
K Ü L F Ö L D I K R Ó N I K A 

A KÉTEZERÉVES A U G U S T U S . 
«Juppiter arce sua totum cum spectet in orbem 
nil nisi romanum, quod tueatur, habet.» 

Vagyis : «Ha Jupiter égi várából a földre néz, nem lát más egyebet 
rómainál»... Ez a maga idejében jogos büszkeséggel hangoztatott latin 
distichon friss időszerűséget kapott ma, amikor az olasz lélekben hatalmas 
erővel lángolt fel a rómaiság tudata. Erő és hatalom harsonázik az itt idézett 
distichon mögött, amint hogy Mussolini, a birodalom megalapítója»» (Etiopia 
meghódításával kapta ezt a díszítő jelzőt a Duce) egy-egy kijelentése hát-
terében ifjú fassiszta légiók lépteinek döngését és az új Itália felfokozott 
heroizmusát érezzük. 

Aki a régi Olaszország polgárait látta, az alig ismerne rá a «Marcia su 
Roma» után kialakult típusra. A fassizmus a latin történelem legmélyére, az 
ősi gyökérig nyúlt le és erre az alapra ágyazta a jelen roppant munkáját és 
a jövő céljait. Róma, az «Urbs» fogalom lett, jelentősége egyre nő, «Itália», 
mint elnevezés lassan elsikkad és katonás keménységű latinsággal harsog 
az új név : Imperium Romanum. 

Ezek a gondolatok önkéntelenül elfogják a szemlélőt, ha bejárja a 
római «Palazzo delle Espozizioni» helyiségeit, — ahol szeptember 23-án 
nyitotta meg a Duce a «Mostra Augustea della Romanita»-t, a bimillenáris 
Augustus-kiállítást — és séta közben nemcsak néz, hanem lát is. A tegnap 
elsüllyedt liberális világnézetű irodalomtörténetírás szelíd megrovásban 
részesítette a római caesari aranykor poétáit, nemcsak Horatiust, Brutus 
szabadságharcos katonáját, hanem Vergiliust, az egykori szelíd mantovai 
parasztfiút is, hogy Philippi után leültek a zsarnok asztalához, sütkéreztek 
az augustusi udvar verőfényében és dicsőítették a szabadság vérbefojtóit. 
Ilyen megvilágításban és különösen nálunk, ahol a X IX . században a 
«zsarnokgyűlölő» Petőfi volt az uralkodó planéta az irodalom egén, tetszetős 
volt ez a beállítás. Petőfi korszakának szabadságszelleme valóban a haladást 
képviselte akkoriban. De az is tény és a történelem mai világánál szem-
lélve, aligha vitatható, hogy Brutus és társai, akik Kr. e. 44 március 
idusán huszonhárom tőrdöféssel meggyilkolták Pompejus oszlopánál Julius 
Caesart, a diktátort, tulajdonképpen reakciósok voltak és egy haladó és 
útjából mindent elsodró korszellemmel kerültek szembe. A római Respublica, 
amelynek olyan derék és kemény harcosai voltak, mint a fiait is kérlelhetet-
len igazságossággal hóhér bárdja alá juttató Lucius Junius Brutus consul, 
az egyszerű és a szomszédokkal háborúskodó vitéz pásztornépet a Tarquiniu-
sok bukása után jelentős hatalommá növesztette az akkor ismert világban, 
sőt már a világbirodalom alapjait is lerakta. Meghódította Kisázsiát, Görög-
országot, sarúja alá teperte Karthagót, egyetlen komoly vetélytársát, úr volt 
Hispaniában, sőt a római légiók Julius Caesar vezetésével Gallia földjén is 
meghordozták a győzelmes római sasokat. De éppen a hatalom megnöveke-
désével, főleg a második pún háború után fokozódó jólétben a keretek 
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rohamos tágulásával meglazult, elégtelennek bizonyult, erősen megkorhadt 
az az alkotmány, amelyre a Respublica felépült. Az Imperium Romanum 
roppant nagysága folytán nem tehette ki már magát az időnkinti consul-
választások ingadozásának, a római polgár szabadságával való élés is sok-
szor visszaéléssé fajult, s ezért vált szükségessé, hogy a birodalom kormány-
zása egyetlen erős férfi kezében legyen. 

«Alea jacta est» — mondotta Julius Caesar, amikor légióival átlépte 
a Rubicont és tudta már, hogy megbízható hadaival a megrokkant Respublica 
halálát és egy új imperium aranykorát hozza. Őt magát megölték, de csak 
az embert ölték meg benne, mert a caesarizmus szelleme diadalmaskodott. 
Unokaöccse, Octavianus személyével megkezdődött Róma császári korszaka. 
Kétezer évvel ezelőtt látta meg a napvilágot a római Mons Palatinus egyik 
palotájában G. Octavius, Julius Caesar unokaöccse, aki nagybátyja adoptá-
lásával tagja lett a családfáját Aeneasig visszavivő Julius-nemzetségnek. 
A törékeny, sápadt fiatalembert Epirusban érte az a megrázó hír, hogy 
Caesart az összeesküvők 44 március 15-én megölték. Tudta, hogy pillanat 
vesztenivaló sincs, s a halódó Respublica s a feltörekvő császárság küzdel-
mében az mondja ki a legutolsó szót, aki idejében cselekszik. Váltott lovak-
kal sietett Rómába, Antoniussal és Lepidussal megalapította a második 
triumviratust. A dúsgazdag pénzember Lepidus nem sokat számított hármuk 
közül. Egyedül Antonius lett volna komoly ellenfél a császárság ellenfeleivel 
való véres leszámolás után, de Antonius karrierje megroppant az actiumi 
tengeri csatában. Octavianus egyedül maradt és a polgárháborúk, belviszályok 
dúlásában kimerült Róma az ő lábainál heverve, immár örömest fogadta 
a békét és szívesen látta benne parancsolóját. A Pontifex Maximus címe után 
ráruházták a censori és tribunusi titulust is, a Respublica címeit és Krisztus 
előtt 27-ben felvette az Augustus melléknevet. Kendőzte a diktátor, az egyed-
uralkodó látszatát, akárcsak nagybátyja, Julius Caesar is. Augustus nem 
vezetett győzelmes háborúkat, mint nagybátyja, nélkülözte annak had-
vezéri lángeszét, de az államférfiúi kormányzásnak, a hatalmas birodalom 
erőinek fejlesztésében, gazdagságának, hatalmának megtartásában kiváló 
képességekkel tündökölt. Új hódítások lehetőségeit teremtette meg. Az ő 
uralkodása valóban Róma aranykorának ragyogó napját sugároztatta a 
birodalom felett. 

Kétezer év után az egyéves újtűzű Imperium Romanum ünnepli most 
hódolattal a másik, a régi birodalom nagy megalapítóját. Május 9-én, a Via 
dellTmperon, a külföldi sajtó páholyában szemtanuja voltam annak.az 
impozáns és szemkápráztató történelmi parádénak, mikor az új birodalom 
hadereje dübörgött el előttünk. Feketeinges fassiszta légiók, sasos vexiliumok-
kal, rohamsisakos ezredek, félelmetes harckocsik, fenn búgó repülőgépek, 
ágyúk és az Afrika színeit hozó gyarmati csapatok. S ugyancsak a Via dell' 
Impero-n a Maxentius Razilika falában áll fekete és fehér márvány mozaik-
ból öt térkép. Szemlélteti Róma hatalmát, a birodalom területi változásait 
«ab Urbe condita» 1937-ig. 

Ezt kapja sűrítve : az antik világ az ókori Róma értékeit, kincseit az 
Augustus-kiállításon a néző a modern technika szédületes és varázslatos — 
ha szabad ezt a profán szót itt használni — feltálalásában, a hit és az el-
hitetés szuggesztivitásával. Augustus, vagy Scipio Africanus időszerűbb ma 
itt, és közelebb áll a ma «római polgárához», mint az olasz Risorgimento bár-
melyik nagysága. De nem kell okvetlenül olasznak és fassisztának lennie, 
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hogy lenyügözve ne járja az ember végig a nagyszerű kiállítás 64 termét és 
ne tudja, hogy mit csodáljon: a kábító bőségű anyagot, vagy pedig a remek 
megrendezést. Aki látott már kiállítást, másfél évtizedes fassiszta korszak 
idejéből, főként aki megtekintette a «Mostra della Rivoluzione Fascista»-t, 
meglepődve és elkábulva torpan meg itt a «Mostrá»-n, amely az olasz Nove-
cento remeke. A kiállítás célja az volt, hogy rekonstruálják az augustusi 
korszak teljes és hiánytalan képét, bemutassák a kor művelődési, technikai, 
útépítési, hadászati, művészeti eredményeit és kitérjenek a köz- és magánélet 
minden megnyilvánulására. Érzékeltetni kívánták a rómaiság (romanitá) 
évszázados folytonosságát, Augustus korától, a kereszténység első századain, 
a népvándorlás harcain, a rinascimentón át a fassizmusig, amely a római 
szellem új jogfolytonosa. Ez a cél tökéletesen, a várt eredményt sokszorosan 
felülmúlóan sikerült. Ciglioli archeológus professzor kezét dícséri ez a munka, 
míg a «novecento» klasszikus stílusában készült és a római diadalív beosztását 
követő új monumentális homlokzatot Scalpelli építész tervei szerint készítet-
ték. A kiállítás anyaga rekonstruált modellekből, művészeti és régészeti 
emlékekből áll. A plasztikai modellek közül igen érdekes a birodalmi Róma 
teljes rekonstrukciója. A művészeti emlékek között a legértékesebb az 
Augustus korabeli művészet nagyszerű alkotása, az «Ara Pacis Augustae», 
az augustusi béke, az úgynevezett «Pax Romana»-nak emelt oltár. A terme-
ket rejtett reflektorokkal világítják meg s a látogató együtt kapja a mult 
minden értékét — hiszen Róma fokusza volt az egész antik világ kultúrájá-
nak — és a jelen minden vívmányát. S itt járva a valóság ízével eszébe 
jutnak a Duce szavai: «Sempre diritto» . . . mindig előre. 

(Róma, 1937. szeptember vége.) Mihály László. 

Louis Aragon : Úri negyed. For-
dította Nagy András. Budapest, 1937. 
Athenaeum. 

Ez a kötet a Bázeli Harangok 
folytatása s így nem egyéb, mint a 
szerző életregényének egyik közbenső 
szakasza, mely 1910 körül kezdődik 
és 1913 július 14-én a francia nem-
zeti ünnep mámorának életrekeltésé-
vel végződik. 

Akik ismerik a Bázeli Haran-
gokat — még ha nem is tudott Louis 
Aragon egészen a közelükbe férkőzni 
ezzel a könyvével —, még akkor is 
és azoknak is csalódást okoz ez a má-
sodik. Ami szép és lendület volt a 
Bázeli Harangok-ban a szocializmus 
hősi korszakának érzékeltetésével, az 
az Úri negyed-ben már megfáradt 
szürkeség és demagógia. 

A legnagyobb baj tulajdonképpen 
az, hogy az ember nem tudja, hánya-
dán van ezzel a Provenceból Párisba 
szakadt, fiatal francia regényíróval. 

Röviden : nem tudjuk, mit akar. Az 
elbeszélés Sérianneban, a délfrancia 
városkában kezdődik és Párisban 
akad meg. A tekintélyes vidéki csa-
lád szétbomlását kapjuk. De ez a 
kifejezés nem helyes, mert ez a négy 
ember — a szülők és a két fiú — 
igazság szerint sohasem volt lélekben 
együtt, sohasem alkotta a közös vér-
nek és törekvéseknek azt a szent 
szövetségét, amit családnak neve-
zünk. A polgármester-orvos apa hi-
tetlen, az idegbeteg anya vallási 
tébolyban szenved, az idősebb fiú 
testét-lelkét eladva az erkölcsi hul-
lák gyalázatos életét éli, a fiatalabb 
meg származást, multat, szülőket 
megtagadva nemzetségének új kikez-
dése szeretne lenni. Új és más kikez-
dés, de mindenesetre alacsonyabb 
színvonalú, mint az őseié volt. De 
vajjon érdem-e a tudatos társadalmi 
alászállás, különösen, ha belemagya-
rázott kényszerűségek s gőg és em-
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beri gyarlóságok, nem pedig mélyen 
átélt elvek, vagy legalább észokok 
süllyesztik odáig az ifjút, akinek min-
tája hihetőleg maga a szerző? ! E csa-
lád azonban csak a nehezen kivehető 
keret. Keret valamihez, talán a há-
borúelőtti bomlott pszichózis érzékel-
tetéséhez. Talán, mert ez sem biztos, 
mint semmi e regény és e szerző 
esetében. Mert tegyük fel, hogy a 
szerző hétszeres vétkességet olvas 
a háború valódi okozóinak fejére és 
minden gonoszságukban és törpe 
kapzsiságukban vonultatja fel a nagy 
kartellvezéreket, az iparmágnásokat, 
a fegyvergyárosokat, de akkor miért 
ingadozik? ! Miért próbál egyik-má-
sik ilyen főbűnös iránt más oldalról 
szánalmat kelteni? A rokonszenv fel-
keltése így lehetetlenség, hiszen en-
nek a legelemibb lélektani törvény 
ellenemond. De ugyanígy vagyunk 
a felvetett munkáskérdéssel, a háború 
problémájával, az akkor folyó poli-
tikai nehézségekkel — személyekkel 
és elvekkel egyaránt —, hogy egyre 
jobban nyugtalanít bennünket szer-
zőnek ez a bizonytalan pártállása. 
Valóban, a testes könyv utolsó soráig 
nem tudjuk pontosan, mit is akar 
Louis Aragon, voltaképpen mi a meg-
győződése. 

S érdekes, hogy e meg nem hatá-
rozhatóság ellenére Louis Aragon 
nem tárgyilagos író. Sőt nem sok 
ilyen kevésbbé tárgyilagos író akad-
hatott még a regényírás egyetemes 
történetében. Meglepő az a düh, ami-
vel neki tud rohanni embereknek és 
dolgoknak. Mintha valóban bosszút 
akarna állani sérelmekért és megbán-

tásokért, melyekről azonban az olva-
sónak vajmi kevés fogalma lehet. 
Számos alakját csak a gyűlölet szül-
hette. Azért adott nekik életet, hogy 
kegyetlen halállal pusztítsa el őket. 
S ha képzelődés is, kell valami alap-
jának lennie, hogy az olvasó a sorok 
között mindegyre a szerzőt látja 
vérbeborult szemmel, bosszút lihegő 

ajakkal. A regénynek sok nevezetes, 
már-már főszerepet játszó alakja van, 
de egyetlen egy nem kelti fel rokon-
szenvünket. Még aki jó, annak is 
rossz a képe az író tolla alatt. S az 
embereknek e kritikus rajza már 
nemcsak túlzás, de igazságtalan is. 
A szerző megvallottan az élet egy 
szakaszát adja, lehetetlen tehát, hogy 
abban egyetlen emberi ember nem 
élt, ne mozgott volna és ne akart 
volna valamit, ami igazán jó és szép. 
Talán csak az egy Jean Jaurès, aki 
azonban nem tartozik szorosan a 
regénytestbe s aki Aragon könyvé-
nek elolvasása előtt feltétlenül ked-
vesebb volt az olvasónak. Megnyug-
tatóbb valakinek a szavait idézet-
ként a történelemkönyvekben olvas-
nunk, mint recsegő gramofonlemez-
ről hallanunk. 

Az Úri negyed-nek azonban még 
szervi, szerkezeti hibája is van. Szerző 
az Utóiratban írja, hogy vallomás-
sorozatával azt kívánja bizonyítani, 
hogy szívvel-lélekkel a francia mil-
liók mellet áll, akik Kenyeret, Békét 
és Szabadságot akarnak. Ezt a célját 
azonban még csak meg sem közelí-
tette, mert e regényből az olvasó 
egyáltalában nem tudja meg, kik is 
azok a francia milliók, akiknek apos-
tolává szegődött. Amint pártállását 
nem tudjuk teljes határozottsággal 
megállapítani, úgy azt sem tudjuk, 
hogy a sztrájkolok, vagy a sztrájk-
törők mellé áll-e. Pedig mindkét 
réteg a Kenyeret, Békét és Szabad-
ságot akaró francia milliók alkotó 
eleme. Áldatlan, sötét zürzavar az 
egész regény. Nem egyszer unalmas 
olvasmány. 

Ezek után másodrendű kérdés, 
hogy műfaj tekintetében sem tudunk 
eligazodni Aragon munkájában. Bár 
ezt még a célkitűzés magyarázná : 
vallomás az életről, melyben minden 
műfaj bennfoglaltatik. De azért egy 
könyvben így együtt ez kissé sok. 
Társadalmi rajz, politikai regény, 
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bűnügyi históriák szövevénye, pato-
pszichológiás korképek és mindennek 
betetőzéseképpen giccses szerelmi re-
gény — s mindez négyszáz lapon, 
túlzás ! A fordításban Aragon e mű-
vének egyetlen érdeme, erővel, teljes, 

tömör stílusa sem mindig tud ér-
vényrejutni. Több, teljességgel értel-
metlen mondata van s ezeken kívül 
is számos szép francia kifejezés lé-
nyege sikkad el a fordító keze között. 

Dénes Tibor. 
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