
Iskola a két háború közötti Olaszországban 

 111 

K. FARKAS CLAUDIA 

Iskola a két háború közötti Olaszországban  

Olaszországban a fasizmus időszakában a „totális iskola” létrehozása „lét és 

nemlét” kategorikus imperatívuszát jelentette. A nevelés a fasiszta propaganda 

eszközévé vált, az iskola pedig a „fasiszta ember” megteremtésének letétemé-

nyesévé. Az iskola legfontosabb feladata ebben a politikai szituációban az volt, 

hogy az új generációkat felkészítse a rezsim elfogadására és támogatására. A 

propaganda elsősorban a fiatalokat célozta meg, mint a rendszer jövendő támo-

gatóit és fenntartóit. A tankönyvek szüntelenül dicsőítették a megszállott Ducét, 

valóságos apafiguraként mutatták be, de tetszelgett a Védő és Megmentő szere-

pében is. A katonai rend és fegyelem bevezetése az iskolák mindennapjaiba, és a 

fiatalokat tömörítő fasiszta egyesületek létrehozása is mind egy irányba mutattak: a 

rendszer biztosítását szolgálták1. Az iskola fasizálásához hosszú út vezetett. 

Mussolini opportunizmusának gyümölcse volt Giovanni Gentile2 kinevezése 

a Közoktatásügyi Minisztérium élére 1922-ben. Gentilét kitűnő filozófusnak 

tartották, az olasz egyetemek egyik kiválóságának, akit mélyen foglalkoztattak a 

nevelés és az oktatás kérdései. Az „olasz nép nevelőjeként”, „egy új korszak 

prófétájaként”, a „Harmadik Olaszország vízionáriusaként” jellemzett Gentile 

1923-ban Olaszországban iskolai reformot hajtott végre, rekordidő alatt, rekord 

mélységűt3. A reformtevékenység alapját törvényerejű rendeletek alkották. A 

legfontosabbak: 1923. július 16. (iskolai adminisztráció reformja), 1923. május 

6. (középiskolai reform), 1923. szeptember 30. (egyetemi reform), 1923. október 

1. (általános iskolai reform). Mindezt további rendeletek, előírások és kiegészítő 

szabályok követték. 

A Duce a tőle megszokott túlzással a „legfasisztább reformnak” nevezte a 

Gentile-reformot. Amikor azonban Gentile elhagyta „Minerva szentélyét” – 

amint Olaszországban a Közoktatásügyi Minisztériumot nevezték – az iskola 

fasizálása hirtelen elsőszámú aggodalmává vált. A kész munka nem tudott alap-

jává válni az olaszok oktatásának. Túl sok vitatott pontja volt.4 

                                                        
1 Tognarini, Ivano: Il vecchio libro. La scuola del ventennio fascista: Balilla e Piccole 

Italiane, soldati e massaie. Edizione Polistampa, Firenze, 2002. 53-57.o. és 62.o.; Messina, 

Amadeo (a cura di): Le letterine dei Balilla. Colonnese Editore, Napoli, 1993. 55.o.  
2 Turi, Gabriele: Giovanni Gentile: una biografia. Giunti Editore, Firenze, 1995.  
3 Di Riella Galati, Amadeo: Alcuni uomini politici del mio tempo. BiblioBazaar, LLC, 2009.   
4 Mazzatosta, Teresa Maria: Il regime fascista tra educazione e propaganda 1935-1943. 

Nuova Universale Capelli Editore, Bologna, 1978.  
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A reform pedagógiai és adminisztratív aspektusból szemlélve összetett és el-

lentmondásos volt. Tagadhatatlanul fellelhető benne a liberális szellem nyoma, ám 

maga a struktúra tekintélyelvű volt, érvénytelenítve, kioltva az előbbi jelleget. 

A miniszter ellentmondást nem tűrő stílusa, tekintélyelvűsége hamar kitűnt. 

Úgy vélte, hogy sok állampolgár tudatában a rend, az állam és annak törvényes 

szervei iránti engedelmesség nem tisztázott, nincs a helyén. Úgy vélte, hogy az 

iskolában kell belenevelni az emberekbe a törvénytiszteletet, a rendet, a fegyel-

met, az eszes engedelmességet és szeretetet az állam iránt. 

A „Filozófus” elengedhetetlennek tartotta az erkölcs helyreállítását, az isko-

lának, a családnak a visszahelyezését az őket megillető helyre. Új szerepet ál-

modott az államnak, az iskolának, a családnak. A „helyreállítást” az egyénnél 

akarta kezdeni, aki istenfélő, önfeláldozó, elsősorban olyan „felsőbbrendű törvé-

nyek” elismerője, mint amilyen Gentile szerint maga a fasizmus is.  

Gentilének feltett szándéka volt, hogy az olasz iskolát kihozza válságából5. 

Szerinte az iskolára misszió hárul, ennek lényege abban áll, hogy „új embert” 

teremtsen, akit újfajta kapcsolat fűz az államhoz és a tekintélyhez. Állami min-

denhatóság, az egyén tökéletes alávetettsége, rend, fegyelem, törvény- és tekin-

télytisztelet alapfogalmak Gentilénél. Érdekes, hogy meglehetősen sokat hasz-

nálja a „szabadság” fogalmát is az iskolával kapcsolatban. Szabadságértelmezése 

azonban sajátos és ellentmondásokat rejtő. Gentile szerint az iskolának alapvető-

en szabadnak kell lennie, hiszen „a szabadság a szellem lényege”, és egy neki 

tulajdonított, gyakran idézett mondat szerint „az iskola szabad, annak kell lennie 

és egyszerűen nem tud más lenni, mint szabad.” Gentile értelmezésében a sza-

badság azt jelenti, hogy az egyén mindenben aláveti magát a közösség, az állam, 

a nemzet akaratának, sőt, az individuum csakis így találhatja meg létének értel-

mét. Csak akkor lehet boldog, ha kijelentheti, hogy vágyai egybeesnek az állam 

érdekeivel. 

Akkortájt Olaszországban problémát jelentett, hogy a középiskolák és az 

egyetemek ontották magukból a „felesleget”, általános megállapítássá vált, hogy 

„nagy átlagban a fiatalok az iskolában csak a diplomát keresik és nem a kultú-

rát”. Erre Gentile „gyógyírként” az iskolák „megtisztítását” javasolta.6 Arisztok-

ratikus oktatásügyi elképzelés az övé. Szerinte csakis a legjobbaknak van joguk 

arra, hogy tanuljanak. Úgy vélte, a kevés arra érdemesnek az állam fel kell kínál-

jon modelliskolákat, ha kevés számút is. Több magániskolát tartott volna szük-

ségesnek, takarékossági okokból is. Növelni akarta az oktatók fizetését, hogy 

elkerülhetővé váljon „a fenyegető női jelenlét” a pályán. Tartott ugyanis attól, 

hogy az iskolát elhagyják a férfiak, hogy „férfiasabb” és jövedelmezőbb állások 

után nézzenek. 

                                                        
5 Barausse, Alberto: I maestri all'università: la Scuola pedagogica di Roma, 1904 -1923. 

Morlacchi Editore, Perugia, 2004.  
6 Burza, Viviana: Pedagogia, formazione e scuola. Un rapporto possibile. Armando Editore, 

Roma, 1999. 25.o. 
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Gentile szemében a vallás jelentette az intoleranciát, a tudomány tagadását. 

Az alapfokú oktatás talp- és ékkövét azonban mégis a katolikus vallás tanítása 

jelentette nála. Csak azok a gyermekek mentesülhettek a vallásoktatás alól, ahol 

a szülők nyilatkozatot tettek, hogy mindezt személyesen végzik el. A pápára 

tekintettel is úgy vélte, abszurd helyzetet teremtene, ha az általános iskolákban 

tisztán laikus nevelésre kerülne sor. A középiskolákban azonban mindezt teljesen 

természetesnek tartotta. Az általános iskolában ugyanis a vallással vélte megalapo-

zottnak az egyén morális nevelését. Szerinte ahol csak a vallás van, de a filozófia 

nincs jelen, ott nem teremtődhet mély erkölcsi meggyőződés sem. A vallás pedig – 

vélte Gentile – irracionalizmusával és miszticizmusával az elemi iskolákban az első 

lépést jelentheti a filozófia felé. 

A vallásoktatást laikusokra akarta bízni, amíg nem rendeződik a kapcsolat a 

Vatikánnal. Meggyőződése volt, hogy Olaszországban csakis a katolicizmus, a 

minden olasz szemében történelmileg legitimált vallás tudja kitermelni a fogé-

konyságot az abszolút tekintély elismerésére, a lelkesedést, rajongást egy eszme 

iránt, mint amilyen a fasizmus is. Fontosnak vélte, hogy a tanulók engedelmes-

séget és fegyelmet tanuljanak, mondván, az ország morális és spirituális megúju-

lásához ezek az erények alapfeltételek. 

A Gentile-reform legjelentősebb részeit a középfokú oktatás intézményi át-

szervezése, az oktatási programok újragondolása, az iskolában a mind szigorúbb 

szelekciót szolgáló állami vizsgák bevezetése jelentette, továbbá az iskola merev 

állami kontrollja. Strukturális szempontból centralizált és hierarchikus 

iskolaszervezetet teremtett, arisztokratikus jellegű iskolát, amelyet kizárólag „a 

legjobbaknak” gondolt ki és szánt, nem pedig a sokaságnak. A reform egyik 

leggyakrabban kritizált pontja az volt, hogy Gentile mereven kettéosztotta a 

középfokú oktatás felsőbb szintjét egy klasszikus-humanisztikus irányba és egy 

szakmai irányba. Gentile azt vallotta, hogy a kultúra csak kevesek sajátja kell 

legyen, az iskolának elő kell segítenie a társadalmi szelekciót. 

Iskolája szigorú volt és elitista7. A hagyományos humán gimnázium régtől 

meglévő monopóliumát védelmezte, egyedül innét volt lehetséges, hogy vala-

mennyi egyetemi karra bejusson a diák. A humán gimnáziumot Gentile olyan 

„erődnek” látta, amelynek falain belül a jövendő uralkodó réteg megszerzi a 

tudást, felkészül vezető szerepére az államban és a társadalomban. Mit várt mind-

ettől? Azt, hogy egy ilyen jelleggel megreformált iskolából nem a régi olaszok jön-

nek ki, a langyos politikai hitűek, hanem a patrióták, a kötelességtudók, az új és jobb 

Olaszország letéteményesei. 

Gentile munkája ellentmondásokkal volt terhes. A korszakban masszív vé-

lemény volt, hogy munkája „megsebezte az olasz népet”. Pedig pozitívumai is 

voltak: új programok a tanároknak, emelkedett az oktatás színvonala, didaktikai 

téren utat engedett újításoknak, az állami vizsga által előírt dolgokat kellett meg-

tanítani, elemi szinten pedig a reformpedagógiai elvei is utat kaptak. Homályba 

                                                        
7 Colombo, Katia: La pedagogia filosofica di Giovanni Gentile. Franco Angeli, Milano, 2004.  
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takarta az előzőket, hogy a filozófián és a történelmen keresztül bevitték a poli-

tikát az iskolába. A rendszer egyáltalán nem nevezhető tanárbarátnak: a tanáro-

kat arra kötelezték, hogy többféle tárgyat tanítsanak, mindezt létszámcsökkentés 

mellett, a kötelező tárgyak számának növelésével. A reform legmélyebb lényege 

politikai volt, a „nemzeti szellem újjáélesztése”. Antidemokratikus volt, ameny-

nyiben állandósította az olasz iskola társadalmi igazságtalanságait, társadalmi 

barikádokat emelt és megakadályozta a népi elit előbbre jutását. 

Az olasz iskola fasizálásáig hosszú út vezetett. Ennek fontos állomását jelen-

tette Cesare Maria de Vecchi 1935-tel kezdődő oktatásügyi minisztersége. Ő „az 

igazi fasizmus” militarista szellemét hozta be az oktatásba. Egészen addig sem-

mi köze nem volt addig az iskola és a kultúra világához. Az általa útjára bocsá-

tott fasizálás megváltoztatta az iskolai élet külsőségeit, a militarizmust beköltö-

zött az iskola falai közé, elvette az iskolák maradék önállóságát és el kellett fo-

gadniuk azt a tényt, hogy a fasiszta államban csak a teljes alávetettség várhat 

rájuk. Bevezetésre került a „Katonai ismeretek” című tantárgy, azzal a céllal, 

hogy a tanulóifjúságban kialakítsák a harci szellemet. Külön érdekesség volt, 

hogy nem az iskola tanárai, hanem a Fasiszta Milícia tisztjei tartották. De Vecchi 

rendszerében az antifasiszta érzelmű tanároknak, vagy akik nem léptek be a fa-

siszta pártba, nem volt helyük. 1936-ot a tanári elbocsátások éveként emlegették. 

Kiterjesztette ellenőrzését az iskolában használatos könyvekre, kiadványokra is, 

csak azok maradhattak, amelyek a fasiszta ideológiát tükrözték. 

Az 1939-es esztendős sorsdöntő volt az iskolák fasizálásában. Giuseppe 

Bottai nemzetnevelési miniszterként elfogadtatta a Fasiszta Nagytanáccsal az 

„Iskolákról szóló rendelkezést”. Olyan elveket és a módszereket határozott meg, 

melyekkel megvalósíthatónak vélte, hogy az iskolának a fasiszta államba történő 

teljes integrációját. Oktatási céljaként Bottai az új generációk politikai és emberi 

tudatának formálását jelölte meg. Reformja a teljes iskolai rendszert érintette. 

Újfajta iskolákat hozott létre. Az elemi iskola két felsőbb osztálya ezentúl a 

„Munkaiskola” nevet viselte. Tervei között szerepelt a humán gimnázium és a 

reálgimnázium egyenjogúsítása. A felső középiskolákból ezentúl nagyobb lehe-

tőség nyílt volna a továbbtanulásra, könnyített a felvételi módján is. Iskolaügyi 

rendelkezései ugyanis javarészt papíron maradtak a világégés miatt.  

Bottai volt, aki 1938-ban az iskolákban antiszemita intézkedéseket vezetett 

be.8 Az „új olaszok” nevelésének eszköztárába beletartoztak az új tantárgyak, 

mint pl. „Fasiszta történelem és kultúra”, a „Fajvédelem”c. újság kötelező isko-

lai terjesztése és tanulmányozása, olyan iskolai füzetecskék, naptárak, melyek 

„fülbemászó” rövid mondókáikkal és egyszerű rajzaikkal magát a fasizmust és a 

Duce figuráját magasztalták, nagy teret szenteltek a fasizmus története bemuta-

tásának. Propagandisztikus eszközöket szolgáltak a tananyagok is. Pl. a nyelv-

tankönyvekben mondatelemzésre szánt mondatok, „Bátran szembeszállunk az 

ellenséggel.”, „Nem rettenünk meg a harctól”. Olvasmánycímek: „Beszél a 

                                                        
8 Bottai, Giuseppe: Diario 1935-1944. Edizione BUR Supersaggi, Milano, 1989. 
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Duce”, „A zsidók”, „A latin faj”. Számtanórán a líbiai olasz területek nagyságát 

kellett kiszámítani a gyerekeknek, de számtanpéldát lehetett kovácsolni a háború-

ban ledobott bombák számából is, vagy a fasiszták által bevezetett díszlépésből. 

A Gentile-reform ekkor már felismerhetetlen volt. Az iskolát megregulázták, 

a fasizmus pedig gyönyörködött a szabadság megfojtásában. 
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