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KOCSISNÉ FARKAS CLAUDIA 

Tanuló apáknak tanuló fiai 

A magyarországi neveléstörténeti irodalom kevés figyelmet szen-

telt eddig a két világháború közötti Olaszország oktatás - és ne-

velésügyének. Ennek megismerését sürgeti az az igény, hogy a 

korszak oktatáspolitikáját illetően összehasonlító vizsgálatokra 

tudjunk vállalkozni.  

 

A fasizmus hatalomra jutása Olaszországban rávetítette árnyait a zsidó közösségre  

is. Az 1936 nyarán elkezdődött antiszemita kampány nagyjából steril területre hul-

lott, majd 1938 őszén a faji törvényhozásig vezetett el. Nem kérdés, hogy az afrikai 

terjeszkedéssel is összefüggött, de nehezen magyarázható a fasizmus eredendően 

meglévő faji természetével, melyhez a zsidóellenes törvények kibocsátásáig több, 

mint 10000 zsidó is csatlakozott. A faji politikát nem lehet egyszerűen a németek 

nyakába varrni, bár a Berlin-Róma tengely létrejötte a rezsimet kétségkívül ebbe az 

irányba terelte. 1938-tól a kultúra világában mind erősebbé vált a kontroll, a fasizá-

lás. Ezeknek az intézkedéseknek az volt a céljuk, hogy hozzájáruljanak a rezsim 

belső megszilárdításához és a „fasiszta ember” megteremtéséhez. 

A rendszer vezérét, Mussolinit hosszú-hosszú éveken keresztül nem tekinthetjük 

antiszemitának. Sokáig távol állt tőle egy állami szintre emelt antiszemitizmus gon-

dolata. Kétségkívül része volt abban, hogy a zsidók politikai jogait hosszú  ideig nem 

korlátozták a fasiszta Olaszországban. Se több, se kevesebb szabadságnak nem ör-

vendtek, mint maguk az olaszok, nem szenvedtek semmilyen hátrányos megkülön-

böztetést. Bár bizonyos mértékig „bizalmatlan volt” irántuk, de ez a nacionalistákra 

jellemző tipikus bizalmatlanság volt. 

Számára az olaszországi zsidók elsősorban „olaszok” voltak, jó hazafiak, akik 

hazafias kötelességüket maradéktalanul teljesítették, hadikitüntetéseket kaptak az 

első világháborúban tanúsított bátorságukért, sőt sokan közülük  jó fasiszták voltak. 

Maga a fasiszta állam totálissá tétele sem hozta a rasszizmus előtérbe kerülését. Az 

1930-as évek második felének ultrafasizmusa viszont már nem utolsósorban az olasz 

fasiszta fajelmélet antiszemita töltésű átalakításában és az antiszemita törvényhozás-

ban jutott kifejezésre. 

Az olasz fasizmus ideológiájának is fontos komponensét alkotta a „faj” fogalma, 

de értelmezése nemcsak merőben különbözött a hitlerizmus fajelméletétől, hanem 

annak éppenséggel a fordítottja volt. A Duce 1932-ben arról beszélt, hogy „tiszta 

fajok” nincsenek. Sőt, úgy vélte, a szerencsés keveredés gyakran egy nemzet erejét 

és szépségét eredményezi. A mussoliniánus rasszizmus „az olasz fajról” kizárólag 

történelmi értelemben beszélt, mint az ősi rómaiak leszármazottairól. Az olasz fajt 

és az olasz népet egyazon fogalomnak fogta fel. Mellőzte a faj biológiai eredetét. 

Mussolini megközelítésében persze az olasz faj uralkodásra termett, s ezt történelmi 

példák sorával támasztotta alá. Ám nemcsak nem beszélt felsőbbrendű fajról, hanem 

éppen ellenkezőleg, az olasz nép állítólagos elfajulását, elkorcsosulását ostorozta. 
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Legfőbb vágya a „faj” megnemesítése volt, de ezt nem fajtisztítással, hanem fizikai 

és spirituális „edzéssel” gondolta elérni. 

Az első hivatalos kormányszintű nyilatkozat, amely a zsidókérdésben állást fog-

lalt, az „Informazione diplomatica” 14. számában látott napvilágot, 1938. február 

16-i keltezéssel. A nyilatkozat megjelenése nagy feltűnést keltett. Személyesen 

Mussolini szerkesztette. Valószínűleg ügyes reagálásnak, „figyelemelterelő hadmű-

veletnek” szánta. A kormánynyilatkozat, utalva a zsidókérdésben megindult polémi-

ára, megállapítja: tévedés volna arra következtetni, hogy a fasiszta kormány anti-

szemita politikát kíván folytatni. Továbbá abból a tényből, hogy Olaszországban 

élnek zsidók, nem következik szükségszerűen, hogy létezne kifejezetten olasz zsidó-

kérdés. Próbálja elutasítani a „rágalmakat”, melyek az olasz fasiszta rezsimet anti-

szemita töltésű politikai irányvonal követésével vádolják. Kijelentette: az olasz kor-

mány soha nem is gondolt és most sem szándékozik a zsidók, mint „olyanok” ellen 

politikai, gazdasági és erkölcsi jellegű intézkedéseket hozni, kivéve természetesen a 

rezsimmel szemben ellenséges magatartást tanusító elemeket. A fasiszta kormány  a 

leghatározottabban szembehelyezkedik mindenféle közvetett vagy közvetlen meg-

szorítással, erőszakos asszimilációval. Látszólag békítő célzatú írásnak is tekinthet-

nénk, ha a szerző nem élne gyakran az „arányosság” szóval. Kifejezi ugyanis annak 

az igényét, hogy a zsidók „számarányuknak megfelelően” vegyenek részt az ország 

gazdasági, szellemi, stb. életében. (Ez egy ezreléket jelentene.) Másrészt az utolsó 

fejezetből világosan kitűnik, hogy az országba menekült külföldi zsidókkal szemben 

viszont bizonyos szankciókat kívánnak életbe léptetni. Cianótól tudjuk, hogy Musso-

lini a nyilatkozatot az „antiszemita propaganda főművének” tekintette.  

A zsidóellenes kampány következő mozzanatának a „Manifesto degli scienziati 

razzisti” címet viselő állásfoglalás tekinthető. 1938. július 14-én jelent meg, először 

csak az „Il Giornale d'Italia” című lapban, majd másnap az összes többi napilap 

leközölte. Megjelenése nagy visszhangot keltett tartalma, s nem utolsósorban címe 

miatt. A szöveg szinte teljes egészében Mussolinitől származik, de hogy tudományos 

hátteret kölcsönözzenek neki, egy orvosokból és biológusokból álló 10 tagú tudós-

csoportnak tulajdonították, akik hajlandók voltak kézjegyükkel ellátni. Ciano napló-

jának tanúsága szerint Mussolini egyedül készítette a dokumentumot. A manifesz-

tum lényegében az állami szintre emelt antiszemitizmus tudományos-ideológiai 

platformjának tekinthető. 10 összegező és felületesen megfogalmazott paragrafusban 

fejti ki a hivatalos fasiszta felfogást, melyből néhányat emelnék ki:  

1. Az állásfoglalás leszögezi, hogy vannak emberi fajok, tehát azok nem az embe-

ri szellem alkotásai. Olaszország lakossága árja eredetű és civilizációja árja ci-

vilizáció. Az a kijelentés, hogy emberi fajok léteznek, nem jelenti azt, hogy 

vannak felsőbbrendűek és alsóbbrendűek, hanem csupán azt, hogy az emberi 

fajok különbözőek. 

2. Vannak nagy fajok és kis fajok. 

3. A faj fogalmának értelmezése biológiai eredetű. 

6. Létezik „tiszta olasz faj”. 

7. Elérkezett az ideje annak, hogy az olaszok magukat nyíltan fajvédőnek nyilvá-

nítsák. 

9. A zsidók nem tartoznak az olasz fajhoz. A zsidóság volt az egyetlen faj, amely 

Olaszországban soha nem asszimilálódott. 
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10. Nem szabad megengedni, hogy az olaszok tisztán európai jellegű lelki és testi 

adottságai változást szenvedjenek. 

A valóságban a dekrétum a nem zsidókat is meglepte, főleg egy zárójeles fél-

mondat fejtette ki ezt a hatást: „A zsidók nem tartoznak az olasz fajhoz.” 

Mozgásba lendült tehát a diszkrimináció őrült gépezete. Az 1938. szeptember 5 -i 

minisztertanácsi rendeletet többen „bestiális gonoszságként” jellemezik. A rendelet 

az olasz zsidókat egyetlen, de igen érzékeny területen sújtotta: az oktatás és a kultú-

ra terén. A döntés értelmében a zsidókat kitiltották – diákokra, oktatókra való meg-

különböztetés nélkül – a közoktatási intézményekből, bármilyen rendű és rangú 

iskoláról van szó, az egyetemeket is beleértve.  A javaslat keresztülvitelében az „ér-

dem” a Népművelésügyi Minisztériumé volt, Giuseppe Bottai-é. A zsidókat elbocsá-

tották a tudományos, irodalmi, művészeti társulatoktól, akadémiákról. Pár hónappal 

később megtiltották zsidó szerzők műveinek a tanítását is.  

Az olasz zsidóság mindezeket szörnyű csapásként, az értetlenség és kiábrándult-

ság furcsa elegyével fogadta. „Olaszország egy olyan ország, ahol semmit nem lehet 

teljesen komolyan venni. Ebben különbözünk a németektől. Mire a megvalósításra 

kerülne a sor, mindig enyhül a szigorúság.”1 Ez a találó jellemzés esetünkben is 

igaznak tűnik. Igaz ugyan, hogy a rendelet megjelenésétől zsidók közoktatási intéz-

mények kapuit nem léphették át, azonban léteztek kizárólag zsidóknak fenntartott 

közép- és elemi iskolák, ahol az állami iskolákból elbocsájtott zsidó tanárok álláshoz 

jutottak. Az egyetemek esetében is volt egy enyhítő rendelkezés: a már egyetemi tanul-

mányaikat folytató zsidó diákok számára lehetővé tették tanulmányaik befejezését. 

Felmerülhet a kérdés: az első „ütést” Mussolini miért éppen a kultúra terén mér-

te a zsidókra? Nem kétséges, döntése meghozatalára ösztönözte őt mind növekvő 

aggodalma, hogy ebben a rendkívüli jelentőséggel bíró szférában minden kormány-

ellenes elemmel leszámoljon, amivel újabb kaput nyithat az olasz nép még tökélete-

sebb fasizálódása felé. Ismerhette az ősrégi zsidó viszonyulást a könyvhöz, tudás-

hoz, kultúrához, s ezt szándékozott darabokra tépni a dekrétummal. Bár javaikban, 

emberi méltóságukban, munkájukban óriási veszteségek érték a zsidókat, de van egy 

terület, amely mindennél érzékenyebb: a kulturális aktivitás és a tanulás szférája. 

Ami az egész zsidó történelem során az egyik legféltettebb kincset és minden jó 

forrását jelentette, a tanulás lehetősége volt. 

Az iskolákról szóló rasszista indíttatású rendelkezés az olasz zsidóság szá-

mára nagyon súlyos csapás volt. A tanárokat és a diákokat nagyon feldúlta a dekré-

tum. Luciano Tas a következőket írja, aki akkortájt gimnáziumi diák volt: „nehéz 

volt megértenem fiatal emberként, hogy kitettek abból az iskolából, ahová addig 

szívesen jártam.”2 Ebe Seidenberg emlékeiben is kitörölhetetlenül benne él a hihe-

tetlennek tűnő, sokkoló hír hatása: „a testvérem a téren talált rám, a pirosbetűs 

felirat előtt: »A zsidó fajú tanárokat és diákokat kizárják az Olasz Királyság minden 

iskolájából.« Hányszor és hányszor olvashattam el ezeket a szavakat? Mióta állhat-

                                                           
1 Luigi Preti: Impero fascista, efricani ed ebrei. Editrice Subalpina, Torino, 1968 
2 Eucardio Momigliano: Storia tragica e grottesca del razzismo fascista. Mondadori, Milano, 1946. 40.o  
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tam ott? Nem tudom.”3 „A szokásos időpontban, dél körül – meséli Memo 

Bemporad – megjelenik a nagyhangú újságos rikkancs. Olyan dolgokat kiabált, ame-

lyeket ő talán nem is értett, az én füleimnek azonban olyan volt, mintha a pokol 

hangjait hallanám. A címek sejtették, mi lehet az újság belsejében.”4 Cesare Cases 

úgy emlékezik, hogy egy évvel korábban „az iskolában semmit nem lehetett érzékel-

ni abból, hogy mi van készülőben és nem visszatérni oda – ti. az iskolába – egysze-

rűen valami abszurd volt.”5 Furio Finzinek zsidó létére sikerült állami iskolába  jár-

nia, úgy, hogy hamis dokumentumokkal háromszor változtatott nevet.6 Mirjam 

Mafai, bár vegyesházasságból származott, nem járhatott iskolába. „1938-ban – em-

lékezik – nem tudtuk már folytatni a tanulást az állami iskolákban. Apám nem volt 

zsidó, de nem volt megkeresztelve, anyám egy litván zsidó nő volt, így aztán zsidónak 

tekintettek minket.”7 

A szülők lelkét félelem kerítette hatalmába. Memo Bemporad beszél erről. „Ho-

gyan magyarázzam el a gyerekeimnek, hogy többé nem mehetnek iskolába? – kér-

dezte tőlem valaki, akinek nagyobb gyerekei voltak, mint nekem… Majd így folytat-

ta: Már próbáltam, de a kérdéseikre és az érveikre mit válaszoljak?”8 Enzo Levi a 

következőket írja a visszaemlékezésében: „eszembe jut a gyerekeim könnyes arca és 

elkeseredése az iskolából történő kizárás miatt… Valahányszor amikor az árja gye-

rekek kiabálását hallottam, akik a közeli iskolából hazafelé tartottak, arra gondol-

tam, hogy nem mostanában lesz, amikor mi is hazatérhetünk az iskolából és a gyere-

keinket, szégyenünkre, nem tartják méltónak arra, hogy a többiekkel együtt tanulja-

nak az állami iskolában.”9 

Talán a dekrétum által kiváltott hatás − nemcsak a zsidó közösségben – kénysze-

rítette arra a fasiszta kormányzatot, hogy néhány korrekciós intézkedést tegyen. Két 

további dokumentummal – szeptember 23. és november 15-i keltezésűvel – lehetővé 

tették zsidó elemi- és középiskolák létesítését. A zsidó iskolák létesítésének a lehe-

tősége a közösségtől nagy ügyességet kívánt és kötelezettséget is rótt, de egy éltető 

fénysugár volt a zsidóellenes intézkedések légkörében. A zsidó iskolák nemcsak 

garantálták a diákoknak, hogy folytathatják a tanulmányaikat, de biztonságot is ad-

tak és reményt a családjaiknak. Felélesztették a zsidósághoz tartozás érzését azok-

ban, akik érezték magukban és aki úgy érezte, elveszett, erőt meríthetett. A zsidó 

iskolák létrehozása méltóságteljes ellenállást és erőszakmentes választ jelentett az 

olasz zsidóság részéről a fasizmusüldöző törvényeivel szemben. Civil válasz volt a 

törvények igazságtalanságával és méltánytalanságával szemben. 

Ahol csak lehetséges volt, zsidó iskolák nyíltak. Iskolák tárták szélesre kapuikat 

Rómában, Milánóban, Torinóban, Triesztben, Livornóban, Anconában, Ferrarában 

                                                           
3 Uo. 79.o. 
4 Memo Bemporad: Le macine. Carucci, Roma, 1984. 47.o. (a továbbiakban: Bemporad: Le 

macine…) 
5 Fausto Coen: Italiani ed ebrei: come eravamo. Casa Editrice Marietti, Genova, 1988 32.o. (a 

továbbiakban: Coen:Italiani ed ebrei…) 
6 Uo. 32.o. 
7 Uo. 42.o. 
8 Bemporad: Le macine…54.o. 
9 Coen: Italianied ebrei…32.o. 
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stb. nagy erőfeszítést kívánva a közösségtől, de a tét is nagy volt, ezért hát  nem kí-

méltek pénzt és energiát. 

„Nagyon szép volt a zsidó iskola – meséli Lina Corinaldi. – A zsidó gimnáziumot 

a Zsidó Hitközség közelében létesítették azokkal a tanárokkal, akiket az utcára küld-

tek az állami iskolákból és egytől-egyig kitűnő tanárok voltak. Nagyon szép emlékem 

ez, csodálatos.”10 Többen úgy emlékeznek, mintha életük egy új szakaszába lépett 

volna a zsidó iskolák létesítése, megszervezése után. „Amikor életbe léptek a faji 

törvények és az állami iskolákból kizárták a zsidókat  – írja Aldo Terracina –, amikor 

elkezdtem járni a zsidó iskolába, pontosan attól a pillanattól kezdve egy új élet kez-

dődött el számomra.”11 Donatella Pavoncello írja: „Amikor első ízben léptem be a 

zsidó iskolába, nagy megkönnyebbülést éreztem.”12 Livornoban például Prof. 

Menaschi vezetése alatt hoztak létre iskolát. A diákok maguk között csak „iskolács-

kának” becézték – meséli Nicola Piperno. „Ott sikerült tartalommal megtölteni az 

ürességet, amit éreztünk és a szomorúságot örömre cserélni. Mindnyájan barátok 

voltunk, nagyon vidámak és szinte lehetetlen, de reményekkel teli.”13 „Ha a zsidó 

iskolára gondolok – írja a velencei Paolo Sereni – úgy vélem, ez az egyik legnagyobb 

feladat volt azokban az években a közösségünk számára.”14 

Az iskolák mindegyikében magas színvonalú oktatás folyt: részben mert a leg-

jobb, oktatásból kizárt zsidó tanárokat tudták foglalkoztatni, részben mert maguk a 

diákok is kihívásnak érezték, szemben az állami iskolákkal, ahonnan kizárták őket. 

Végül az iskola légköre miatt is, amit átjárt a felelősség és az önállóság. „A zsidó 

iskola kitűnő tapasztalat volt, részben, mert csodálatos tanáraink voltak  – meséli 

Giacomo Limentari –, megértőek voltak velünk, tudták, hogy mindnyájan sokk hatá-

sa alatt állunk, ezért nemcsak az ismeretátadásra figyeltek, nemcsak az oktatás tar-

talmi oldalára, hanem a humánumra is. És ez a „nem tananyag központúság” 

felszabadítólag hatott ránk, így a tanulás igazi élményforrássá vált.”15 

„Nagy hasznom volt a zsidó iskolából – írja Cesare Cases. – A tanáraink közép-

iskolákból vagy az egyetemről jöttek, így szakmai kiválóságoktól volt szerencsénk 

tanulni, mint pl. Eugenio Levitől, a görög és latin nyelv tanárától, vagy Paolo 

d’Anconától, a híres művészettörténésztől. Rengeteget tanultunk tőlük.”16 A római 

zsidó iskolában tanított pl. Mario Monferini professzor, aki nem csupán nagy tudásá-

ról volt híres, de arról is, hogy kiváló pedagógus volt, a diákságot teljesen elbűvölte. 

Fabio Della Seta azt idézi fel, milyen volt a professzor első órája. „Megszólalt a 

csengő, ám ő úgy tett, mintha meg sem hallotta volna. Folytatta magyarázatát 

Prótagoraszról és Anaximandroszról, halk, nyugodt hangon, miközben a diákok 

magukba roskadva hallgatták, bár a tananyag nagyon unalmas volt, de ők mégis 

érdeklődést erőltettek magukra. Monferini ezt már nem tűrhette szó nélkül és a kö-

vetkezőképpen szólt az egész osztályhoz: – Hogy lehet, hogy titeket annyira érdekel-

nek ezek az ostobaságok, amikről már több mint egy órája beszélek? És senki nem 

                                                           
10 Nicola Caracciolo: Gli ebrei e l’ Italia durante la guerra (1940-1945). Bonacci, Roma, 1986 

151.o. (a továbbiakban: Caracciolo: Gli ebrei e l’ Italia…)  
11 Coen: Italiani ed ebrei…104.o. 
12 Uo. 
13 Uo. 
14 Venezia ebraica. Carucci, Roma, 1980. 135.o. 
15 Caracciolo: Gli ebrei e l’ Italia…149-150.o. 
16 Coen: Italiani ed ebrei…105.o. 
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merte venni a bátorságot, hogy jelezze, már jó ideje kicsengettek? Majd hangszínt 

váltott, megtörte a zavart csendet és csendesen így szólt:  – A zsidótörvények igaz-

ságtalansága elvitathatatlan. Szembe kell szállni velük, nem lehet belenyugodni 

emberként. Ezért nem gyerekként akarok tekinteni rátok, akiknek el kell nézni csíny-

tevéseket, hanem felnőttként, akikben bízni lehet”.17 

A kisebb városokban – pl. Triesztben, Ferrarában – is színvonalas oktatás folyt a 

zsidó iskolákban. Anconában pl. Prof. Sergio Arturo Beer küzdött sokat a fasiszta 

hatóságokkal, akik nehézségeket állítottak a kurzusok indítása elé. A zsidó iskolák-

ban folyó munka minőségét és eredményességét jelezték az érettségi vizsgán elért 

eredmények. Kevés bukás, sokan végeztek kiváló eredménnyel. Külön teremben, 

magántanulóként lehetett csak vizsgázniuk. Az apartheid a vizsgákon keserű való-

ság volt akkor is, ha sok tanár próbálta enyhíteni. De nem mindenki. „Négyen vol-

tunk zsidó diákok. – meséli a livornói Nicola Piperno. – Nyolc órakor találkoztunk a 

livornói Guerazzi Gimnázium előtt, ahol magántanulók egész tömege gyülekezett. Az 

iskola igazgatója névsorolvasást tartott és amikor négyünkhöz ért (Albeniacar, 

Belforte, Piperno, Sonnino) hangosan azt mondta: – Maguk erre az oldalra. És min-

ket az épület előtti kis park egyik szegletében hagyott. A többieket aztán behívta az 

épületbe, mi csak néztük, de nem értettük mi történik.”18 

A fasiszta rendelkezések azt is előírták, hogy a községi/városi iskolákban létesít-

senek „zsidó részleget”, árja tanítókkal. Ez így történt néhány római iskolában is (pl. 

a Pestalozziban, a Di Donato-ban, az I. Umberto-ban). De a zsidó diákok délután 

jártak iskolába, amikor a tantermek már üresek voltak. A tanterv és az órák menete, 

anyaga megegyezett a nem zsidó diákokéval. 

Azok számára, akik 1938-ban már beiratkoztak az egyetemre és azoknak akik a 

diploma megszerzéséig folytathatták a tanulást, felzárkóztató programokat szervez-

tek. Rómában például nagyon színvonalas kurzusokat szerveztek, melyek anyaga a 

mérnöki kar első két évének anyagával egyezett meg. Nagynevű zsidó oktatókkal mint 

pl. Guido Castelnuovo, Mario Piazza, kiváló nem zsidó oktatók dolgoztak együtt. 

A zsidó iskolák sok zsidó fiatal számára segítették felfedezni a judaizmust. 

„Egészen addig a pillanatig – meséli Elisa Della Pergola – nem éreztem magamat 

különösebben zsidónak, mert mindig katolikusok vettek körül. Aztán nekünk, zsidók-

nak létrehoztak külön iskolákat, megismertük és megszerettük egymást, egyre szoro-

sabb barátok lettünk, egység jött létre közöttünk… úgy éreztem, mintha új személy-

azonosságot kaptam volna.”19 „Először éreztem azt, hogy egy csoporthoz tartozom. 

Zsidóságom akkor kezdődött.”20– mondja Aldo Terracina. „Öntudatos part-time 

zsidóból átlagos zsidóvá lettem, de állandóvá” – írja Guido Lopez. „Már nem szé-

gyelltük többé, hogy zsidók vagyunk”21 – írja Fabio Della Seta. 

Sokak számára a zsidó iskola az antifasiszta attitűd kifejezésére is szolgált. Még 

jelentősebb volt, ha valaki olyan közegből jött, ahol hittek a fasizmusban. „Új barát-

                                                           
17 Fabio Della Seta: L’ incendio del Tevere. Celebes, Roma, 1969. 36.o. (a továbbiakban: Della 

Seta: L’ incendio del Tevere…) 
18 Coen: Italiani ed ebrei…107.o. 
19 Caracciolo: Gli ebrei e l’ Italia…206-207.o. 
20 Coen: Italiani ed ebrei…108.o. 
21 Della Seta: L’Incendio del Tevere…41.o. 
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ságokat kötöttem – írja Vittorio Segre – és az ő hatásuk, az ő gondolataik révén 

szakítottam meg mindent a fasiszta társasággal, ahol mindig éltem.”22 

A faji törvények bevezetése 16 évvel a fasizmus hatalomra jutása után az izraeli-

ta hitközségeket derült égből villámcsapásként érte. Súlyos társadalmi, szakmai és 

pszichológiai következményekkel járt. Az áldozatok és családtagjaik számára trau-

matikus élmény volt, többeket öngyilkosságba üldözött. A zsidó hitközségek maguk-

ra maradtak a diszkrimináció okozta nehézségekben. 

Iskolai téren azonban biztosítaniuk kellett a fiatalok oktatását. A tanítási -

tanulási lehetőségek megteremtése nagyon kreatív módon történt. A nagyobb zsidó 

hitközségek, mint például Róma, Milánó, Trieszt, Velence, Torino, Firenze, Genova, 

Velence, Livorno, iskolákat alapítottak, esetleg már meglévő-működő iskoláikat 

bővítették további osztályokkal. Nápolyban például családi körben tanultak a diá-

kok, Livornóban a rabbiképzőbe felvételt nyerhettek olyan diákok is, akik nem teo-

lógiai tanulmányokat folytattak, Modenában pedig a hitközség épületében tanították 

a diákokat. Vizsgázni az állami iskolákban kellett, külön teremben. A hivatalos 

diszkrimináció ellenére a helyi hatóságok és az iskolák számos esetben próbálták azt 

gyengíteni, a rendelkezések gyakran csak pro forma érvényesültek.  

Említést érdemel, hogy a korszak zsidóellenes Európájában leginkább az olasz 

közvélemény határolódott el a faji nézetektől. A faji politika az olasz nép és a Mus-

solini-rezsim viszonyában is töréspontot jelentett. 

 

 

 

 

                                                           
22 Segre: Storia di un ebreo fortunato.85.o. 


