette a maga «forum»-át. Minden kor rá-
nyomta Róma városképére a maga jellegzetes bélyegét, s ebben a 
tekintetben a későbbi korokban különösen a pápák egyházi építke-
zései, valamint a renaissance- és barokk-kor szédületes méreteket 
öltő városrendezései a legnevezetesebbek. A monumentális akarat 
és jelleg az, ami a különböző korok egymástól sok tekintetben eltérő 
épületeit, stílusait szétbonthatatlan egységbe, Róma valóban 
«monumentális szintézisébe» foglalják egybe. 

Amidőn a fasizmus újból helyreállította Róma tekintélyét 
s biztosította számára azt a nagyszerű szerepet és hivatást, amelyet 
évezredek alatt betöltött, másszóval, amikor Róma ismét az emberi-
ség békéjének, a több mint két évezredes «Pax Romana»-gondolat-
nak újra élő forrásává lett, érthető, ha a fasizmus legelsősorban 
Rómára nyomta rá a maga építészeti, művészi bélyegét. Az ókortól 
kezdve a középkoron át, s a nagyon is bátorkezű barokk-pápák 
merész városrendezésein keresztül egészen a mult század második 
felének ugyancsak nagyszabású építkezéséig, egyetlen kor sem tud 
felmutatni Róma történetében olyan utolérhetetlen és páratlan 
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újjárendezést, bátran mondhatjuk, újjászületést, mint amilyet 
a fasizmus alig két évtized leforgása alatt véghezvitt. Aki 10—15 
évvel ezelőtt járt Rómában, első pillanatra alig ismer rá az Örök 
Városra. De ha jobban körülnéz, megtalálja annak minden értékes 
kövét, ma is helyén áll, s büszkén hirdeti az elmúlt évezredek 
dicsőségét. Mégis szinte megszámlálhatatlan az új utak, terek 
száma, amelyek közül kiemelkedik a Via Dell'Impero, a Via Dei 
Trionfi, az a hatalmasan kiszélesített út, amely a Borgo elhagyatott 
és egészségtelen lebontott házainak helyén kiszabadította Róma 
Tabánjának nyomasztó légköréből a Szent Péter-bazilikát. A modern 
olasz építészetnek külön fejezetét jelenti a Foro Mussolini; több-
százezer lakos számára épültek Róma szélein, a falakon kívül 
(«fuori le mura») a dolgozó nép számára épített kertvárosok. És 
meg kell emlékezni az 1942-re tervezett világkiállítás építkezéseiről, 
noha még távolról sem láthatjuk azt a képet, amely a fiatal olasz 
építészek fantáziájában megszületett, s amelynek megvalósítását 
a mérnökök és építészek nagyszerű tudása mindinkább a beteljese-
dés felé viszi. A világkiállítás építkezései eltérnek a hasonló építkezé-
sektől, mert azokat nem csupán erre az alkalomra építik, hanem 
azt a célt szolgálják, hogy a rajta keresztül egészen a tengerig 
most épített Via Imperiale segítségével Rómát közelebb vigyék a 
tengerhez. A világkiállítás épületei a Fasiszta Birodalom Rómájá-
nak egyik legfontosabb modern központja lesz, ahol a tervek 
szerint legalább 100.000 ember talál majd otthonra. 

Akik a fasizmust azzal vádolják, hogy megtagadja a római 
hagyományokat, s nincs tekintettel a kereszténység multjára, azok 
a mai építkezéseken keresztül meggyőződhetnek pont az ellenkező-
jéről. Mert ha van valami különbség például a renaissance és a 
fasiszta monumentális városrendezés és építkezés között, akkor azt 
éppen abban a hagyománytisztelésben kell keresnünk, amelyet fel-
tétlenül a fasizmus javára kell írnunk. Amíg a renaissance-korban 
nem egyszer kevés lelkiismeretfurdalással bontották le a román 
kor nem egy kiváló építészeti vagy más művészeti alkotását, addig 
a fasizmus féltékenyen őrzi a régi Rómának minden becses épületét, 
éppen úgy, mint legkisebb szobrát, kútját, vagy kövét is. Csak azt 
bontja le az értékes emlékekről, amit későbbi, kevesebb ízléssel 
rendelkező korok raktak rá felelőtlenül a régibb és sokkal értékesebb 
alkotásokra. 

De hasonló megtisztuláson és újjászületésen ment keresztül 
Itália többi városa is. Hogy csak a legfontosabbakat említsük, 
az elmúlt években rendezték Genova városképét s építették ki a 
nagyon elhanyagolt tengerpartot és kikötőt, a Földközi tenger 
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egyik legszebb és leglátványosabb tengeri városává. Bresciában 
meg kell említenünk a Piazza della Vittoria-t, Nápoly egészen újjá-
rendezett városnegyedeit. Milanót is alig ismerné meg az, aki 
például 10 évvel ezelőtt járt a Po-síkság e hatalmas metropolisában. 
Velencére is nehezen ismerne rá, aki ritkán látogatja a lagunák 
városát, de bárki is megtalálja ott az ezeréves multnak még a leg-
kisebb történelmi és művészeti emlékét is. Velence nem változott 
meg : egyénisége örök, megváltozhatatlan. De ez a páratlanul szép 
város mégis sokat gazdagodott. Még szebb lett, ha erre egyáltalán 
lehetőség van. 

Már korábban megemlékeztünk Littoria tartománynak új 
városairól, a szárdiniai és libiai nagyszabású városalapításokról és 
telepítésekről. Szóltunk a libiai tartomány átalakításáról is, noha 
itt még meg kell említeni, hogy Tripolisz a fasizmus alatt vált a 
Földközi tenger afrikai partjának egyik legfontosabb kereskedelmi 
kikötőjévé, amit már magában véve az is eléggé bizonyít, hogy 
az utolsó 10 év alatt lakosainak száma alig 30.000-ről 100.000 fölé 
emelkedett. És folytathatnánk ezt a sort Etiópiában, ahol újjá-
építik, helyesebben európai városokká építik az elhanyagolt, minden 
kultúrát és civilizációt nélkülöző, faluszámba is alig vehető váro-
sokat. És építenek új városokat is, igen szép számmal. Itt is meg 
kell említeni, hogy régi nyomokon járnak a rómaiak és a keresz-
tények nyomain, s igyekszenek a nagymultú birodalomnak a közel-
multban már feledésbe merülő művelődését feltárni, történeti és 
művészeti emlékeit megmenteni és biztosítani, elsősorban az etiop 
bennszülöttek, de ezáltal az egyetemes emberi kultúra számára is. 

Ez az építkezési szellem, amely az itáliai építészetnek leg-
régibb és legjellegzetesebb hagyománya, hozta magával azt, hogy 
a fasizmus fiatal építészei nem törekedtek «fasiszta stílus» meg-
teremtésére, mert csak az egészet, a monumentalitást tartották 
szemük előtt. De figyelembe vették a mai élet minden korszerű és 
igazságos, tehát szociális követelményét is. Ezekből az összetevők-
ből azután önkéntelenül született meg az a modern építészeti 
formanyelv, amely előtte jár a legtöbb nép modern építészetének, 
s mégis magában hordja a két évezredes mult folytonosságát, s amely 
végül bátran nevezhető «fasiszta építészet»-nek is. 

A modern olasz építészetnek tehát legjellemzőbb sajátsága, 
hogy monumentális, hogy imperiális és a kettőt egybefoglalva : 
fasiszta. 


