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K. FARKAS CLAUDIA 

Diákok és Balillák a fasiszta Olaszországban 

A múlt század húszas-negyvenes éveiben Olaszország a fasizmus szorításában 

élt. A fasizmus, mint politikai ideológia és rendszer újfajta valóságot teremtett. 

Benito Mussolini országa az időt is másként számította: a fasizmus hatalomra 

jutásától jegyezték az éveket, 1922-ben az I. évet írták. A fasiszta korszakban az 

Itáliai-félszigeten önálló pedagógiai rendszer épült ki. Mussolini az iskolát saját 

eszközévé tette: úgy tekintett rá, mint a fiatalok fasizálása elsőszámú színterére. 

Az oktatási rendszer a rezsim propagandájának kényszerű terjesztője lett, a fa-

siszták kezében az egyik leghatékonyabb eszköz volt a tömegtámogatás meg-

szerzésében. Kiemelt cél volt, hogy minden pillanatban ellenőrzés alatt tartsák 

az ifjúságot, és felkészítsék őket a harcra, amit a fasiszták az élet legfontosabb  

céljának tartottak. 

A fasiszta indoktrináció és a „megregulázás” processzusával próbálták bizto-

sítani, hogy az iskolapadokból olyan emberek kerüljenek ki, akik mint jövendő 

katonák, képesek legyenek vakon „hinni, engedelmeskedni és harcolni” 

(Mazzatosta, 1978; Gaudio, 1995). 

A „Ventennio”, vagyis az olasz fasizmus húsz esztendejének oktatáspolitiká-

jára azonban nem tekinthetünk egységes blokként. A Mussolini-rezsim első kö-

zeledése az iskola világához az 1923-as ún. Gentile-reformhoz köthető, amely 

liberális nevelési hagyományok nyomvonalán haladt, de autoriter és elitista jel-

leggel. A reformot Mussolini a tőle megszokott túlzással „a legfasisztább re-

form”-nak nevezte, úgy tekintettek rá, mint amely konstruktív választ ad az olasz 

oktatás általános válságára. Ez az állítólagos fasiszta jellege azonban inkább volt 

látszat, mint valóság (Di Riella, 2009). 

Az állam, a társadalom és a kultúra fokozatos fasizálása az 1924-es 

Matteotti-gyilkosság után vett lendületet. A fasiszta kormányzat a Gentile-

reformot inkább már áthághatatlan korlátai oldaláról szemlélte – Giovanni 

Gentile reformját valóban nem fasiszta célok fűtötték – annak a szükségnek a 

fényében, hogy az iskolát „a nemzet életének” szerves részévé tegyék. Elindult 

egy olyan folyamat, amelynek során Gentile követői folyamatosan „változtattak” 

az 1923-as reformon, „kiigazították”, hogy alkalmassá tegyék egy álarcától meg-

szabadult rendszer céljaira. A Közoktatási Minisztérium élére kerülő, egymást 

sűrűn váltó miniszterek a legteljesebb mértékben feláldozták a nagy előd reform-

ját, hogy eszközzé változtassák az iskolát és benne a tanárokat, a rendszer érde-

kében, egyúttal eleget tudjanak tenni Mussolini vakmerő víziójának. A Duce 

körvonalazta, hogy fasizálni kell a nemzetet, annyira, hogy az olasz és a fasiszta 

végül egyet jelentsen. Mussolini világosan megfogalmazta, mit vár a rezsim az 

iskolától: követelte, hogy az iskola teremtsen érdeklődést a fasiszta eszmék iránt. 
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Kiemelten fontosnak érezte, hogy az oktatás minden szintjén és minden intéz-

ményében a fasizmus szellemében neveljék az ifjakat. Mussolini szerint az isko-

lának az első helyen kell lennie, ahol formázzák az „olasz jellemet”. A Duce 

szükségesnek tartotta, hogy megteremtsék a fasizmus „új olaszait”, akik összeté-

veszthetetlenek a „múlt olaszaival”. De milyenek is az „új olaszok”? „Prototípu-

suk” a repülés úttörője, Francesco De Pinedo volt. A nápolyi születésű fiatalem-

ber 1923-ban lépett be az Olasz Légierőbe, majd pár éven belül Olaszország-

szerte ismerten csengett a neve repülési bravúrjai miatt. De Pinedo bátor volt, 

vakmerő, fegyelmezett, tele nemzeti büszkeséggel és persze odaadással a Vezér 

iránt (Mazzatosta, 1979). 

A gyakorlatban az új generációk kinevelésének hosszadalmas és komplikált 

nevelési és oktatási feladata két szinten valósult meg: az oktatás jelentette az 

egyiket, a párt fiataloknak létesített szervezetei pedig a másikat. A fiatal generá-

ciók „beszervezése” és ideológiai nevelése hosszútávú befektetés volt, azt várták 

tőle, hogy biztosítsa a rendszer fennmaradását. Miután az iskola egymagában  

nem tudott a politikai ideológia közvetítésével megbirkózni, a feladat a fiatalok 

fasiszta szervezeteire várt. 1926. április 3-án törvényt hoztak az Opera Nazionale 

Balilla (Nemzeti Balilla, ONB) megalakításáról. A „Balilla” szó a Battista 

dialektális beceneve. A hagyomány szerint Giovanni Battista Perasso 1746. dec-

ember 5-én Genovában egy kő elhajításával jelt adott a gyűlölt osztrákok elleni 

támadásra. A „Balilla” így az idegen elnyomással szembeszálló népi hőssé vált. 

Mint a rezsim semmilyen más szerve sem, az ONB pár éven belül a fasiszta Olasz-

ország szimbóluma lett. A fasiszták dagályos megfogalmazással „a Duce szeme 

fényének” nevezték és úgy vélték, hogy a fiatalság állami nevelésére irányuló hason-

ló kísérlet egyenesen példa nélküli az egész történelemben (Cavaleri, 2006). 

Az ONB hajszálérszerűen terjeszkedett az egész királyságban. Elsőrendű cél-

ja volt, hogy „új olasz generációt teremtsen”, felemelje a szellemet, növelje a 

testi erőt. 1927 decemberétől a sporttal kapcsolatos feladatok az ONB hatáskö-

rébe tartoztak. Számos sportlétesítményt építtettek, majd 1928 decemberétől a 6 

és 18 év közötti fiatalok számára a tömegsportot kizárólagosan az ONB szervez-

te. A 8 és 14 éves fiatalok premilitáris kiképzésben részesültek, hozzászoktatták 

őket a katonai élethez. A szervezet szoros kapcsolatot tartott a fegyveres erők-

kel, különös hangsúlyt fektetett a háborús dicsőség és a harci hagyományok té-

makörének. A feladat a fiatalok testi és erkölcsi nevelése volt, „a holnap fasiszta 

embere tudatának formálása”. Az ONB szinte rátapadt az iskolára, a tanárok és 

tanítók egy személyben voltak nevelők és az ONB emberei. A tanítóknak kellett 

gondoskodniuk arról is, hogy a legszegényebbek megkapják Balilla-egyenruhá-

jukat, melyet természetesen ingyen bocsátottak rendelkezésükre, a tagsági köny-

vet és a gyerekek családja körében is terjeszteniük kellett „az eszmét” 

(Schleimer, 2004; Messina, 1993). 

Mussolini rendszerének alapvetéseivel a gyerekek a tankönyveken keresztül 

ismerkedtek meg tételesen. Ennek érdekében 1929 elején rögzítették a tanköny-

vek írásának-összeállításának és kiválasztásának a szabályait az elemi iskolák-

ban. Kötelező lett, úgy az állami, mint a magániskolákban. A Közoktatási Mi-
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nisztérium felállított egy bizottságot is, hogy a munkálatokat irányítsa és koordi-

nálja. Háromévente revíziónak vették alá a könyveket, de a valóságban nagyon 

kevés változtatás történt. A könyvek híven tükrözték a kormány elvárásait, a 

fasiszta ideológia egyik leghatékonyabb terjesztőinek számítottak, sok családban 

talán ez volt az egyetlen könyv. A tankönyvi szövegek középpontjában fasiszta 

témák álltak, a fasizmus történelmi jelentősége és szükségszerűsége. Az ideolo-

gizálás minden tantárgyat érintett (Isnenghi, 1979). 

A fasizálás az elemi oktatás szintjén volt a legerőteljesebb. Az ábécét  is fa-

siszta képek segítségével tanították a kisgyermekeknek, a D betűt „Duce” betű-

nek hívták, a B betűt „Balilla” betűnek. A háború állt a fasiszta doktrína piedesz-

tálján. A kisgyerekekbe megpróbálták beleoltani a háborús szellemet, a fegyve-

rek, a gyakorlatozás iránti vonzalmat. El kellett sajátítaniuk a katonai erényeket, 

az engedelmességet, az alávetést a felsőbb hatalomnak, s mindezek ünneplését és 

felmagasztalását. Türelmetlen nacionalizmusra nevelték őket, olyanra, amely 

messze erősebb a szomszédos népek nacionalizmusánál. Ebben a gondolatrend-

szerben az intolerancia a másként gondolkodókkal szemben kifejezett erény volt. 

Felmagasztalták a fizikai erőt, az erőszakot követendőnek láttatták. A pacifiz-

musra pedig úgy tekintettek, amely összeegyeztethetetlen a fasiszta Olaszor-

szággal. Ezek a tanok (tévtanok) ellenkeznek a keresztény tanításokkal is. 1925 -

től el lehetett bocsátani azokat az alkalmazottakat, akiknél bebizonyosodott, 

hogy magatartásuk összeegyeztethetetlen a kormány általános direktíváival. Az 

1925. december 24-én életbe lépett törvény eszközt jelentett arra, hogy a peda-

gógusok sorait megtisztítsák (Gaudio, 1995). 

Az iskola „belső harc” színtere volt, itt kellett volna „az új ideálokat” bele-

plántálni a lelkekbe. Mussolini személye körül kultusz formálódott, bálványozó 

rajongás, mely elképzelhetetlen magasságokat ért el. Olyannyira, hogy mellette 

elhomályosult a király személye is. Életének epizódjai a tankönyveknek köszön-

hetően ismertek voltak a diákok előtt és ügyeltek rá, hogy ez folyamatosan így is 

legyen. Predappió-i gyermekkora a legkisebbeknek, háborús élményei a nagyob-

baknak szolgáltak iránymutatásul, természetesen mindig és mindenkor mitikus 

figuraként jelenítve meg őt. A gyerekeknek a hős és önfeláldozó élet példázatait 

mutatták be a tankönyveik. A revideált és cenzúrázott könyvekben gyakran esett 

szó fasiszta mártírokról, vagy a Duce hőstetteiről, esetleg más gyermekek pél-

damutató viselkedéséről. Állandó főszereplő volt a Balilla figurája, Gian Battista 

Perasso is (Tognarini, 2002). 

Az engedelmesség elsőszámú, alapvető tulajdonság volt, amelyet a fasizmus 

a gyerekektől megkövetelt. Ezt követte a bátorság, a fanatizmus. Az iskolában a 

rezsim valamennyi választása és kezdeményezése leképeződött. Az oktatási te-

vékenység a korszak légkörét tükrözte, a politika, a gazdaságpolitikai elképzelé-

sek, a rendszer „kampánytevékenységének” segítőjeként. A harmincas évek de-

rekától még erősebbé vált az állam beavatkozása az iskola világába, az iskolai 

programban helyet kapott az előzetes katonai kiképzés, a katonai ismeretek okta-

tása, a napi politikai események nyomon követése. A harmincas évek második 

felében pedig Etiópia megszállásával és a Birodalom megalapításával a háborús 
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tartalmak tettek szert mind nagyobb jelentőségre. Az etiópiai háborúval aztán 

valami új is megjelent, a fajvédelem (Messina, 1993). 

Az iskolai átnevelés hatása abban is lemérhető, hogy a családoknak ügyelni-

ük kellett a politizálásra is, féltek, nehogy a gyerekek tudatlanságból kifecsegje-

nek valamit abból, amit otthon hallottak. Hogy élték meg a gyerekek a fasiszta 

iskolát? A gyerekeknek tetszettek a háborús játékok, a fegyverek, akkor is, ha 

nem igaziakkal gyakorlatozhattak. A családokat nem mérgezte ez a propaganda, 

inkább gyűlölettel tekintettek rá. A fiatalok kettős szorításban éltek: a család és 

az iskolai tanítások mereven eltértek. 

Mindennapos, intenzív propagandatevékenységgel próbálták beleoltani a 

gyerekekbe az „új szellemet”. Az indoktrináció ellenére a „harc mítosza” végül 

darabjaira hullt. A háborús nevelés, a manipulált könyvek, a gyűlések, a felvonu-

lások, a himnuszok, a forradalmi indulók nem hagytak mély nyomot a fiatalok 

többségének lelkében. A fasizmus rendszerének „fekete köpenye” alatt nem si-

került megfojtani a szabad gondolkodást. 
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