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AUGUSTUS IMPERIUMÁTÓL A FASCISTA IMPEROIG. 

A M I K O R Cézár holttestét máglyán elégették, a legenda szerint egy láng 
kiegyenesedett és az égnek meredt. A legendáknak mindig mélyebb 
értelmük van. Népeknek, nemzeteknek vágyait fejezik ki. Róma, 

mely vezető helyét elfoglalja és a világ irányítója lesz, Cézárral nyeri első 
csatáját. Cézár a kezdet, — Augustus a beteljesedés. Cézár nélkül Augustusnak 
a bontó csákány munkáját is el kellett volna végeznie, művét a talaj alatt az 
alapzat lerakásával megkezdenie. Augustus nélkül viszont Cézár földbesüly-
lyesztett alapkövei fölött újra fű nőtt volna. 

A köztársasági Róma haldoklását két kísérlet hosszabbítja meg: 
Mariusé és Sulláé. Mindkettő népe sorsának irányítója akar lenni, de szárma-
zásukhoz híven más-más osztályra támaszkodva. Az egyik az alsó népréte-
gekre, a másik az arisztokráciára. Korukban teljes kaoszba süllyed a római 
köztársaság. Felborulását szociális és gazdasági bajok, a földreform megol-
datlan kérdése is siettetik. Menekülés nincs már. 

Amikor később Cézár átkel a Rubikonon, hogy légióit Róma ellen ve-
zesse, ő a rendcsináló, ki a régi tekintélyt, az «auctoritas»-t helyreállítja. Hely-
zete azonban nehéz, mert a régi Róma szelleme lesben áll és Brutus tőre elpusz-
tít ja majd azt, ki az új Róma alapjait lerakta, sőt legyőzte Uticai Catot is, aki 
a puritán római hagyomány fegyverével hadakozott Cézár újító eszméi ellen. 

Cézár után kezdődik az új latin-római szellemiség. Előtte Róma még 
Hellas és Alexandria szellemi befolyása alatt állott. A nagy fordulat határ-
kövénél két költő áll : Catullus és Lucretius. Catullusban latin őserő tombol 
ugyan, de megbódul a foszlásnak indult hellén szellemiség mérgétől. Reá 
olyan hatással lehetett Alexandria, mint Adyra Páris, — állapítja meg Babits. 
Örömkeresése határtalan. Még az individulaizmusra hajló görög világ napja 
világít neki, de nyelve latin és ereiben egészséges latin vér buzog, melyet a 
beteg görög kultúra mérgezett meg. Lucretius a letűnő világ idealistája, ki 
Epikuros filozófiáját eredeti tisztaságában, a hedonizmus hozzáadott sallang-
jaitól mentesen, elevenítette fel. Lucretius műve híd a görög és a kezdődő 
római szellemiség között. 

Cézár végrendeletében nővérének, Júliának, 18 éves unokáját Octa-
vianust, fiává fogadta és örökösévé tette. Svetonius szerint Octavianus apjá-
nak már a fiú születésekor megjövendölték volna, hogy gyermeke a világ ura 
lesz. Ez a jövendölés megismétlődik Krisztus előtt 45-ben, amikor Illiriában 
Octavianust a híres jós Theogenes elé vezetik. Amikor Theogenes megtudta 
Octavianus születésének dátumát, állítólag szó nélkül leborult volna eléje. Ki 
hitte volna azonban akkor még, hogy a beteges, gyenge ifjú ily nagy jövőre 
hivatott. Pedig, mikor a következő évben meghozták neki Apolloniába Cézár 
halálának hírét, Octavianus már érezte, hogy nagy feladat áll előtte. 

Cézár jól választott. Gondolatát Octavianus — később Augustus — 
vitte diadalra, művét ő tette teljessé. Ha hasonlattal akarok élni, azt mond-
hatnám, hogy miként a keresztény magyar királyság gondolata Géza fejede-
lemmel kezdődik és Szent Istvánnal teljesedik be, akként a római impérium 
Cézárnál jelentkezik először, hogy Augustussal valósuljon azután meg. 

Irta: Villani Lajos. 
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Octavianus útja a hatalomhoz, nem síma, hanem tövises. Elfoglalni Cézár 
örökét, melyből azt összeesküvés és lázadás távolította el, nem könnyű. 
Évekig tart, amíg Octavianus ezt az utat bejárja és mielőtt urává lesz Rómá-
nak, még le kell győznie keletet, latinná kell tennie Rómát. 

Kr. e. 31-ben Octavianus Actiumnál legyőzi Antoniust és Kleopatrát. 
Egy évvel később birtokába veszi Egyiptomot és a reá következő évben nagy 
diadalmenetet rendez Rómában. Ekkor válik Róma és a birodalom igazi urává, 
több mint tízéves háború után. 

Octavianus azonban még ekkor sem lesz a birodalom egyedüli uralko-
dója. Tiszteli a hagyományt, a római nép szabadságszeretetét és összeegyezteti 
a régi intézményeket az újjal. Első konzul lesz és hatalmát megosztja konzul-
társával, Agrippával. Tekintélye teszi azonban naggyá, a tényleges «auctoritas» 
és ez indokolja, hogy 27-ben felvegye az Augustus címet. 

23-ban alakul ki azután Augustus monarchiája. Megszűnik ekkor a 
konzulság és helyette Augustus két hivatalt vesz á t : A szenátus által neki 
jut tatott imperium maius-t és a tribunica potestas-t. Az első parancsai alá 
helyezi az egész hadsereget, a második pedig a megszünt konzulság helyett a 
sérthetetlen tribuni hatalommal őt a polgárság és a nép védőjévé teszi. 
Augustus alkotmánya tehát a modern demokratikus monarchiának felel meg. 
A népképviseletet, mely az uralkodó hatalmának határokat állít, itt a szenátus 
helyettesíti. 

Igy lesz Augustus a római imperium megszervezője, amely az akkor 
ismert világ legnagyobb részére kiterjedt. 

Róma, az új imperium fővárosa, külsőjében is átalakul; méltóvá válik 
ahhoz a szerephez, melyet betölteni hivatott. Ezt a célt szolgálják Augustus 
monumentális építkezései; az új fórum, a templomok, a nagy mauzoleum, 
az Ara Pacis (béke szentélye). 

Augustus az erkölcsök felett is őrködik ; ezeknek javítását célozzák tör-
vényes intézkedései. Helyreállítja az ősi vallás tiszteletét és az isteneknek új 
hajlékokat építtet. 

Az ara pacis pedig nemes szimboluma annak a gondolatnak, mely Róma 
vezetése alatt békés együttélést biztosít valamennyi nemzetnek. És tényleg 
ez volt célja, kívánsága Augustusnak ; erről tanuskodik az ő úgynevezett vég-
rendelete, az ankarai és antiochiai felirat, — monumentum ancyranum — is. 
El is érte, hogy uralma alatt gyakran volt bezárva Janus temploma. 

Igy válhatott az ő uralkodása a római szellem aranykorává. Két nagy 
géniusz emelkedik Augustus idejében a többi fölé : Horatius és Vergilius. 
Horatius lett egyszersmint az első látnok-költő, a Vates, aki kimondja és 
versbe foglalja azt, ami a dolgok rendjéből, a természet törvényeiből, a nemzet 
történelmi fejlődéséből magától adódik, de kinyilatkoztatom vár. Vergilius 
pedig az Aeneisben az első nemzeti éposz szerzője. Nem egy hős történetéről 
esik itt szó ; Aeneas nem egyszerű hős, akár Achilles vagy Odyseus. Ő egy 
nemzet sorsának a hordozója. A sors küldötte, az isteni akarat végrehajtója. 
Története, melyben szerelme Didohoz Kelet és Nyugat találkozása, Róma 
alapításának története: Egy világraszóló hivatást nyert nemzet elindulása. 

Igy megy végbe az, amit Mussolini abban a beszédében, melyet akkor 
tartott , amikor római díszpolgárságának okmányát neki átadták, Róma első 
csodálatos tettének nevezett. Igy lett Romulus jelentéktelen pásztornépéből 
a világ sorsának irányítója. 

A római impérium aranyszázada, az igazi rómaiaság kora, nem hosszan 
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tartott. Tiberius uralkodása után a hellén szellem lassan újra úrrá lett Rómá-
ban. Rómának azonban már új hivatása van. Más eszménnyel vívja tovább 
harcát Kelet ellen a nyugati civilizációért. Róma a keresztet emeli magasba — 
a kereszténység központja lesz. 

Mussolini gondolatát kell idéznem újra, ki Róma történetében a második 
csodát abban látja, hogy az örök város átvette Krisztus tanítását, a Keleten 
megszületett új hitet és ezt varázsával nyugativá, a mi szellemiségünk alap-
jává tette. 

Konstantin császár idejében a keleti befolyás alá került római impérium 
már Bizáncba húzódik vissza és Italia ura, a Róma gondolat fenntartója, meg-
őrzője, az egyház lesz. Ez hadakozik a szellem és a tekintély fegyverével a 
barbárok ellen, ez foglalja el később Bizánc örökének nagyrészét az olasz 
félszigeten, ez a letéteményese Róma felsőbbrendűségének, őrzője a latin 
nyelvnek, ha nem is ősi tökéletességében. 

A kereszténység hozza létre az impérium gondolat új formáját, Isten 
birodalmát, Szent Ágoston Civitas Dei-jét, mely nagy egyetemességében min-
den keresztény uralkodót, minden keresztény nemzetet magában foglal. 
A hatalmat Krisztus, a királyok királya kezeibe teszi, akinek a földi keresztény 
uralkodók a helytartói. 

Ám miképpen lehetséges emberek felett uralkodni, közöttük a rendet és 
békét fenntartani, valóságos földi hatalom nélkül? Amikor tehát a pápa Nagy 
Károlyt császárrá koronázza, a Róma-gondolat a szellemi tartalom mellé meg-
szerzi a fegyver erejét is. 

Ettől kezdve indul meg a szellem és a fegyver csatája, melyben a szelle-
met az Egyház, a fegyver erejét pedig a germánokra szállott császárság kép-
viseli. 

Itáliában pedig felüti fejét a comune, a latinból olasszá idomult város, 
mely az ősrómai szellemet, Róma szervezetét, támasztja fel. Mint gyenge, 
kisded lángocskák pislákolnak a Róma gondolatnak mécsesei, ezek a latin-
olasz városocskák az észak-olasz vidékeken, de összefogva tüzes esővel ker-
getik ki Legnanonál Barbarossa hadait. 

Közösen képviselik Róma eszményeit az Egyház és a városköztársasá-
gok, amikor világra jön az, ki az auctoritás jegyében a béke és a rend ural-
mának helyreállítását követeli. 

Dante, ki az impérium-gondolatnak, a császári Sasnak hódol a Divina 
Commediaban, ki a gvelf és gibellin felfogások között ingadozik, — ki pártokhoz 
nem tartozik, mert saját maga a pártja, De Monarchia című művében jelöli 
ki az Igazság útját , melynek kezdetén és végén Róma áll őrt. Egy ember 
legyen a legfelsőbb földi hatalom egyedüli birtokosa és legyen szigorúan ketté-
választva a lelkek kormányzása az emberek és országok fölött gyakorolt ura-
lomtól. Adassék meg Istennek, ami Istené, — s a császárnak, ami a császáré. 
Ez az értelme Dante eme politikai munkájának, melynek második része a 
földi hatalom gyakorlására Rómát jelöli ki. 

A pusztába kiáltó szava azonban Dante beszéde a korban, amikor sem-
mibe hanyatlik a császár hatalma, Bonifác pápa pedig bullát ad ki az Egyház 
mindenhatóságáról, korlátlan uralmáról. 

Ki követi viszont később Petrarca akaratát, ki vissza akarja hozni a 
pápát az avignoni fogságból Rómába, a római auctoritás helyreállítását várja, 
hol Anjou Károlytól, hol Rienzitől, hol pedig IV. Károlytól? 

Az életben szerencsés, eszméiért azonban hiába küzdő nagy költő a 
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Róma-gondolat magasztos emlékeibe temetkezik tehát, amikor tetemre 
hívja az «Africában» Róma nagyjait, élővé teszi a holtnak hitt latin nyelvet. 
És az olykor annyira lágy, az érzelmek s a képzelet világába kalandozó 
poéta két, a valóságba ágyazott gondolatot hagy reánk : Dante utópiájá-
val szemben már nem a világmonarchiában, hanem Itália egységében hisz, 
páratlan színdús lírájában nem a földöntúl boldogságát keresi csupán, hanem 
az élet szépségeit is. Térdethajt a második Róma előtt, de belsőjében birokra-
kel az ős-Róma szelleme a túlvilágot kereső keresztény miszticizmussal. 

A reneszánsz, mely már nemcsak Isten közelében, hanem a földiélet 
éveiben is keresi a boldogságot, az örömet, Petrarca latin humanizmusából 
táplálkozik félszázadon keresztül és Firenzében, Nápolyban, sőt Rómában 
is latin-római világot teremt átmenetileg. De ez már nem az államalkotó 
Róma-gondolat; tudományosság, a test és lélek új egyensúlyának keresése, 
egyéni alkalmazkodás a forrongó újvilág eszméihez. 

Amikor azután a reneszánsz tiszavirágéletű államocskáinak hatalma 
összeomlik, amikor idegenek mérik össze fegyvereiket Itáliának száz sebből 
vérző teste felett, Niccolo Machiavelli visszavonul San-Cascianóba, hogy az 
értelem szavával szóljon honfitársaihoz. Nappala a jelené, melyet megvet és 
utál, éjjele a multé, melyből tanul és a jövőé, melyet hitével felmagasztal. 
Szennyes ruhában, részeg parasztok és kocsisok társaságában borozgat, amíg 
a nap fénye világít, este pedig makulátlan tógát ölt, hogy az ősök szellemeivel 
társaloghasson. Az akkori kor siralmas állapotait ismernie és magát az el-
terjedt balítéleteken túltéve a «Principe» néhány fejezetén kívül a többit és 
Machiavelli egyéb munkáit is figyelemmel elolvasnia kell annak, aki erről a 
nagy politikai íróról helyes képet akar magának alkotni. 

A «Principe» a számító politika, a modern diplomácia észszerű elveit 
és eszközeit ismerteti. De befejezésül a száraz tudományos stílus megválto-
zik, Petrarca magaslatára emelkedik és Machiavelli végül az «Italia mia» 
halhatatlan sorait idézi, nemzetének küldetésére hivatkozik. Arra a kül-
detésre, melynek ősi hagyományait Livius első dékáiról szóló elmélkedései 
olyan világos logikával ismertettek. 

A Róma-gondolat tehát az a felsőbbrendő eszményiség, mely mint 
Ariadne fonala vezet a körültekintő politikus, az ügyes diplomata szövevé-
nyes útjain keresztül Machiavellinél az olasz jövő felé. És míg Machiavelli a 
jövőbe tekint, Guicciardini, az oknyomozó történész, megírja Italia törté-
netét, leggyászosabb korszakában 1494-től 1534-ig. 

De még a seicento, az olasz gondolat és szellemiség hanyatlásának 
korában sem tűnik el Róma nagyságának felidézése, a jobb idők ígérete, 
melyek az örök Róma szellemének talajából fognak a magasba szökni. A de-
kadensnek ismert Marininál, kinek máshol is elharapodzó irányát Boileau 
annyira ostorozta, találjuk ezt a mondatot: «Rómát legyőzni más nem tudta, 
csakis Róma maga». 

A nagy feltámadást, a risorgimentot megelőző időkben él Nápolyban 
Giambattista Vico, a Róma-gondolat valóságos prófétája. Éhező, szegény 
ember, ki tanításból tengeti életét, ki Rómát nem is láthatta, mert nem volt 
módja arra, hogy oda utazhasson. Korában nem becsülték, nem értették 
meg. Ez a sorsa azoknak, kik új gondolatokat hirdetnek, kik a tudomány 
úttörői. 

Vico a cartesianus tannal szemben, mely az emberi észt, a felismerést 
teszi minden tudás forrásává, a fejlődést tekinti, a hagyományból és előz-
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ményekből következtet. Descartes matematikai elemzésének helyébe tehát 
az ő vizsgálatánál, a fejlődés nyomonkövetése, a magasabbrendű történelem-
szemlélet lép. Az embert nem mint kiragadott egyént, hanem mint a társada-
lom részét, az alkotó munka egyik elemét látja. Új filozófiája, az új tudomány 
(Scienza Nova könyvének a címe) teszi őt a Róma-gondolat folytonosságának 
apostolává. 

A XVIII. század végén azután a Róma-gondolat a közvetlen cél, az 
egységes Olaszország, mögött látszólag háttérbe szorul. Úgy látszik, mintha 
nem történne más, mint annak a mozgalomnak előkészítése, mely később a 
XIX. században nagy nemzeti egységek kialakulásához vezet. Italiában 
azonban ez a mozgalom is a Róma-gondolattal forr össze. 

Először az egység eszméje bukkan újra fel, Machiavelli óta elsőízben 
Alfierinél, majd Ugo Foscolonál. 

Azután erősebben bekapcsolódik az ősrómai tradició Leopardival, ki 
boldogtalanságában és elégedetlenségében gyakran az ősöknél keres menedé-
ket s az ő példájukra hivatkozik. 

Leopardi után indul meg az olasz risorgimento hőskora, a harc az idegen-
uralom megszüntetéséért s Róma elfoglalásáért. 

A népek felszabadításának eszméje Franciaországból indult ki, a sza-
badság gondolatának Páris a bölcsője. Nagy azonban a különbség az olaszok 
és a franciák között, kik a cartesianus és enciklopedista elveket vallják. 
Szemben a francia emberi jogokkal, Mazzini a kötelességekre mutat rá. Az 
egyén külön évrényre jutásának útjába a közös nemzeti érdeket állítja. 
Ezáltal nála a római tekintély elve érvényesül tehát. 

Az olasz egységnek, a Róma-gondolat harmonikus kibontakozásának 
azonban az Egyház világi hatalma az akadálya. És ez az oka annak a harc-
nak, mely a katholikus olaszok lelkiismeretében dúl. Rómát meg kell szerezni, 
mert Róma nélkül nincs Olaszország. Rómának azonban világi ura van, ki 
Krisztus földi helytartója. 

A Róma gondolat tehát hármas egységében még nem jelentkezhetik. 
Gioberti, a negyvenes évek kiváló politikusa és írója, az úgynevezett 

neogvelf elképzeléssel kísérletezik előbb. Itália valamennyi államának szö-
vetségére gondol — természetesen az osztrák uralom megszüntetése után — 
a pápa vezetése alatt, ki Róma tekintélyét személyesítené meg. IX. Pius 
helyesnek találta Gioberti eszméjét, kísérletet is tett megvalósítására, de 
sikertelenül. Gioberti látva, hogy az egyházra nem számíthat, más felfogásra 
tért át és Róma megújhodását hirdette Piemonte és királyi családjának 
közbejöttével második művében, melynek címe: Rinnovamento (Meg-
újhodás). 

Az olasz Petőfi, a gyermek Goffredo Mameli, ki fiatal életét a haza 
oltárán feláldozta, hazafias, harcra tüzelő lírájában az ős Róma egyik nagyjá-
nak, Scipionak emlékét idézi. De még nem pogány. Amikor 1849-ben a 
római köztársaság csapataival az utolsó ütközetbe indul, a pápa és a franciák 
ostromló serege ellen, Róma harangjait megkongatják és előzőleg Isten-
tiszteleten vesznek részt. 

Carducci azonban, a risorgimento legnagyobb kötője, már teljesen el-
fordul a második Rómától. Barbár ódáknak nevezett és egyéb költeményei-
ben előtte már csak a pogány Róma él, amelynek szellemében küzd az Urbs 
meghódításáért. 

Ő megélte az olasz egységet és Róma elfoglalását is. De talán érezte, 



384 

hogy ezzel a műve befejezve még nincs. Valóságos vates Carducci, mikor 
élete végén ezeket írja : «Azt hiszem, a sors megérlelte már az olasz meg-
újhodást szellemiekben, eszmei és erkölcsi tartalmában is. Készítsétek elő 
út ját az Eljövendőnek, a nagy szabad, igazságos és emberséges Itália géniu-
szának : Annak, kinek már hallom közeledő szárnycsapásait». 

A liberálizmus végig szántott Olaszországon is, mint Európa minden 
államán. Elvetette itt is a marxizmus mérges magvait, melyeknek gyümölcseit 
a háború és az utána következő idők kedvező éghajlata érleli meg. De gyor-
sabban ment végbe a nagy átalakulás Mussolini lelkében, ki a szocializmus 
forradalmára volt és a római fasces jelképével a nemzeti eszme forradalmára 
lett. Az utolsó percben jött, de még jókor jött. 

Miként egykor Cézár idejében, Mussolinival is az egészséges, ifjú Róma 
legyőzi a korhadt, kivénhedt Rómát. Cézár légióival a Rubiconon kelt át, 
Mussolini Milánóból megindítja a Marcia su Romát. 

A főváros birtokában azután a Duce elvégzi azt a szervező munkát is, 
melynek érdeme a római birodalomban Augustus nevéhez füződik: az 
állam gépezetének átalakítását, a hadsereg erősítését, szociális intézkedések 
megtételét, a közélet erkölcseinek javítását, a titkos társaságok megszün-
tetését, a belterjes földmívelés előmozdítását, telepítéseket és közmunkákat. 

Abban is hasonlít Mussolini műve Augustuséhoz, hogy ő is naggyá, 
külsőjében széppé és hatalmassá akarja tenni Rómát. Augustus Rómájának 
romjai mellett Mussolini Rómájának erőt és tekintélyt kifejező új épületei 
ugyanazzal az egészséges klasszikus egyszerűséggel beszélnek. 

Még Rómába bevonulása előtt a «Gerarchia» című folyóiratban ezt írja 
Mussolini: «Rómában találjuk meg jövőnknek alapjait, Rómába nyúlnak 
vissza a mi népünk mondái. Előttünk római szellemű Itália lebeg, mely 
bölcs, erős, fegyelmezett és uralkodó». 

Valóban, ő nem a légbe avagy sebtében összehordott új alapokra épít, 
hanem a legszentebb nemzeti hagyományokra. 

Amikor külsőségekben is alkalmazkodik a római tradicióhoz, a fel-
elevenedett fasces-ben egyesíti Itália óriási történelmi multjának minden 
erejét. 

Augustus helyreállította az Istenek tiszteletét Rómában. Mussolini 
visszahelyezi a keresztet arra a helyre, mely azt megilleti és békét köt a 
második, a keresztény Rómával; elvégzi a lateráni egyezménnyel a meg-
egyezés csodálatos művét. 

Abesszínia meghódításával a Duce Róma elődeinek mintájára Afrikára 
is kiterjeszti a birodalmat és ezután elérkezettnek látja a pillanatot arra, 
hogy kihirdesse a római impérium utódjának, a fascista imperonak megala-
pítását. 

Külpolitikájában Mussolini éppen úgy, mint Augustus, az emberiség 
békés együttélését tűzi ki célul. Elsőnek értette meg a legyőzöttek szenvedé-
sét, a velük történt igazságtalanságokat, elsőnek nyujtott nekik békejobbat. 

A mai zavaros időkben Rómából repülnek fel az ég tiszta azúrjába a 
béke fehér galambjai, hogy leszállva a jóakaratú népeknél elvigyék nekik a 
béke olajágát a nyugati keresztény civilizáció jegyében. Ha valamennyien 
megértjük és átérezzük a nagy Róma-gondolatot, mely senkit eltiporni, 
idegen felett uralkodni nem akar, akkor újra felépül az Ara Pacis, melynek 
remekbe készült darabkáit most ássák ki az örök város ősi, de minden 
tavasszal új életet adó talajából. 


