
A FASISZTA OLASZORSZÁG NEVELÉSE 
ÉS OKTATÁSA

I — X V II-ig.

3. A  FA SISZ TA  ESZM E.

A  Duce megállapításai a fasizmusról.

Már az eddig elmondottak is fényesen m egvilágítják a Duce egész lényét, 
egyéniségét, kidomborítják jellemének legfőbb vonásait. Mégis ahhoz, hogy a kép 
tökéletes legyen, meg kell ismernünk az eszmét is, ami az ő lelkének sajátos szülötte. 
Mindenekelőtt hallgassuk meg őt magát, mint a legilletékesebbet, hogy miképpen 
szól a fasizmusról, arról a forradalomról, mely nemcsak Olaszországot kerítette 
hatalmába, hanem amelynek hullámai annak a határain is átcsaptak. Mit mond 
arról az erőről, mely egy nemzetet mentett meg, egy népet alakított át.

«Mi a lírának minden húrján játszunk : az erőszak, a vallás, a művészet, a poli
tika húrján. Politikusok és harcosok vagyunk. Szindikalizmust alkotunk, és csatá
zunk a tereken, az utcákon. E z a fasizmus, úgy ahogy terveztük, ahogy megalkot
tuk.» (1922. okt. 4. Milano. D iz. 64.)

«A fasizmus az olasz faj kiválóságát képviseli. A z olasz faj általa meg
találta és megváltotta önmagát, és ismét naggyá akar lenni.» (1923. jún. 18. 
D iz. 65.)

«A fasizmus hatalmas történelmi arányokkal bíró vallásos tünemény, mely egy 
fajnak az alkotása.» (1923. jún. 19. D iz. 65.)

«A fasizmus szellemi és vallási erő. Emberekben és csoportokban tévedhet, 
de a fasizmusból eredő láng halhatatlan.» (1923. okt. 24. D iz. 65.)

«Aki kimondja a fasizmus szót, az szépséget, bátorságot, felelősséget mondott 
ki vele, az kijelentette, hogy egy nép kész mindent adni, de semmit sem kérni, 
amikor a haza érdekéről van szó.» (1923. okt. 28. D iz. 65.)
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«A fasizmus maga az egész olasz nép.» (1925. szept. 28. D iz. 66.)
«A fasizmus ereje abban gyökeredzik, hogy ez valamennyi programmból csak 

az életrevalókat vette át, de azokat aztán meg is valósítja.» (1925. okt. 28. 
D iz. 66.) \

«A fasizmus milicia és önkéntesség.» (1926. ápr. 14. D iz. 66.)
«A fasizmus nem csupán egy párt, hanem kormányzat ; nem csupán kormányzat, 

hanem hit ; nem csupán hit, hanem vallás.» (1926. aug. 18. D iz. 66.)
«A fasizmus megoldja azt a hármas feladatot, mely az állam és az egyén, 

az állam és a csoportok, szervezetlen és szervezett csoportok között kialakul.» 

(1930. okt. 27. D iz. 67.)
«A fasizmus mindenekfölött az akarni igének a jelen ideje.» (1931. aug. 1. 

D iz. 67.)
«A  fasizmus gyakorlat és gondolat, olyan tevékenység, mely szoros benső 

kapcsolatban van történelmi erők bizonyos rendszeréből fakadó tantétellel, és ezzel 
együtt belülről fejti ki hatását. Nincs kötve a hely és az idő eshetőségeihez, mégis 
együttesen eszményi tartalmat alkot, mely a gondolat magasabb történelmében az 
igazság szabályára emeli.» (Enc. It. D iz. 67.)

«A fasizmus cselekvő embert akar, aki cselekvésébe egész erejét belefekteti : 
olyan embert, aki férfias öntudattal ismeri a fennálló nehézségeket, és kész azokkal 
szembeszállni. Az életet, mint küzdelmet határozza meg, melyből az embernek kell 
kiharcolnia a magához méltó helyzetet, ha előzőleg már megteremtette magában a 

felépítéshez szükséges fizikai, erkölcsi és szellemi eszközöket. íg y  akarja ezt az 
egyén, a nemzet és az emberiség számára.» (Enc. It. D iz. 68.)

«A fasizmus szent gondolat, mely az embert egy felsőbb törvénnyel és a tárgyi
lagos akarattal való benső kapcsolatában vizsgálja. E z a törvény és akarat átalakítja 

az egyes embert és egy szellemi társaság öntudatos tagjává emeli.» (U. o.)
«A fasizmus politikailag realisztikus tantétel akar lenni ; gyakorlatilag csakis 

azoknak a kérdéseknek a megoldására törekszik, amelyek történelmileg maguktól 

adódnak, és amelyek maguktól megtalálják vagy sugalmazzák a saját megoldásukat.» 
(U. o.)

«A fasizmus a demokráciának az az őszinte alakja, amelyik a népet nem mennyi
ségileg, hanem minőségileg fogja fel.» (U. o. D iz. 69.)

«A fasizmus nem pusztán törvények és intézmények alkotója, hanem nevelője 
és előmozdítója a szellemi életnek. Nem az emberi életnek a külső alakját akarja 
újjáteremteni, hanem annak a tartalmát, az embert, a jellemet, a hitet. 

(U. o.)
«A fasizmus ismertetőjelei : mindenekelőtt a munka, aztán a fegyelem, majd 

az önzetlenség, továbbá az élet becsületessége, a hűség, őszinteség, bátorság. (1926. 
okt. 28. D iz. 40.)

«Étkezésünk módját, öltözködésünket, dolgozásunkat, alvásunkat, összes 
mindennapi szokásainkat újjá kell alakítanunk.» (1932. jan. D iz. 40.)

«A fasiszta elfogadja és szereti az életet ; megveti és gyávaságnak tartja az 
öngyilkosságot : az életet kötelességnek, fejlődésnek, meghódításnak tekinti.» (Enc. 
It. D iz. 40.)
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«A fasizmusnak a két győzhetetlen alkotóeleme : a nép és a haza.» (1936. okt. 24. 

D iz. 38.)
«Mindenekfölött tökéletes, a teljes lemondásig való önzetlenség a fasizmus.» 

(1924. júl. 22. D iz. 52.)
«A fasiszta hitvallás hősi hitvallás, hit az emberi akarat, műveltség és munka 

erejében.» (1934. jan. 2. Popolo d ’Italia. D iz. 76.)
«A fasiszta hitvallása a hősiesség, a nyárspolgáré az önzés.» (1934. márc. 18. 

D iz. y j.)
«A fasiszta élete komoly, szigorú és vallásos : teljesen kiegyensúlyozott világ, 

melyet az erkölcsnek és a felelősségnek a lelki erői kormányoznak. A  fasiszta meg

veti a kényelmes életet.» (Enc. It. D iz. 114.)
«A fasizmusnak megvan a maga erkölcse, amelyhez hű marad, és ez az én 

személyes erkölcsöm is : világosan, nyíltan beszélni, és együtt menetelni barátaink
kal egészen a végső célpontig.» (1937. szept. 28. D iz. 115.)

«A fasizmus, az embersiég jövőjére és fejlődésére való tekintetben, általában 
nem hisz az örök béke lehetőségében és szükségességében. Visszautasítja tehát a 
békemozgalmat, mely a küzdelemről való lemondást rejti magában, gyáva meg- 
hunyászkodást az áldozatok elől.» (Enc. It. D iz. 121.)

«Azokat kedvelem, akik keményen, határozottan, szilárdan, engedelmesen, és 

ha lehetséges, csendben dolgoznak.» (1926. okt. 10. D iz. 158.)
«A fasisztának minden az állam és semmi, emberileg, szellemileg értékes nem 

létezik az államon kívül. Ebben az értelemben a fasizmus összesített egység, és a 
fasiszta állam, amely minden értéket magában egyesít, tisztázza, fejleszti és támo
gatja a nép életét.» (Enc. It. D iz. 164.)

«A fasiszta állam katolikus, de mindenekfölött és kizárólag fasiszta. Nyíltan 

kimondjuk, hogy a katolicizmus kiegészíti a fasizmust.» (1929. máj. 14. 
D iz. 167.)

«A fasizmus előtt az állam abszolút, minden más, egyén és csoport, vele szem
ben csak relatív, eszmei, amennyiben az államhoz tartoznak. A  fasiszta államnak 
saját öntudata, akarata van, ezért hívják erkölcsi államnak is.» (Enc. It. 
D iz. 169.)

«A fasiszta fogalomban : a nép az állam, és az állam a nép. A z eszközök pedig, 
amelyekkel az állam ezt az eszményt megvalósítja : a párt és a korporációk.» 
(1934. márc. 18. D iz. 169.)

«A fasiszta stílus : a tisztaság, a méltóság, a határozottság és a gyorsaság.» 
(1925. dee. 5. D iz. 170.)

«Megállapításainkban és tagadásainkban is a legtisztábbak vagyunk. Ez a jele 
győzhetetlen erőnknek. (1926. okt. 5. D iz. 170.)

«A szívósságnak, az állhatatosságnak, a rendszerességnek és minden más erény
nek, melyeket ezelőtt megtagadni látszott, ezután az olasz jellem alaperényévé kell 
válnia.» (1926. ápr. 15. D iz. 184.)

«Az igazi fasiszta változhatatlan erényei és tulajdonságai : az őszinteség, a 
becsületesség, az önzetlenség, a hűség, a bárorság, a kitartás.» (1926. okt. 28. 
D iz. 184.)
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A Duce a fasizmus céljáról.

A  fasizmus céljáról Mussolini a következőképen nyilatkozott : «Nem az 
uralkodóház, nem a katonaság, nem a rendőrség, nem a demagógoktól félreveze
tett és megcsalt nép ellen megyünk. A  munkás nép meg is érezte szándékainkat, 
mert támogatott bennünket és törekvéseinket. A  mindennel alkudozó és minden 

felelősség elől menekülő eszme, a rosszul leplezett politika, degenerált demokrácia, 

a szabadságot megcsúfoló szabadosok ellen megyünk.» (Bélluzzo: I l fascismo è 
l ’Italia).

«io év alatt teljesen meg kell változnia Olaszország képének : hegyeknek, 
mezőknek, kikötőknek. Üj olaszokat teremtünk, olyanokat, akik nem hasonlítanak 

a régiekhez. Ma azok ezek, akik harcolnak, holnap már azok az újak, akiket mi 
neveltünk, a mi képünkre és hasonlatosságunkra : a balillák, az avanguardisták. 
A  jövő Olaszországot, melynek a képe a lelkűnkben él, nem álmodozással, hanem 

kemény munkával kell megteremtenünk.» (U. o.)
A  La Marcia su Roma céljáról ezeket mondta 1922 okt. 31-én : «Munkánk 

ma kezdődik! Romboltunk, tehát építenünk kell! Leromboltuk a régi liberális 

uralmat, a szolgai párt- és parlament-demokráciát, azt a politikai és társadalmi 
rendet, mely magában hordta a visszaélést, a hanyatlást. Föl kell építeni a fasiszta 
Olaszországot : a népi jogot, a rend és az igazság által biztosítani kell a munkás 

nép hatalmát, jólétét és fejlődését.* (II Primo Libro del Fascismo.)
A  fasizmus első és természetes céljai között volt az antifasiszták ellen való 

küzdelem. 1929 m áj. 26-án a parlamentben jelentette ki a Duce, hogy : «Olaszország

ban nincs helyük az antifasisztáknak!» {Diz. 2.)
1930 okt. 27-én pedig így nyilatkozott ugyanerről a kérdésről : «Mi egy hanyatló, 

de a kikristályosodott érdekkapcsolatok folytán még mindig hatalmas világ ellen 

küzdünk. A  fasiszták számolnak ezzel. A z antifasizmus nem halt meg, ellenállása 

még mindig tart. Csak a küzdőtér lett nagyobb : tegnap még csak Olaszország 
volt, ma az egész világ.» {Diz. 3.)

A  nagy tervek és célok egyike volt a légierők fejlesztése is. 1927 okt. 24-én 
azt mondta erről a Duce, hogy a levegő meghódításának lesz a legjótevőbb hatása 

a világ erkölcsi és gazdasági előrehaladására. {Diz. 3.)
Róma műveltségének világtörténelmi hatása és jelentősége is állandóan ott 

lebegett Mussolini szeme előtt. Emlékeztető volt ez és egyúttal hatalmas ösztönző 
erő, melynek a sugallatát a fasizmus is megérezte, és olyan gazdag, kimeríthetetlen 

szellemi forrást talált benne, mely biztosította a nemzetet a felől, hogy ez az új és 
harmadik civilizáció sem fogja Olaszország erejét kimeríteni. Mussolini meg volt 

erről győződve, azért is mondta erre vonatkozólag 1925 nov. 4-én, hogy : «Olasz
ország nem merült ki sem az első, sem a második civilizációban, és most készül 
megteremteni a harmadikat.» {Diz. 24.)

A  fasiszta állam szervezetéről azt mondta, hogy az csak korporatív lehet, 
mert ha nem az, akkor nem is fasiszta. (1930. okt. 1. Diz. 35.)

A  képviseleti rendszer, a Duce, szavai szerint, felülmúlja a szocializmust és a 

liberalizmust is, és egészen új összetételt teremt. (1933. nov. 14. Diz. 36.)
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Az előbbi alkalommal bővebben is kifejtette ezt a rendszert és ennek célját : 
«Ahhoz, hogy teljes, tökéletes, forradalmi képviseleti rendszert alkothassunk, 
három feltétel szükséges. Kell egy egységes, egyetlen párt, amelynek révén a gazda
sági fegyelemmel karöltve a politikai fegyelem is működésbe fog lépni, és amelyben 
az ellentétes érdekek fölött mindenkit összefűz a köz iránt való hűség. Kell a teljes 
hatalmú állam, mely mindent magábaolvaszt, hogy azt átalakítsa, hatalmassá 
tegye : minden erőt, a népnek minden érdekét és reményét. A  harmadik, utolsó és 
legfontosabb feltétel az, hogy az eszményért állandóan a legmagasabb feszültség
ben kell élni.» (1933. nov. 14. Diz. 36.)

A  fasizmus egész munkaterve benne van abban a tömör mondatban, amely
1933 okt. 28-án a Piazza Venezian hangzott el a Duce ajkáról : «A fasiszta Olasz

országnak mind az anyagiakban, mind a szellemiekben elsőségre kell törekednie a 
szárazon, a tengeren és a levegőben.» (Diz. 96.)

Az Enciclopedia It.-ban ezt írta a Duce a fasizmusról : «A fasizmus a szabad
ságért van. De ez a szabadság kizárólag csak az a komoly szabadság lehet, mely a 
haza és a hazában az egyén szabadsága.» (Diz. 105.)

Szabad fejlődést akar biztosítani az egyén szellemi és fizikai képességeinek, 
mert ahogy 1918 máj. 24-én mondta Bolognában : «A tömeg nem győz a tömeg 

fölött, hadsereg nem győz hadsereg fölött, szám nem győz a szám fölött. Ebben a 
kérdésben csakis a minőség lehet a döntő tényező.» (Diz. 157.)

Az államhatalom alapjául a népi erőt szervezi meg a fasizmus. Erről is írt a 
Duce az Enc. It.-ban «A fasizmus erős, szervezett államot akar, mely széles népi 
alapra támaszkodjék.» (Diz. 169.)

Még a fasiszta beszédstílusról is megemlékezett a Duce 1924 áug. 7-én a párt 
Nemzeti Tanácsában: «Gondolkodó- és vitázóképességünket mindinkább élesí
tenünk kell, és nemcsak heves támadásra, hanem a maró gúny finom alkalmazására 
is készen kell lennünk.» (Diz. 170.)

A  gyors elhatározást, a rögtönös cselekvést a fasiszta erények legfontosabb- 
jának tartja és minden más elé helyezi. «Nem szabad a tegnap hősi vállalkozásai

nak az emlékeinél sokáig időznünk akkor, amikor új feladatok tűnnek fel a látó
határon.» (Diz. 170.)

A  fasiszta lélek fegyelmezettségének minden körülmények között meg kell 
nyilatkoznia, legfőképen akkor, ha azok áldozatot, lemondást követelnek. A  Duce 
szerint ez az igazi fasiszta fegyelem. E zt a fegyelmezettséget akarja az olasz 
lelkekbe beleoltani, belénevelni és abban hatalmas erővé növelni a fasizmus. De 
enne,k a lelki erőnek a kitermelése már nemcsak az államnak a feladata, hanem a 

fasisztának magának is a legelső és legszentebb kötelessége.

A Duce a fasiszta kötelességekről.

A  kötelességteljesítőnek legszebb példáját maga Mussolini adja fáradhatatlan 
munkás életével, önzetlenségével. Amikor csak alkalom kínálkozott arra, mindig 
felhívta erre a hazafias és fasiszta erényre polgártársait.

Ernesto Codignola: I l rinnovamento spirituale dei giovani (Az ifjúság lelki meg
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újhodása) című munkájában is találunk a Dúcétól néhány erre vonatkozó felszólí
tást. «Teljesítsétek kötelességteket mindig a legnagyobb határozottsággal^ és fel
tétlen egyszerűséggel az életnek legkisebb és legnagyobb eseteiben is. E z a szabály  
vezessen mindig benneteket.

Más alkalommal : «Mindenkinek elsó kötelessége tudni, hogy mi az ö emberi 
feladata a családdal, a nemzettel, az egyházzal szemben : azaz mindenki legyen 
önmaga, adja önmagát a legteljesebben. Aki költő, legyen költő, aki bölcselkedő, 

az legyen bölcselkedő, és így tovább, de mindenki a legnagyobb fokban igyekezzék 
a saját egyéniségét adni.*

Amikor a rokkantak vezéri pálcát ajándékoztak a Ducenek, ezeket mondta 
nekik : «Rokkant bajtársak! T i felajánlottátok nekem ezt a pálcát, amelyről azt 
mondjátok, hogy ez parancsnoki pálca. Számomra ez a pálca az engedelmesség 
pálcája, engedelmesség a haza akaratának és a győzelem szellemének.* '&•

Már a zsenge gyermekiélekbe is elveti a fasiszta nevelés az engedelmesség és 
a kötelességteljesítés magvait. A  Fasiszta Nemzeti Párt kiadásában megjelent : 
I l  primo libro del fascista (A fasiszta első könyve) című könyvecskéjében ott találja  
a tanuló a komoly figyelmeztetést : «A fasizmus nem ígér sem tisztségeket, sem 

kitüntetéseket, sem gazdagságot, csak kötelességeket és küzdelmeket követel.»
A  Duce a következőkben jelölte meg a Pártnak, a Miliciának és a Szindikátu

soknak a fasizmus parancsait : «Fegyelem, egyetértés, politikai és erkölcsi hajt- 
hatatlanság.» (1926. okt. 28. D iz. 28.)

A  kormányzat II. ötéves gyűlésén, 1934 márc. 18-án ezeket mondta a Duce 
a fasiszta kötelességekről : «Szükséges a feltétlen eszményi hajthatatlanság, az 
elvekhez való feltétlen hűség, a szent és a profán dolgok mind élesebb megkülönböz
tetése és a kitartó őrködés mindennel szemben, ami a legtávolabbról is árthatna a 
kormányzat tekintélyének.» [Diz. 30.)

Az ifjú fasisztákhoz pedig így szólt 1937 szept 5-én : «A legmagasabb kivált

ság, a legnagyobb megtisztelés, amire a fasiszta idők emberének vágyakoznia és 
törekednie kell, az, hogy fegyvert viselhessen.» {Diz. 30.)

Alaptétele a fasizmusnak, hogy csak az kaphat jogot, aki előbb kötelességet 
teljesít. E zt a szabályt sokszor hangoztatta a Duce különböző alkalmakkor mondott 
beszédeiben. Az olasz haza iránt való kötelességek egyike a munka is, mely a nemzet 
nagyságáért folyik.

A  fasiszta kötelességek teljesítése alól a külföldön tartózkodó fasiszták sincse
nek felmentve. «Külföldi fasiszták! Minden munkátokban, életeteknek minden 
pillanatában a latin, a római, az olasz műveltség úttörőinek, misszionáriusainak, 
hordozóinak tartsátok magatokat!» (1925. okt. 31. D iz. 71.)

Rovigóban, 1923 jún. 2-án ezt mondta a Duce a kötelességekről : «Készek 
vagyunk merni, harcolni, meghalni azért, hogy a fasiszta forradalom gyümölcsei 
el ne pusztuljanak.» {Diz. 73.)

Hogy hol van az olasz arcvonal, melynél az olaszoknak küzdeniök kell, azt 
1930 máj. 24-én ezekkel a szavakkal jelölte meg a Duce : «Nekünk, fasisztáknak 
az arcvonalak, az összes arcvonalak szentek. Erről nem vitatkozunk : ezeket meg- 
védjük.» {Diz. 78.)
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Minden hely, ahol olasz verejték hull, szent arcvonal, melytől távol kell tartani 
minden ellenséget. Semmiféle bomlasztó erő ne jusson be a családi tűzhely szent 
egységébe, a munkahelyek összhangzó ritmusába, a nemzeti egység építő szerve
zetébe, a katonaságból alkotott acélfalak közé, mert ezek mind a legféltettebb 
arcvonalak, ezeket áttörnie ellenségnek nem szabad. Ezeket az arcvonalakat a 
fasiszta élet teremti meg egész berendezésével, és ennek megnyilvánulásaival védi 
meg azokat. Mint Mussolini az Enc. It.-ban írta : «A fasisztát a komoly, a szigorú 
és a vallásos élet jellemzi. E zt az életet, ezt az új világot a fasiszta lélekből áramló 
erkölcsi és felelősségérzettől áthatott erők tartják egyensúlyban.» (Diz. 113.)

De a kormányzat is biztosítja ennek az életnek a sorát és jövőjét, mert maga 
a Duce jelentette ki ezt 1934 ápr. 21-én a következő szavakkal : «A fasiszta forra
dalom az olasz néptől fegyelmet és egységet követelt, de ugyanakkor ünnepélyes 
kötelezettséget vállalt magára, melyhez a feketeinges forradalmárok mindegyike 
életének utolsó pillanatáig hű marad. E z a kötelezettség : az olasz nép nagyobb 
hatalma és nagyobb jóléte.» (Diz. 132.)

És ennek érdekében, ha kell : «A fasiszta állam nemcsak védekezik, hanem 
támad is.» —  mondotta a Duce 1923 febr. 16-án a Parlamentben. (Diz. 165.)

Az államnak sokféle kötelességéről, amelyekkel a nép jólétéről kell gondoskodnia, 
ezeket mondta a Duce a kormányzat I. ötéves gyűlésén, 1929 március 10-én : 
«Az állam neveli a polgárokat a hazafiúi erényekre ; felvilágosítja őket hivatásuk
ról ; beilleszti őket a nagy egységbe ; megvédi érdekeiket az igazságszolgáltatásban ; 
továbbítja a szellemi vívmányokat a tudományokban, a művészetekben, a jogban, 

az emberi összetartásban ; a néptörzsi kezdetleges életből az emberi hatalom leg
magasabb kifejezőjébe, az államba emeli föl az embereket ; a századokra bízza 
azoknak a nevét, akik területének teljességéért vagy törvényei iránt való engedel
mességből meghaltak ; példának állítja és ajánlja a jövendő nemzedékeknek azokat 
a kapitányokat, akik területeket szereztek és azokat a lángeszű honfitársakat, akik 

dicsőséggel árasztották el a hazát.» (Diz. 167.)
Ezért a minden irányú gondoskodásért azonban teljes odaadást is követel az 

ország polgáraitól, mert csakis az ő erejükkel együtt valósíthatja meg nemes szándé
kait. Az egyéni érdeknek háttérbe kell szorulnia a haza érdekei előtt. «Az életet 
naponta kockáztatni és újra élni kell azzal az állandó kinyilvánítással, hogy készek 
vagyunk azt szükség esetén bármikor feláldozni.» (1923. nov. 6. D iz. 184.)

«Az élet semmivé lesz, amikor a haza legfőbb érdekei forognak kockán.» (1925. 
okt. 28. D iz. 184.)

«Nekünk, fasisztáknak az élet állandó harc, melyet mi őszinte lelkesedéssel, 
nagy bátorsággal és a szükséges önbizalommal fogadunk.» (i926.március 28.D iz. 185.)

A  Duce a fasizmus alkotásairól.

Ehhez az élethez kellett megalkotni a fasiszta lelket, melyből ezek az erények 
fakadhattak. Már 1917 nov. 26-án, a Popolo d ’Italiaban ezt írta Mussolini : «Az 
ember a legfontosabb elem, és a világ összes gépi eszközei elégtelenek a győzelemhez, 
ha elégtelen a katonák lelke és viszont. (Diz. 2.)
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Ennek a léleknek pedig egyik legfőbb jellemvonása a bátorság legyen. «Bárki 
hajózhat a nyugodt tengeren, amikor a szelek dagasztják a vitorlákat, és se hullá
mok, se viharok nincsenek. A  szép, a nagyszerű, mondhatnám a hősi hajózás csak 
a dühöngő viharban lehet.» (1924. aug. 2. D iz. 3.)

Az olasz nép rövid idő alatt megértette és követte a Duce kívánságait. Már
1926 máj. 25-én ezeket mondta a Duce az olasz lélekről : «A fasizmus alakította 
át az olaszok jellemét, lehántott a lelkűnkről minden tisztátalan kérget, meged
zette azt minden áldozatra, megadta az olasz arcnak az ő igazi vonásait : az erőt 
és a szépséget.» (Diz. 22.)

Megerősítette ezt a megállapítását 1934 márc. 18-án is a II. ötév gyűlésén : 
«Már lehet látni, és mindig jobban látható lesz az olasz nép fizikai és erkölcsi 

átalakulása.» (Diz. 114.)
Ezt az átalakulást azonban annak köszönheti az olasz nép, hogy a fasizmus 

gondoskodott egységes szellemű iskoláról, amelyben hazafias és vallásos alapon 
nevelték az olasz önérzetet. Hogy Etiópiát 7 hónap alatt meghódíthatták, azt 

már ennek az új önérzetnek, új olasz léleknek tulajdonította maga Mussolini is. 
Ezt írta Badoglio iE tiopia i háború* című könyvének az előszavában : «Az október 
3-tól május 5-ig tartó háborút teljes joggal fasisztának lehet mondani, mert fasiszta 

lélekkel vezették és avval győztek : gyorsasággal, határozottsággal, áldozatos 
lélekkel, bátorsággal és emberi mértéket felülmúló kitartással.» (Diz. 88.)

A  feketeingesek romlatlan, megvesztegethetetlen és halhatatlan lelkületével 

küzdöttek az olasz katonák a forró sivatagok, áthatolhatatlan szikla-rengetegek 
útvesztőiben. Hogy mit jelent a fasisztának a fekete ing, azt megmondta a Duce 
1925 jún. 22-én : «A fekete ing nem a hétköznapok inge, de egyenruha sem ; az a 
harc öltözéke, és azt nem vehetik föl magukra mások, csakis azok, akik a keblük
ben tiszta léleknek adtak szállást.» (Diz. 20.)

A  fasizmusnak egyik legfontosabb alkotása a milicia, melynek a feladata lesz 
mindig megvédeni a fasiszta forradalmat. A  milicia a Duce legmesszebbmenő 
pártfogása és védelme alatt áll. 1924 febr. 2-án így szólt a miliciáról : «Azt hiszem, 
hogy a milicia tagjai, akiknek a kiváltságuk, hogy magukra ölthetik a szürke-zöld 
egyenruhát és puskát hordhatnak, a szuper-fasiszták, a fasizmus aszkétái, akik a 
fasiszta eszmének, szenvedélynek, hitnek, apostolkodásnak engedelmeskednek...» 
(Diz. 112.)

A  fasiszta sorozás is egyike azoknak az intézményeknek, amelyeknek az olasz 
lelkiség átalakítása a céljuk. 1928 márc. 28-án ezeket mondta a Duce erről a nemzeti 
ünnepről : «A fasiszta sorozás : nem csupán csak szertartás, hanem a legfontosabb 

mozzanata annak a nevelési és előkészítési rendszernek, mely az olasz férfit a teljes
ség lényeges kiegészítő tagjává a v a tja .. .» (Diz. 103.)

Általában minden fasiszta szertartásnak mély értelme, jelentősége és 
nevelő célja van. Nem a külsőségeken, hanem a lelki telítettségen alapszik minden 

emlékezés, a hagyományok ápolása, gondozása. 1925 okt. 23-án ezt mondta a Duce 
erre vonatkozólag : «Nem elég emlékműveket emelni. Ha nem hevíti azokat a nép 
szívének a melege, akkor azok csak egyszerű sírkövek, hidegek, csupaszok, 

meddők. Szükséges, hogy örök emlékezésünknek ezen jelképei körül mindig
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lángoló legyen a mi hitünk, biztosak és szilárdak legyenek a mi szándékaink.* 

{D iz. 24.)
A  különféle intézmények mind csak keretek, amelyekbe a fasiszta gondolat 

beilleszkedik. A  legnagyobb és legfontosabb keret a Fasiszta Nemzeti Párt, mely
nek szerepét a Duce a következő szavakkal jelölte meg : «A Párt a kormányzat 
legfontosabb és legalapvetőbb szervezete. Hatalma mindenhová elér. A  hatalmon 
kívül apostolkodást gyakorol, és pusztán besorozott nagy emberanyagával, részben 

még a nép ellenőrzésével is, a meghatározott és jellemzett elemet képviseli. A  Párt 
adja az államhatalom gyakorlásához önkéntes beleegyezését és hűségével a felbecsül* 
hetetlen támogató erőt.* (1929. szept. 14. D iz. 123.)

«A Nemzeti Fasiszta Párt egy hadsereg, egy rend, amelybe azért lépünk be, 
hogy szolgáljunk és engedelmeskedjünk.» (1932. okt. 23. D iz. 124.)

Ennek a Pártnak a közreműködésével sikerült az államnak megvalósítani 
azokat a terveket, amelyeket maga elé tűzött. 1925 júl. 30-án így számolt be a 
Duce az addig elért eredményekről : «A fasiszta kormány visszaadta a népnek a 
megcsúfolt vagy elvesztett szabadságát, a munka, a birtoklás, a költözködés, a 
nyilvános istentisztelet-gyakorlás, a győzelemnek és a hozott áldozatoknak az 
ünneplési, a lelkiismeret, a saját sors irányításának a szabadságát, lehetőségét, 

többé nem kell éreznie azt, hogy a mások kapzsiságának és népámító beszédjeinek 
a szolgája, hanem erős és hatalmas nép.» {Diz. 105.)

A  tekintély, a rend, az igazság, a munka megengedi, hogy az olasz nép a saját 
otthonában élheti végig hazájának áldozott életét. A  kormány minden módon 
segítette polgárait a saját otthon megépítésének, berendezésének a nehéz feladatai
ban, és hathatósan támogatta ezt az okos és a családalapítást biztosító nemzeti 
törekvést. Erről írt a Duce a Popolo d’Italia 1933 júl. 4-i számában : «Egy tágas, 
tisztességes ház nélkülözhetetlen akkor, ha azt akarjuk, hogy a paraszt családja 
együtt maradjon, és ne szakadjon szét a városokba való beköltözéssel.» {Diz. 23.)

♦Minden olasz földmívesnek legyen megfelelő és egészséges háza, melyben a 
paraszt nemzedékek élni és évszázadokon át fennmaradni tudjanak, mint az olasz 
fajnak biztos és változhatatlan alapjai.» (1934. márc. 18. D iz. 23.)

A Duce a fasiszta államról és annak jövőjéről.

Minden állampolgárnak éreznie kell az állam hatalmának az erejét az élet 
egész területén, és el kell fogadnia az állam akaratát, mert csak az állam biztosít
hatja a nemzeti és vallásos nevelést, az egységet, a függetlenséget, a fajnak és a 
történelemnek a folytonosságát, a gazdasági életet, ha az egyéni erők elégtelenek 
vagy téves irányban hatnak. Az államhatalom alakítja ki az új olasz erkölcsnek, 
szellemiségnek igazi arculatát. A  Duce szerint : «A fasiszta állam az erőnek és az 
uralomnak az akarata. A  római hagyomány, mint az erőnek az eszménye él benne.» 
{Diz. 169.)

A  hatalmat a Párt, a milicia, a korporációk és ezekben a honpolgár hűsége 
jelentik. «Egy veszély fenyegetheti a kormányzatot : az, amelyet közönségesen 

nyárspolgári szellemnek mondanak, azaz a megelégedettségnek, az alkalmazkodás
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nak, a kételkedésnek, a megalkuvásnak, a kényelemszeretetnek, a pályán való 
nyugodt előbbrejutásnak a szelleme.» —  mondotta a Duce 1934 márc. 18-án a 
kormányzat II. ötéves évfordulójának ünnepi ülésén. (Diz. 16.)

A  fasizmus egész nevelési rendszere és szervezete, mint zárt acélfal védelmezi 
az intézményeket, testületeket a bomlasztó régi szellem befurakodásától, attól, 
hogy a régi erkölcsök újból alááshassák a fasiszta hatalmat és uralmat. Mert, mint 
a Duce többször is hangoztatta, az ellenség még mindig áskálódik bent és kint is, 
ezért a forradalom sem szűnt még meg, hanem tovább rombolja az elmúlt idők olasz
ellenes bástyáit, hogy az eljövendő nemzedékek már mindenütt csak fasiszta 
őrséggel és lobogóval találkozhassanak. A  remény megvan erre, mint a Duce
1934 ápr. 21-én mondta : «Lassan-lassan, kitartó és fokozatosan gyorsuló mozgással 
bensőségesen belekapcsolódik az olasz nép a nemzet, az állam életébe, hogy saját 
kezébe ragadhassa sorsának a kerekét.» (Diz. 132.)

Hogy mennyire bízik a Duce nemzetének a jövőjében, azt igazolják az 1930 
okt. 27-én, Rómában, a Párt szövetségi vezetői előtt elhangzott szavai : «Mosoly- 
gunk, valahányszor a halálpróféták napjainkat számlálják. Ezeknek a prófétáknak 
nemcsak a porait nem találják többé, de emlékük is elenyészik már, a fasizmus 

ellenben még mindig élni fog.» (Diz. 3.)
Az olasz jövővel kapcsolatban így nyilatkozott a Duce : «Egy egész évszázad a 

mienk! —  Minden évszázadnak megvannak a saját jellemző vonásai. Ezer jel 
mutatja, hogy ez a század a fasizmusé. Hogy van egy külön fasiszta életelv, azt 
igazolják a tények, melyek megnyilatkoznak abban a hitben, mely meghódította a 
lelkeket, de bizonyítják ezt a fasiszta hősök, elesettek és vértanúk is.» (Enc. It. 

D iz. 156.)
A  milánói Dóm-téren 1932 okt. 25-én pedig így szólt : «A X X . század a fasiz

mus százada lesz : az olasz hatalom százada, melynek tartama alatt Olaszország 
harmadszor lesz az egész világ műveltségének az irányítója, mert a fasizmus elvei 
nélkül nincs menekvés sem az egyén, sem a népek számára.» (Diz. 157.)

És ebben a században, a Dúcénak 1933 okt. 28-án elhangzott szavai szerint : 
«A fasiszta Olaszországnak meg kell szereznie az elsőséget a szárazföldön, a tengeren, 
a levegőben, anyagiakban és szellemiekben.» (Diz. 29.)

A z olasz nép fasiszta egységének hű jelképe a vesszőnyaláb a bárddal. Erről 
is szólt a Duce 1933 márc. 23-án : «A fasizmus vesszőkötegei olyan szorosak, mint 
még soha, a bárd pedig élesebb, mint azelőtt volt. És a római igazságszolgáltatás 
ezeréves jelképe mögött ott áll az egész olasz nép, mely a háború és a forradalom 
nyomán akaratban és hűségben egységes tömbben egyesült. E zt a tömböt 

semmiféle csel vagy erőszak sem képes szétrepeszteni és még kevésbbé 
feldarabolni.» (Diz. 64.)

«A fasiszta Olaszország egy hatalmas légió, mely a liktorok jelvénye alatt 
menetel a szebb jövő felé. Senki sem képes őt feltartóztatni. Senki sem fogja őt meg
állítani.» (1930. okt. 27. D iz. 96.)

«A fasiszta Olaszországnak oly nagy szellemi és fizikai ereje van, hogy bár
milyen sorssal szembeállhat, és képes lesz azt maga felé hajlítani.» (1937. aug. 20. 
D iz. 96.)

87* 1349



«Egyedül csak Isten hajlíthatja meg a fasiszta akaratot, emberek és más ténye
zők soha.» (1934. dee. 3. Diz. 77.)

Legyőzhetetlen erő és elszánt akarattól támogatott önbizalom csendül ki 
Mussolini következő szavaiból : «A fasiszta forradalom zászlója az én kezemben 
van.» (1925. jún. 22. Diz. 75.)

«Ezt a zászlót csak előrevinni lehet, vissza soha.» (1926. febr. 5. Diz. 75.)
A  Duce végtelen és biztos reményének alapja az az ifjúság, mely a fásiók 

szervezeteiben nevelődik és tömörül körülötte. Achille Starace: Fasci giovanili di 
combattimento (Ifjúsági harci fasciók) című könyvében is találunk erre vonatkozó 
Duce-mondást : «Egyetlen tegnapi, mai vagy holnapi ellenfelünk se ringassa magát 
abban a hitben, hogy a mi hatalmunk rövid ideig tart. A  mi kormányzatunk alapja 

a nemzet lelkiismerete és a legjobb, legfrisebb olasz nemzedék tartja fönn.»

Mit mondanak mások a fasizmusról ?

Az eddigiekben megismerkedtünk azokkal az alapelvekkel, amelyeket maga 
a Duce jelentett ki különböző alkalmakkor a fasizmus lényegére vonatkozóan. 
A  következőkben néhány más vélemény is kidomborítja annak legfőbb vonásait. 
Ugo Cuesta: I l fascismo (A fasizmus) című munkájában olvashatjuk : «A fasiszta 
szabályokat a fasiszta élet termelte ki. Mussolini elveti az örök békét, a nemzetközi
séget, elfogadja, szereti az életet, elismeri az élet kötelességeit, megveti és gyáva
ságnak tartja az öngyilkosságot. A zt vallja, hogy az élet szent és teljes már az egyén 
érdekéből is, de mindenekfölött az, ha másokért, közeliekért, távoliakért, élőkért és 
a jövendőkért áldozzuk fel erejét.

Tiltakozik azok ellen, akik az emberiség művelődésének a történetét csak egyes 
társadalmi csoportok anyagi érdekeinek a szempontjából tárgyalják és határozzák 
meg, ezért Mussolini marxistaellenes. Hisz mindig a hősiességben. Elítéli az osztály
harcot, megveti azt a gyűlöletes elvet, hogy a boldogság csak a vegetatív jólétben 
található meg. N yitott szemmel nézi a világot. Tagadja, hogy egyedül a szám, a 
mennyiség irányíthatja az emberiséget. A z emberi egyenlőtlenséget szükségesnek 

tartja a haladáshoz : a tudás és a tudatlanság, akarat és lustaság, erő és gyengeség 
a társadalomban és a politikában egyaránt küzdelmeket váltanak ki. Ellensége a 
szociáldemokráciának, a liberalizmusnak.

A  fasizmus ezzel szemben a hatalomnak és az igazságosságnak egységes akarata, 
mely biztosítja az egyénnek az elvégzett kötelességeiből fakadó jogait, a népnek 
pedig azt a színvonalat, mely munkája, tehetsége, szellemi fejlettsége révén őt meg
illeti. A  fasizmus kivonta a szociáldemokrata és liberalizmus eszméiből mindazokat 
a gondolatokat, amelyeknek létjogosultságuk van : a jót, a hasznosat. A  fasizmus 

az élet maga, minden kötelességével és felelősségével.»
Balbino Giuliano: La politica se. del Gov. Naz. (A nemzeti kormány iskola- 

politikája) című munkájában ezt olvashatjuk : «A fasizmus gyökerében alakítja 
át az olasz lelkiismeretet, az egyént, annak céljait, erkölcsi, társadalmi életét, nem 
ismeri az egyéni és a gazdasági érdekeket. Az egyéni érdek legfeljebb csak akkor 
lehet erkölcsössé, ha lelki értékeit teljesen kifejti a nemzet és az emberiség érdekében.
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Nagy előnye a fasizmusnak, hogy az egyén sajátos képességeit fejleszti ki, és azokat 
igyekszik a nemzeti termelés szolgálatába beállítani. De ezenkívül megengedi azt, 
hogy az egyén különös és értékes képességeit szabadon kifejthesse.*

A  Nemzeti Fasiszta Párt: A fasiszta első könyve című kiadványában ezeket 
találjuk : «A fasiszta állam az összes erők és az összes, egyetemes nemzeti érdekek leg
főbb összetevője és kiegyensúlyozója. A  fasiszta gondolat a nemzeti életben a követ
kezőkben érvényesül : minden az államban, semmi az államon kívül, semmi az 

állam ellen. Ennek következménye az összes társadalmi osztályok egysége. De az 
olasz nép politikai, társadalmi és erkölcsi egysége is megvalósul a fasiszta államban, 
mely a népnek akaratot ad, biztosítja és őrzi belső és külső érdekeit.

A  fasizmus elismeri, támogatja és összeegyezteti a nép jogait. Nevelése kiter
melte a bátor, kockázatot kedvelő, veszélyt megvető, minden áldozatra kész, 
állandóan küzdő, a kényelmet megtagadó, olaszságára büszke, a munkában fegyel
mezett, hatóságai iránt tisztelettel viseltető, az igazságot bátran hirdető 
olasz lelket.

A  fasiszta kormányzat a fekete-ingesek forradalmából eredő nemzeti újítások, 
intézmények összesége ; alapjai : a tekintély, a rend, az igazság ; védelmezői a fekete- 

ingesek, akiknek a jelszava : kitartani hűséggel, fegyelemmel, lelkes oda
adással.»

Ugyanezeket a megállapításokat találjuk Belluzzo: I l fascismo é l ’Italia  (A 

fasizmus Olaszország) című könyvében, melyben kiemeli az ifjúság előtt a fasizmus 
nagy értékeit. Figyelmezteti a tanulókat arra, hogy nem lehet fasiszta az, aki nem 

becsületes, nem munkás ; hogy a fasisztának erkölcsösnek, őszintének, vallásosnak 
kell lennie, üldöznie kell a rendbontó suttogókat, ki kell kutatnia a névtelen rágal
mazókat, példát kell adnia a tekintélytiszteletben.

Saverio Grana: Mussolini című könyvében így beszél a gyermekeknek a fasiz
musról : «A fasizmus hazaszeretetet, olaszságot, vallásosságot, szépséget jelent, és 
abban is megnyilatkozik, hogy mindig tökéletesebbekké akarunk lenni, és munkán

kat is mindig jobban igyekszünk elvégezni. De jelenti az új Olaszország lángoló 
tüzét is, amelynek melegével kell betölteni a gyermek szívét. (93. 1 .) ...

A  fasizmus szabadságot is jelent, de nem azt a szabadságot, amelyet a liberaliz

mus és a kommunizmus hozott magával. Olaszország ellenségei sietnek is hirdetni, 
hogy nálunk nincs többé szabadság. Valóban : nem szabad megsérteni a királyt 
és bántalmazni a karabinieriket, nem szabad sztrájkok megrendelésével és ren
dezésével a nemzetet a pusztulásba, végső nyomorba kergetni, nem szabad többé 
osztálygyűlöletet szítani és a polgárok lelkét megmérgezni, nem szabad ezentúl a 
volt hadviselteket kigúnyolni és a feszületet meg a nemzeti lobogót leköpdösni, 
nem szabad a hazát megbecsteleníteni és megölni. De szabad ezentúl élni, a saját 
tisztességes munkával jólétet teremteni, és mindent megtenni a magunk és a haza 
javára. (29— 30. 1.)

. .  .A z egész olasz nép a legnagyobb bizalommal tekint a Ducere, a fasizmus 
megteremtőjére, a kormány fejére, és meg van arról győződve, hogy biztos kézben 
van Olaszország jövője. Még a külföld is tanulmányozza a fasizmus lényegét, és 
igyekszik annak elveit saját földjének a talajába is átültetni, mert letagadhatatlan
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a fasizmusban rejlő erőnek jó hatása mind erkölcsi, mind pedig gazdasági vonatko
zásokban. Mussolini munkája folytán Olaszország ma ismét, mint a régi Róma, az 
előőrsön áll, és újból mestere lett az egész világ művelődésének és előhaladásának. 
(126. 1.) . . .  Ezek a nevelő szándékú, egyszerű, de világos magyarázatok megerő
sítik az előbb felsoroltakat. A z eddig idézett vélemények legtöbbje az ifjúság szá
mára készült munkákból való, amelyek, mint kötelező olvasmányok, a gyermeki 
lélek alakításán dolgoznak.

A fasizmus és az olasz királyság.

Ezek után meg kell ismernünk azokat az intézményeket is, amelyek mint 
nevelési tényezők hatnak. A  fasiszta állam egész berendezettsége és a szellem, 
mely azt betölti, a lélek átalakítását munkálja. A  fasiszta család nemes erkölcse, 
az iskola friss levegője, az egyház, a politika, a társadalom, a kormányzat közös 
cél felé való törekvése mind hozzájárul a nemzetneveléshez, az olasz faj új 
típusának, a testben és lélekben megerősödött fasiszta olasznak a megterem
téséhez.

A  fasiszta Olaszország alkotmányos királyság. A z állam a legfőbb tekintély, 
ennek minden alá van rendelve. A  Duce azzal, hogy magát teljesen az állam hatal

mának és tekintélyének alávetette, olyan példát adott, melynek a hatása különösen 
a nép széles rétegeiben mutatkozott. Mussolini tudta, hogy a rajongva szeretett 
uralkodót neki meg kell védenie, és a nép egyik nagy eszményét, az olasz király
ságot a fasizmus dicsőségével még ragyogóbbá kell tennie. Ezért minden erejét 
belevetette abba a küzdelembe, amellyel a különböző romboló szándékú társadalmi 
áramlatoktól megingatott államhatalmat ismét megszilárdíthatta és a nép tisztele

tének a tárgyát a felkavart szenvedélyek szennyes árjából kimenthette.
íg y  vált Mussolini a királyság megvédelmezésével a nép védelmezőjévé, és 

így szállt át őreá is annak a tiszteletnek egy része, mely az államhatalomnak a 
kiváltsága volt. A  Duce tehát a nép akarata szerint cselekedett, és ő volt az első, 

aki a nép hagyományának a legmélyebb tisztelettel adózott. Ennek a ténynek a 
nevelő hatását nem lehet kellőképen felbecsülni, ennek az értékeléséhez annyira 
kellene ismerni az olasz lelket, mint ahogyan azt a Duce ismerte. Csak az a nép 
értheti meg ennek a horderejét, amelyik hasonló állameszményektől telített.

Ugyanígy megerősítette a fasizmus a király hatalmát és a személyének szóló 
tiszteletet. A  hagyományokat, tekintélyt tisztelő fasizmus még szorosabbra fűzte 
a nemzet és az uralkodóház, a nép és a királya közötti kapcsolatokat. A  végrehajtó 
államhatalom a király és császár kezében van, ő nevezi ki a miniszterelnököt, aki 

egyedül csak neki felelős. De kinevezi a minisztereket is a miniszterelnök javaslatára, 
ő  a legfőbb hadúr, övé a hadüzenet és a békekötés joga, amnesztiát és kegyelmet 
gyakorolhat, a képviselő kamarát az 5 év lejárta előtt is feloszlathatja. Személye 
szent és sérthetetlen.

A z egész olasz nemzet magának a Ducenek nemes példaadásából tanulta meg, 
hogyan kell tisztelni a nemzet koronás fejét. A  fasizmus pedig ebben a tisztelet- 
adásban találta meg egyik legnagyobb támaszát, mert megkapta ennek fejében az
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egész olasz nép odaadását. A  fasizmusnak és a népnek ez a kézfogása sok ingadozó 
olasz lelket térített az egyedüli helyes útra, mert mindjobban kitűnt, hogy a fasizmus 
olasz lélek, olasz akarat.

A fasizmus és a Vatikán.

Nem kisebb lelkesedést és örömet váltott ki az egész olasz nemzetben az állam
nak és az egyháznak, a Vatikánnak a kibékülése. Aggodalommal és bizalommal 
várta az egész nemzet a megindult tárgyalások befejezését, őszinte hála és köszönet 
szállt minden katolikus hívő leikéből a Duce felé, hogy ezzel a nagy örömmel meg

ajándékozta őket. Ezzel a ténnyel mind Olaszországban, mind az egész világon sok 
barátot szerzett magának a fasizmus.

1929 február 11-én szűnt meg a pápák vatikáni fogsága, melyet 1870-ben 
önként vállaltak. A  lateráni egyezmény megszüntette azt a nyomasztó érzést, 
mely az egyformán hű hazafi és hű katolikus olasz lélekre ránehezedett. Elképzel
hető az a megkönnyebbülés és boldogság, mely a megegyezés nyomán fakadt. És 
ez az óriási eredmény ismét csak a fasizmus javára íródhatott. A  fasizmus szigorú 
erkölcse volt az az alap és biztosíték, amelyre a megegyezés épült.

A  megegyezés szerint a Vatikán Városönálló terület,amelyen a pápai törvények, 
végrehajtás és igazságszolgáltatás vannak érvényben. Ez a béke biztosította a 
vallásoktatást is a középiskolákban, de különösen nevezetes az a pontja, amely 
szerint a pusztán egyházi házasság is teljes érvényű az állam előtt, csak az ilyen 
házasság adatait átkönyvelik az állami nyilvántartásba is. Fontos az a rendelkezése 
is, hogy a kinevezendő püspökök nevét a kormánnyal is közölni kell, és hogy a 
püspököknek hűségesküt kell tenniök a király, a kormány és az állami törvények 
iránt.

A gyermekek megjegyzései a vatikáni békéről.

Hogy milyen mély volt ennek a megegyezésnek a hatása, azt legjobban a gyer
mekek megjegyzései bizonyítják. Nemcsak a szülők tárgyalták ezt a fontos ese
ményt, de foglalkoztak vele az iskolák is, minthogy kötelességszerűen meg is kellett 
emlékezniök a fasizmus eme újabb nagy vívmányáról. Akadtak tanítók, akik bele 
akartak pillantani a gyermeki lélekbe, hogy megismerjék belőle és rajta keresztül az 
általános hatást, melyet ez az egyezmény kiváltott, és ezért írásbeli feladatban 
kívántak feleletet kapni a gyermekektől arra a kérdésre, hogy mit éreztek akkor, 
amikor meghallották, hogy az állam kibékült az egyházzal.

Nazareno Padellaro : La scuola vivente (Az élő iskola) című könyvében sorol 
fel néhány, erre a kérdésre adott választ. Kedvesek, egyszerűek, őszinték ezek a 
feleletek : «Nagyon örülök, hogy látni fogjuk a pápát Róma u tc á in ... Tegnap a 
pápa király lett, kimehet az u tcá ra ...  Tegnap fellobogózták a várost, mert a pápa 
kimehet az utcára. . .  Tegnap kiment a pápa az utcára, mert kibékült a királlyal. . .  

Tegnap végre elment a pápa a királyhoz. Ú gy örülök, hogy kibékültek. . .  Tegnap 
láttam a pápát a Szent Péter-templom erkélyén, áldást adott. A  pápa és a király 
megegyeztek : a király Olaszországban, a pápa pedig vallási ügyekben itt is, meg az 
egész világon is parancsol. Előbb a pápa be volt zárva, most szabad, és mehet

1353



mindenhová, ahová csak a k a r.. .  Kedves X I. Pius pápa, végre kibékültél a fasiszta 
kormánnyal és Olaszországgal... Légy üdvöz Szentatya, ki szeretettel egyesültél 
a h a záva l... Királyunk és a Szentatya aláírták a békét. Ennek nagyon örülök. 
Remélem a líra javulni fog. E zt Mussolininek köszönhetjük. Isten áldja meg a pápát, 
a királyt, a D u c e t!...  Most Olaszország a legfontosabb állam az egész világon, 
mert két uralkodója van : egyik a kereszténységé, a másik Olaszországé.. .  Ezt a 
nagyszerű gondolatot csak Mussolini valósíthatta meg, mert hatalmas és igazságos. . .  

Hosszú életet kívánok a Szentatyának, hogy Olaszországot mindig vallásosnak és 
kereszténynek tarthassa m e g ...  Hiszem, hogy most, a pápa áldása után a fasizmus 
még nagyobb, még erősebb lesz, és az Isten meg fogja áldani egész Olaszországot. . .  
Mussolinit az Isten küldötte, hogy ezt a békét megkösse.»

Sok ártatlan öröm csendül ki ezekből az idézetekből. K it ez, kit az lelkesít. Az 
egyik azért hálálkodik, hogy láthatja a pápát, a másik a líra értékemelkedését 
várja a békétől, mert bizonyosan ezt hallotta otthon. Büszkék arra, hogy mindezt 

a fasizmus, a Duce tette, és hogy ez mind a fasizmusnak, mind pedig egész Olasz
országnak a javára lesz. A  vallásos lelkület, az istenfélelem, a lelki egyensúly a 
legjobb hazafiakat neveli, és ebből a szempontból igen nagy jelentőségű a lateráni 
egyezmény. Mussolini pszichológiája természetes útakon jár.

4. Á LLA M I É S TÁR SAD ALM I FASISZTA IN TÉZ M ÉN Y E K .

A fasiszta kormányzat.
Hogy a telkekbe minél jobban belevésődjék az a tudat, hogy teljesen új korszak 

új fejlődés, új gondolkodásmód, új élet indult meg Olaszországban, új időszámítást 
hozott magával a fasizmus, és első évét 1922 október 28-ától, a «Marcia su Roma»- 

tól kezdte.
A z állam alapalkotmánya az 1848 március 4-én alkotott Károly Albert-féle 

törvény. A  fasizmus ezt az alaptörvényt a kor követelményei szerint átalakította, 
de a szellemét változatlanul meghagyta. A  törvényhozás, a végrehajtás és az igazság
szolgáltatás az állam 3 legfőbb joga. A  miniszterek a királynak, és a miniszterelnök
nek felelősek. A  minisztertanácsnak a fasisztapárt főtitkára is tagja. A  minisztériu
mok felölelik az ország életének minden ágát : kül-, bel,- gyarmat-, had-, tengerészet-, 
repülés-, nemzetnevelés-, pénz-, földművelés és erdészet-, igazság-, közmunka-, 
közlekedés-, korporációsügyet.

Törvényhozótestülete a képviselő-kamara és a szenátus. A  törvényt a kamara 
és a szenátus elfogadása után a király szentesíti, és ezután a hivatalos lapban 
kihirdetik. A  kamara tagjait a következőképen választák : a szindikális szervezetek 

javasolnak 800-at, a nem szindikális politikai egyesülések (pl. Iskolai Fasiszta 

Egyesületek, Közhivatalnokok, Rokkantak, Hadviseltek Egy. stb.) pedig 200-at. 
Ebből az 1000-ből a Fasiszta Nagytanács kiválaszt 400-at, és ezeknek a névsorát a 
választások előtt közhírré teszi. A  választók igen- vagy nemmel szavaznak az egész 
listára. A  szenátus tagjait érdemek alapján élethossziglan a király nevezi ki.
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A végrehajtó hatalom különös szerve a Fasiszta Nagytanács. Tagjai : a «Marcia 
su Roma» négyeséből már csak i  bajtárs Michele Bianchi (Emilio De Bono, Cesare 
De Vecchi és Italo Balbo meghalt), a szenátus és a kamara elnökei, a miniszterek 
és más előkelő hivatalfők : a Tudományos Akadémia elnöke, a Fasiszta-párt főtit
kára és 2 segédtitkára, a milicia főparancsnoka, az államvédelmi külön törvényszék 
elnöke, a munkaadók, a kereskedelmi és földmívelési fasiszta egyesületek elnökei 
és azok, akiket a kormányelnök a fasizmus és a nemzet érdekében kifejtett tevé

kenységükért és érdemeikért meghív. A  Fasiszta Nagytanács elnöke a kormány
elnök, titkára a Nemzeti Fasiszta Párt titkára.

E z a legfőbb testület határoz a kamarai tagok választási listája fölött, a fasiszta 
párt politikai irányáról, szabályairól és a nemzetet érdeklő minden fontos 

kérdésről.
Közigazgatás tekintetében az ország 92 tartományra (megyére) oszlik. A  tarto

mányok élén a prefektus (főispán) van, aki a kormány képviselője. A  prefektusnak 
mindenki engedelmeskedni és segíteni tartozik a fasizmus rendeleteinek végre

hajtásában. A  tartományok községekre oszlanak, melyek élén polgármester áll. 
Nagyobb községekben tanács is van, Rómában kormányzóság. Az állam a nemzet 

érdekeinek a törvényes gyámja, mindenek fölött áll, és korlátozhatja a polgári 
szabadságjogokat (sajtó, tanítási, egyesületi stb.) is, ha ezt az ország védelme, 
biztonsága megkívánja. A  fasiszta rend nem engedi meg az államhatalom ellen való 
nyilvános tüntetéseket, sztrájkokat, mindenütt a fegyelemnek, a fölöttes hatósá

gokkal szemben való engedelmességnek kell uralkodnia és érvényesülnie.

A fasiszta igazságszolgáltatás.

Az igazságszolgáltatás a különféle bíróságok útján torolja meg az államhatalom 
és rend, a vagyon és személy ellen elkövetett bűncselekményeket. Biztos és erős 

kézzel áll őrt a fasiszta igazságszolgáltatás polgárainak érdekei fölött. Ennek a 
határozott, gyors és kérlelhetetlen eljárásnak igen nagy megnyugtató hatása volt 
az olasz nép mindennapi életére. Érezte mindenki, hogy az államhatalom szilárd 
jogon és igazságon nyugszik, hogy rábízhatja minden polgár az életét és vagyonát, 
és hogy ezt az államot az ország minden fiának teljes erejével támogatnia, segítenie 
kell. A  közös célok, közös eszmények, közös érzések megbonthatatlan egységbe 
tömörítették az olasz népet.

Hogy a fasizmusnak az egész célkitűzése annyira egyezik az olasz lélek elgon
dolásaival, ez a tény igazolja azt a legvilágosabban. A  fasizmus az olasz lélekből 
fakadt. Mussolininak csak méltó keretekbe kellett foglalnia az olasz lélek tartalmát, 
annak vágyait, fel kellett ébresztenie a szunnyadó készségeket és kiművelnie a 
bennük rejlő hatalmas erőket.

Mindaz, amit a fasizmus eddig is megvalósított, a régi, de soha be nem teljesült 
olasz álmok világának a reménységei. És éppen ebben reljik a fasiszta államhatalom 
intézkedéseinek, törvényeinek, intézményeinek nagy nevelő, lelket átalakító 
hatása. Az uralkodóval, az egyházzal, a néppel való együtthaladás egyenes utat 
nyit Olaszország jövőjének, fejlődésének.
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A  fasiszta fegyveres eró.

Az erkölcsi erő, a jog és az igazság azonban csak akkor biztosíthatja egy állam 

létét, ha azt fegyver is védi. Mussolini gondoskodott arról, hogy mielőbb, korszerű 

felszereléssel és kiképzéssel, a legelső helyre állítsa Olaszország fegyveres erejét. 
Kemény fegyelemmel a legnagyobb teljesítőképességre edzett katonákat nevelt. 
Eltűnt a régi szellem, és a római sas jelvénye alatt mindenre elszánt, egyenes tar- 

tású, lelkesedéstől, harcivágytól sugárzó tekintetű, győzni vagy meghalni kész 
igazi férfiak csattogó római lépésben menetelnek előre, mindig csak előre.

A  fasiszta nevelés átalakító hatása talán sehol sem mutatkozott oly szembe

tűnően, mint éppen a katonaságnál. Minden nép, minden idő megtermi a maga 

hőseit. Még a legtartózkodóbb, legszelídebb ember is oroszlánná válik, ha a körül
mények úgy kívánják. Ahhoz azonban, hogy egy egész nemzet, mely, csekély kivé

tellel, már hosszú idők óta a tudományoknak, művészeteknek, a békés munkának 
élt, egyszerre a fegyverforgatásra térjen át, és sikerrel szembeszállhasson évszáza
dokon át katonai szellemben nevelt, a legújabb haditechnika minden vívmányával 

tökéletesen felszerelt, megszervezett és a hadvezetésben jártas parancsnokok alatt 

álló ellenfelekkel, ahhoz nem elegendő csak a katonai kiképzés és a jó felszerelés : 
ahhoz mélységes hazaszeretet és magasztos eszmény kell.

A  fasizmus mind a két feltételt megadja az olasz katonának, és ez tette lehetővé 
azt, hogy alig két évtized alatt szárazon, vízen és a levegőben is számolnia kell az 

ellenségnek a fasizmus erejével, csodálatos teljesítményeivel, ellenállásával. A  fasiszta 

katona eszménye a római légiók győzhetetlen harcosa, annak a testi és lelki erényeit 
akarja elsajátítani.

A  «passo romano» (római lépés) tökéletes fegyelmezettséget, acélos izmokat 

követel, kifejezésre jut benne a kemény katonai jelleg. 1938 febr. i-én ezeket 
mondta a Duce erről a lépés-formáról : «Ez a díszlépés a liktorok fiatal nemzedéké
nek az erejét, akaratát, határozottságát jelképezi. Olyan lépés ez, melynek nehéz és 

kemény stílusa van, mely előkészítést és gyakorlatot követel. Ezért akarjuk. Olyan 

lépés ez, melyet az ülni szeretők, az elhízottak, a gyengék, a félig már elhasználtak, 
sohasem lesznek képesek megtenni. Ezért tetszik éppen nekünk.» (Diz. 125.)

A  másik legfontosabb katonai erényt, az izzó hazaszeretetet már kisgyermek- 
kortól kezdve nevelik az iskolában és az ifjúsági fasiszta szervezetekben, majd a 

katonaságnál és miliciánál.

A  fasiszta m ilicia.

A  fasizmus hatalmas, önkéntes védőserege a milicia. A  fasiszta forradalomnak 
sok és erős, kíméletlen ellensége volt. Az eszmék puszta hirdetésével nem lehetett 
volna sohasem eredményt elérni a kommunista és demokrata táborokkal szemben. 

Az akkori olasz kormány kész lett volna a polgárháború szörnyűségeit rázúdítani a 

nemzetre, csakhogy az országot a végső romlásba vivő hatalmát megtarthassa. 

Mussolininek fel kellett készülnie arra, hogyha kell, erővel akadályozza meg hazájá
nak az elpusztulását.
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A  maroknyi lelkes csapat, mely kezdetben Mussolini körül gyülekezett, roha
mosan növekedett, és amikor elérkezett az idő, hogy Róma urainak a hatalmát, 
melyet az olasz hadsereg védett, megtörjék, akkor a «Marcia su Roma*-ban már 
közel százezer fekete-inges vonult fel. A  király végtelen bölcsesége elhárította a 
testvérháborút, de egyúttal a fasiszta forradalomnak a létjogosultságát is elismerte.

A  Rómába való bevonulás után, abban a reményben, hogy a forradalom 
további céljait már a nemzet általános megértésével és támogatásával fogja elérni, 
Mussolini hazabocsátotta a fekete-ingeseket polgári foglalkozásukhoz. A  fasizmus 
ellenségei azonban nem nyugodtak, mert elvesztett hatalmukat mindenáron 
vissza akarták szerezni, és nem törődtek azzal, hogy mégis felidézik a testvér- 
harcot. Ezért Mussolini a volt fekete-ingesek törzséből és az önként jelentkezett 
megbízható fasisztákból megszervezte a miliciát.

Ezer és ezer ifjú vállalta magára minden ellenszolgáltatás nélkül a legszigorúbb 
katonai fegyelmet és a feladatok minden veszélyét. Ez a védőszervezet a fasizmus 

legjelentősebb és legrómaibb alkotása. Nemzetnevelő és védő munkáját megkezdi 
már a gyermeknél, az iskolában, és ott őrködik az élet minden fontos vonalán, 
hogy vigyázzon a fasizmus, az egész olasz nemzet és a haza érdekeire és értékeire. 
Hányszor kell életüket is feláldozniok akkor, amikor a másét mentik, amikor a gyen
gék védelmére kelnek, amikor gonosztevőket üldöznek, vagy más kockázatos 
cselekedettel tesznek eleget kötelességüknek, hűségesküjöknek. De éppen így készen 
kell állniok arra is, hogy a Duce parancsára az ország bármely részén, gyarmatain 
is helytálljanak a fasiszta becsületért.

Kiképzésük sokirányú. Van : vasúti, erdei, kikötői, posta-távírói, országúti, 
határmenti, gyarmati, egyetemi stb. milicia. A  régi Róma hagyományai szerint 

légiókra oszlik, a légiókban kohorsok, ezekben centuriák, tovább manipulusok és 
végül 12 főből álló squadrák vannak. A  milicia parancsnoka maga a Duce, az egyes 
egységek élén megfelelő tisztek állanak.

Igen fontos feladata a miliciának az ifjúság katonai előképzése. Mussolini 
parancsa szerint a milicia Istennek és az olasz hazának a szolgálatára van rendelve. 
A  miliciába a belépés önkéntes, a megkövetelt életkor a betöltött 20. életév. Belé
péskor a következő esküt kell tenniök : «Istennek, Olaszországnak és az összes, 
Olaszország nagyságáért elesetteknek a nevében esküszöm, hogy magamat teljesen 

és mindig Olaszország javára szentelem!»
A  milicia tízparancsolata ezeket mondja :
I. Emlékezz arra, hogy a forradalomért és a birodalomért elesettek mindenek

előtt követelik a te hadoszlopaidat!
II. Bajtársad testvéred : veled él, veled egyet gondol, oldaladon lesz a csatában !
III. Olaszországot mindenütt kell szolgálni, minden eszközzel : munkával és 

vérrel !

IV. A  fasizmus ellensége a te ellenséged is, ne adj neki szállást l
V. A  fegyelem a hadsereg napsugara : ez készíti elő és ez csiszolja ragyogóvá 

a győzelmet !
VI. Ha elszántan mégy rohamra, a győzelmet kézben tartod!
VII. A  teljes és tudatos engedelmesség a légionista erénye!
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V III. Nincsenek nagy és kis dolgok : kötelesség van!
IX . A  fasiszta forradalom számított és számít légionistái szuronyaira!
X. Mussolininak mindig igaza van!
Sok nevelő hatás van ezekben a parancsokban! Aki egyszer magára öltötte a 

fekete inget, annak a lelkében a legszebb, a legnemesebb hazafiúi, társadalmi eré
nyek kezdenek kicsírázni és növekedni. Szerencsés és szükséges alkotása a milicia 

a fasizmusnak.

A Nemzeti Fasiszta Párt.

A  fasizmusnak másik alappillére, az eszmének továbbhordozója, szántó- 
vetője : a Nemzeti Fasiszta Párt. Minden esztendőben, május hó 24-én többezer 
18 éves olasz ifjú lép be a milicia soraiba és az ifjúsági harci fásiókba, ahol 21 éves 
korukig maradnak. 21. életévük betöltésével kapják meg a párt igazolványát. Az 
újoncok esküje így hangzik : «Esküszöm, hogy a Duce parancsait ellenkezés nélkül 
végrehajtom, és hogy a fasiszta forradalom ügyét minden erőmmel, és ha kell, a 
véremmel is szolgálni fogom.»

Paride de Bella: Cultura Fascista című tankönyvében (88. 1.) találjuk Carlo 
Del Croix-nok, a világháború nagy rokkantjának a fasiszta mozgalom megújító 
hatásáról írt gondolatait (Del Croix 1896-ban született Firenzében. A tyja belga, 
anyja olasz volt. Mint önkéntes harcolt a világháború első vonalaiban, ahonnan 
megvakulva és megcsonkulva került vissza az életbe. Kiváló író és szónok, tagja 

a képviselőháznak, elnöke a háborús rokkantak nemzeti egyesületének.): «A fasiz
mus, mielőtt törvényeket diktált volna, előbb a megvalósításukhoz történelmi lég
kört teremtett ; néhány évvel ezelőtt kísérlete csak képzeletbeli lehetett volna, 
pedig a forradalom éppen az erkölcsöknek és a környezetnek az átalakítását tűzte 

ki céljául. Nem szabad a törvények csodatévő hatalmában hinni ; az csak szen
tesít bizonyos tényállapotot, szabályokba önt felmerült szükségleteket, megérlelt 
eszméket ; megvalósítása után pedig a gyakorlat és a nevelés révén mindjobban 

egybekapcsolódik az emberi lelkiismerettel.
Nem lehet megállapítani, hogy nagyobb nevelő vagy nagyobb törvényhozó-e 

Benito Mussolini ; ő a lélek, a gondolkodás új rendjét megteremtette, mielőtt azt 
írásba foglalta volna, és ma, amikor már magyarázhatjuk a törvényeket, tudjuk, 
hogy a törvények szabályainál és szankcióinál többet ér az ember varázsa és tekin
télye. És hogy a világ izgatott és fokozódó érdekharcában nálunk a többiekétől 
eltérő alapon egy nagy nemzeti társadalom megszervezésének óriási munkája 
folyik, azt kizárólag egy ember hatalmának köszönhetjük, aki mint Atlasz, a vállain 

tartja az egész roppant felépítést. Holnap az egész csodálatos szerkezet már magá
tól fog működni ; de ma, amikor a fogaskerekek még újak és tökéletlenek, a moz
gást egy észnek kell átadni és meghatározni ; ez indokolja még a diktatúra tartós 
szükségességét is, mely igazolva van az átalakulóban levő államban teljesen úgy, 
mint egy veszélyben forgó államban.»

A  fasiszta gondolatnak első harcosai voltak a párt megalapító tagjai is, akik 
lelkesedésük egész hevével vitték tovább a felvilágosítás fáklyáját, és sokszor a
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vérükkel írták meg utódjaiknak a fasizmus legszentebb szabályait. Mert, ha az 
egyik el is hull, helyét másnak kell elfoglalnia. Mint a párt himnusza mondja :

«Egy tölgy levelei vagyunk,
Ü j tavasszal fakadtunk.
Ha est előtt le is hullunk,
A tölgynek élnie kell /» (Federico Valerio Ratti.)

A  tölgy a párt, levelei a tagok. A  párt munkájának a célja, hogy éltetően és 
cselekvően hassa át az egész nemzetet. Élő ereje adta meg a lendületet a fasizmus

nak a küzdelemhez és a győzelemhez. Hatalmas szervezetével és közigazgatásá
val átfogja az egész olasz nemzetet, és azt a szilárd egységet alkotja, melynek acél
faláról minden ellenséges hatás visszapattan. A  párt tagjai büszkén hordják a 
szívük fölött jelvényüket : az olasz színek mezőjében az aranyozott vesszőköteg 
a bárddal.

Aki bármi okból méltatlanná lett a tagságra, azt kizárják. A  kizárás a leg
nagyobb büntetés és szégyen, amely egy fasisztát sújthat : teljes kiközösítés, 

megvetés, a tagsággal járó összes jogok és kötelességek elvesztése.
A  párt a kormányt minden tevékenységében támogatja. A  párt tagjainak 

semmi különös kiváltságokat nem ígér és nem ad, sőt feltétlen fegyelmet, engedel
mességet, az átlagosnál nagyobb teherviselést és kötelességeket követel. Rómában 

székel a párt vezetősége : i  titkár, 2 segédtitkár, 1 ügyvezető titkár és 6 ügy
vezető tag.

Minden tartományban van úgynevezett tartományi fasiszta federáció (szö
vetség) x titkárral és 5 taggal, mely a tartomány összes fasiszta osztályait igaz
gatja és egymással összhangba hozza. A z egyes osztályok (községek, városok) 
vezetője egy politikai titkár és egy igazgató.

Különösen fontos a feladatuk a külföldi és a női fasiszta osztályoknak. A  párt 
titkárát a kormányelnök javaslatára a király nevezi ki 3 évre, a federáció titkárait 
a kormányelnök 1 évre a párttitkár javaslatára. A  párt titkára feje az ifjúsági 
harci fásióknak, az egyetemi fasiszta csoportoknak (G U F)ésaz állami hivatalnokok 
összes társulatainak, igazgatója a nemzeti olasz olimpiai bizottságnak és a nemzeti 
Dopolavoro intézménynek.

A  szervezet szálai az egész országot és birodalmat behálózzák és összekötik. 
Ezzel a szervezettséggel biztosítja a párt a fasizmus nevelő munkájának a zavar

talanságát, hatékonyságát és eredményét is. A z arra való törekvés, hogy valaki 
érdemeket szerezzen életével, munkásságával, megbízhatóságával a párt tagjai 
közé való felvételre, olyan természetes nevelő tényező, amelyet semmiféle törvé
nyes intézkedéssel sem lehetne helyettesíteni. Mert a párt tagjai közé való felvétel 
elismerése a hazafiságnak, a becsületességnek, erkölcsiségnek, a jellemszilárdság
nak, a hűségnek, a kiválóságnak, a tehetségnek és mindazoknak az erényeknek, 
amelyek egy fasiszta olasz polgárt szükségszerűen ékesítenek. Ilyenné válni, ezt a 
kitüntetést elnyerni, ez a vágya a gyermeknek, az ifjúnak, felnőttnek, erre nevel 

a Nemzeti Fasiszta Párt.
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A La Caria del Lavoro, szindikátusok, korporációk.

A  fasizmus a népre támaszkodott, ezért annak az erejét, teljesítőképességét 

igyekezett a legmagasabb fokra emelni. A  fasizmus egyik nemes célkitűzését : 
«Menjünk a nép felé!» —  a legszebben a «La Carta del Lavoro» (A munkaalkotmány- 

levele.) fejezi ki.

1927 ápr. 21-én, Róma alapításának és a Munka-ünnepének a napján hirdette 

ki a Fasiszta Nagytanács a La Carta del Lavoro rendelkezéseit. Ennek az alkotmány

levélnek igen nagy olasz nemzeti, de nemzetközi jelentősége is van, mert igazolja 

a fasizmus nemes szándékait, a népért, az egész olasz nemzetért való őszinte és 
önzetlen küzdelmeit, áldozatait.

Alapelvei : a különböző társadalmi osztályok összhangzatos együttműködése, 

melyet ne a törvények, hanem erkölcsi erők kormányozzanak ; a munka minden 
formájában társadalmi kötelesség ; az egyén érdeke alá van rendelve a nemzet 

érdekének ; a munka- és a muskásszínvonal emelése ; minden termelőnek az állami 

törvények előtt való egyenlősége. Célja : a magántulajdon figyelembevételével 

emelni a társadalmi tevékenységet, tisztelni és támogatni az egyéni kezdeménye

zést az élet és a nemzetgazdaság keretein belül. Szerveinek feladata : nevelői, 

segítő, társadalmi, a termelő szellem irányítása és alakítása.

A  munka-alkotmánylevél megállapítja az összes termelő erők jogait és köte
lességeit. I. pontjában kijelenti, hogy az olasz nemzet egy élő szervezet, melynek 

céljai, önálló fejlődési folyamata és a testét alkotó egyének vagy csoportok esz
közeinél mind erő, mind tartósság szempontjából sokkal felsőbbrendű cselekvő 

tényezői vannak ; erkölcsi, politikai és gazdasági egység, mely tökéletesen a 

fasiszta államban valósul meg.

A  II. pont kiemeli, hogy a munka minden szervezett és véghezvitt alakjában, 

akár szellemi, gépi vagy kézi, társadalmi kötelesség, és hogy csakis ezen a címen 

kaphat az államtól támogatást. A  termelés összesége a nemzet szempontjából 

egységes ; tárgyai is egységesek és az egyének és a nemzet jólétének és hatalmá
nak a fejlesztésére egybekapcsolódnak.

III. pontja a szindikális szervezetekről szól. Kimondja, hogy mind a szindi
kális, mind a hivatásbeli szervezkedés szabad, azonban csakis a törvényesen elismert 

és az állami ellenőrzés alatt álló szindikátusnak van meg az a joga, hogy a munka
adók vagy a munkások minden osztályát törvényesen képviselhesse akár az állam 

előtt, akár más hivatásbeli egyesülés előtt saját érdekeinek a védelmében ; csakis 

ő köthet érvényes munkaszerződéseket az érdekcsoportjába tartozók részére és 

vethet ki fizetendő járulékokat ; csakis ő gyakorolhat, mint megbízottjuk, köz

érdekű tevékenységeket.

A  szindikalista érdekképviseleti rendszer már régebbi keletű ugyan, de az olasz 

fasiszta szindikalizmus tartalma, szelleme teljesen eltér attól. A  szindikátusi szer

vezkedés alapja rendszerint különálló érdek, előny és érvényesülés volt, ami elkerül
hetetlen osztályharcra vezetett ; a munkát és különösen a kézzel végzett munkát 

a termelés és közgazdaság szempontjából mint egyedül értékes tényezőt tekin-
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tette. Ezzel szemben a fasizmus a munkát az egység, a haza szolgálatában álló
nak tartotta, és ezért nemcsak egyes, hanem az összes osztályok érdekeit képviselő 
és védelmező érdekképviseletek szervezését engedte meg. A  szervezkedés alapja 
pedig a hazaszeretet.

Minden fizikai és szellemi termelő erő együtt hatalmas láncot alkot, melynek 
egyetlen szemét sem lehet az egésznek a sérelme nélkül kiszakítani. E gyik szem 
tartja a másikat, egyik segíti a másikat, és csak a közös erőkifejtés hozza létre a 
tökéletes egyensúlyt. A  munkaadónak és a munkásnak az érdekei egy cél felé 
irányulnak, a legmagasabb erkölcsi eszmény körül forognak, és ez az olasz nemzet 
jóléte, boldogulása. Ebben a szent törekvésben elvész minden osztálykülönbség, 
minden romboló önzés, sorvasztó irigykedés és gyűlölet, könnyen és természetesen 
utat talál a megértés, a méltányosság, igazság. A  kölcsönös megbecsülés és testvéri
ség érzése megszüntette az erőszakot, az örökös sztrájkolást, a gyakori munkás
elbocsátást.

A  szükségképen felmerülő kölcsönös kívánságokat illetékes képviseleti szer
vek egyeztetik össze és teljesítik az érdekekkel összhangzó igazság elvei alapján. 
A  munkaügyi bíróság tagjai : az illetékes királyi ítélőtábla elnöke és 2 tanács
tagja, továbbá i — i  szakértő a munkaadók és a munkások részéről. Munkaügyi 
szervek még a tartományi gazdasági testületi tanácsok, a központban pedig a 
Testületi Nemzeti Tanács és a Testületi Minisztérium. Ezek a fórumok döntenek 
az összességet érdeklő elvi jelentőségű vitás kérdésekben, míg egyéni, a munka
adó és a munkás között felmerült ügyekben a tartományi elöljáró vagy a törvény
szék ítél 2 szakértő segédkezésével.

Olaszországban az összes termelő tényezők szervezve vannak és fasiszta szin- 
dikális egyesületi csoportokat alkotnak. Tagjaik száma a 4 milliót is meghaladja. 
A  munkaadók szövetségeibe tartoznak : a mezőgazdák, a gyárosok és kéziparo
sok, a kereskedők, a szállító vállalkozók (szárazföldi, belföldi, tengeri stb.), hitel- 
intézetek és biztosítók, tengeri (külföldi) és légi vállalatok nemzeti szövetségei. 

Ugyanezek megvannak a munkásoknál is, megtoldva még a mesteremberek és 
kézművesek fasiszta szindikátusainak nemzeti szövetségével.

Az állami tisztviselők nem szindikátusokban, hanem kizárólag művelődési 
és politikai egyesületekben szervezkednek : a köztisztviselők, az államvasuta
sok, a postások, az állami ipari üzemek alkalmazottainak nemzeti fasiszta egye
sületeiben. A  Nemzeti Fasiszta Párt keretében van még az iskolák fasiszta egye

sülete is 5 osztályban : egyetemi tanárok, egyetemi segédtanárok, középiskolák, 
elemi iskolák és könyvtárosok. A z államiak egyesületei törvényes felhatalmazáson 
alapulnak, és közvetlenül a párt igazgatóságától függenek. A  központi egyesüle
teknek az egyes tartományokban és városokban alosztályaik vannak. Ezeknek a 

feladatuk az, hogy kerületükben a munka menetét irányítsák, biztosítsák.

Olaszország minden termelő tényezője beletartozik valamelyik munkás tes
tületbe —  a munkaadó is munkás az államhoz, a nemzethez való viszonyában —  
és így minden társadalmi osztálynak megvan a maga helye, minden osztály meg
kapja elismertetését, minden osztály megtalálja megfelelő pártfogóját. Ebben a
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hatalmas szervezetben valósult meg a fasiszta forradalom terve, melyről Mussolini 
így nyilatkozott : «Az a forradalom, amikor a kormány a szindikalista erőket 
beleilleszti az államba, és megadja nekik az életben a méltó helyet, amit a régi 
népies szabadelvűség mellőzött.» (Cult. Fás. 69. 1.).

Fontos szerve a munkás intézménynek az Elhelyező Hivatal. Itt jelentkez
nek és beiratkoznak a munkanélküliek, a munkaadóknak pedig pénzbüntetés terhe 
mellett csakis ennek a hivatalnak a közvetítésével szabad munkásokat felfogadniok. 
Elhelyezés esetében előnyben részesülnek a fasiszta párt tagjai, a fasiszta szindi

kátusok és a hadviseltek.
A  fasiszta szindikátusok az ugyanazon gazdasági ághoz tartozó termelőket 

gyűjtötték egybe, és ezeknek az érdekeit képviselték, támogatták mindenkor az 
összesség érdekeinek is a figyelembevételével. A z a szerv, amely éppen az összesség 
érdekeivel való összehangolást végezte, az az úgynevezett korporáció (testület). 
A  két különböző szervezet összehasonlítására elegendő egy-két példa is. Az építé

szet terén külön szindikátusuk van a munkaadóknak és külön a munkásoknak, 
külön a vállalkozóknak, külön a kéziparosoknak, külön a kézműveseknek és a 
mesterembereknek, az építészeti korporáció azonban valamennyi érdekcsoportot 
egybefoglalja": a tőkét, a munkát és a műszaki elemeket is. Ugyanígy van például 
a mezőgazdaságban is : külön van szindikátusuk a munkaadóknak, külön a munká
soknak, míg a gabonafélék termelési korporációjában együtt van a két érdek- 

csoport. Ennek a társulásnak az előnye az, hogy a különböző, de együvétartozó 
termelő tényezők teljesen megismerik egymás érdekeit, azokat összeegyeztethe
tik, de határozottabban és egyetemlegesebben is állást foglalhatnak minden fel
merülő gazdasági jelenséggel szemben, és közös munkájukkal ellenőrzik és fejlesztik 
a nemzeti teljesítőképességet.

A z 1934 febr. 5-én kelt 163. számú törvény felhatalmazása alapján kiadott 

kormányelnöki rendeletek szerint a következő 22 korporáció működését biztosí
tották : 1. gabonafélék-, 2. zöldség-, virág-, gyümölcs-, 3. szőlő-, bor-, 4. olaj-,
5. cukorrépa- és cukortermelési-, 6. állattenyésztési és halászati-, 7. fatermelési-, 
8. szövöttáru gyártási-, 9. építészeti-, 10. kohászati és mechanikai-, n .  öltözködési 
cikkek gyártási-, 12. üveg- és kerámiaáruk gyártási-, 13. vegyészeti-, 14. papír- 
és nyomda-, 15. bányászati-, 16. víz-, gáz- és elektromosművi-, 17. szellemi és 
művészi foglalkozások- (négy osztálya : jogi, egészségügyi, műszaki, művészeti), 
18. belső közlekedések- (négy osztálya : vasút, villamos, belső hajózás-, gépjár
művek-, forgalmi segédeszközök-, távbeszélő, rádió, kábeltávíró közlekedés), 19. 
tengeri és légi-, 20. vendéglátási-, 21. biztosítási és hitel-, 22. színházi és művészeti
korporáció.

Az egyes korporációk képviselői alkotják a Korporációs Nemzetgyűlést, amely 
éppen olyan fontos állami szerv, mint a Fasiszta Nagytanács. 1933 nov. 14-i Kor
porációs Nemzetgyűlésen a következőket állapította meg a Duce a korporációk
kal kapcsolatban : «A korporáció olyan intézmény, amely az állam égisze alatt 

megvalósítja a termelő erőknek szerves és egységes fegyelmezettségű rendjét az 
olasz nép vagyoni fejlődése, politikai hatalma és jóléte érdekében... A  korporá
ciók vezetésében elsősorban a közigazgatás, a párt, a tőke, a munka és a technika
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képviselői kapnak szerepet... A  korporációk olyan törvényeket is hozhatnak, 

amelyek a nemzet gazdasági tevékenységét szabályozzák.» (Ungár A . i Róma szelleme. 
16— 19. 1.)

A  nemzet munkaerejének a hazaszeretet jegyében való ilyen összefogása ki
számíthatatlan átalakító hatással van a dolgozók lelkére. A  munka nemes célja, 
feladata, megbecsülése, a bizalom, a támogatás tudata lelkessé, becsületessé, köte
lességtudóvá, testvériessé, lendületessé, buzgóvá és törekvővé alakítja át a terme

st. E z a magasabb lelkiség pedig magával ragadja a kívülállókat is, és észrevétlenül 
s közvetve igen nagy nevelő tényezővé válik. Így bontakozik ki egyenként ezek

nek a sajátos fasiszta intézményeknek óriási jelentőségük az olasz nemzet újjá- 
teremtésében, és így tűnik ki mindjobban Mussolini csodálatos pszichológiai és 
pedagógiai tudása és tevékenysége.

A  La Carta del Lavoro további pontjaiban a következőkről rendelkezik : 
biztosítja a teljes munkaszabadságot, és csak akkor lép közbe, ha azt a nemzet 
érdeke megköveteli ; a munkás érdekeinek a védelmére megállapítja, hogy azt 
megilleti a vasárnapi munkaszünet és évenkint —  egyévi szakadatlan munka 
után —  bizonyos ideig tartó hétköznapi szünet is teljes munkabérrel ; ha saját 

hibáján kívül elbocsátanák, szolgálati éveinek arányában kártérítésre van igénye, 
mely halála esetén a családját is megilleti ; az üzem nevének a megváltoztatása 
sem a szerződést, sem a szerzett jogokat nem érinti ; a szerződésben meghatározott 
időt meg nem haladó betegség nem szerződést bontó körülmény ; katonai szol

gálatra való behívás és hadbahívás nem lehet ok az elbocsátásra ; a szerződés 
érvénytelen, ha nem tartalmazza pontosan a fegyelmi viszonyokat, a fizetést és 
annak módját, a munkaidőt, a próbaidőt, amelynek elteltével a szerződés véglegessé 

válik ; a szerződésben az életlehetőséggel, a termeléssel és a munka utáni haszon
nal arányos megfelelő bért kell megállapítani ; a munkaidő napi 8, heti 48 óra ; 
ahol a munka nem szolgálja kellőképen a nemzet érdekeit, ott az állam hatalmi 

úton másra bízza annak teljesítését.
Gondoskodik még az alkotmánylevél a munkások szórakozásáról, testi és lelki 

felüdítéséről, a nők és a gyermekek munkáltatásáról, a balesetek lehető elhárítá
sáról és a különböző biztosítási intézményekről is. A z ifjúság munkára való neve
lését az új iskola-alkotmánylevél, a La Carta della Scuola jelöli meg.

A Dopolavoro.

A  Munka-alkotmánylevél X X X . pontja kimondja, hogy a hivatásbeli egyesü
leteknek egyik legfőbb kötelességük az, hogy a tagok vagy az egyesületek kiküldött
jeinek neveléséről, oktatásáról, különleges kiképzéséről gondoskodjanak, és hogy a 
nemzeti inztéményeknek különösen a munka utáni (Dopolavoro) vagy bármely 

nevelő irányú tevékenységeit támogassák. Végtelen nagy fontosságúnak tartja a 
fasizmus a munkástömegek lelkének a megnyerését, ezért féltő gonddal és szere
tettel vette őket körül, és sokféle módon igyekezett őket fáradságos munkájukért 
kárpótolni, a nehézségeket megkönnyíteni, a gépek zakatolását művészi muzsikával 
felváltani, a kimerült idegeket lelki frissítőkkel erősíteni, és egyúttal elvonni őket
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mindazoktól a romboló lehetőségektől, kísértésektől, amelyek a múltban oly szo
morú körülmények közé sodorták a munkások ezreit.

Megint csak a fasizmusnak köszönheti Olaszország, hogy munkásai ma józanok, 

erkölcsösek, vallásosak, becsületesek, rátermettek, hozzáértők, erősek és egészsége
sek, otthonuk békés, gyermekkacajtól vidám, tiszta, boldog és rendes.

A  Dopolavoro, a nemzeti munkautáni intézmény, tökéletesen beváltotta a 
hozzáfűzött várakozásokat és kifejtette áldásos átalakító hatását. A  munkásság 

szellemi színvonalának az emelésére népművelési esti tanfolyamokat rendez ; ilye
nek : általános művelődési-, népegyetemi-, hivatalnokok és munkások részére bizo
nyos iskolákban teendő vizsgálatokra előkészítő-, gyorsíró-, gépíró és nyelvi-, írás- 
tudatlan felnőttek számára elemiiskolai-tanfolyamok ; ismeretterjesztő előadásokat 
tart vetített képekkel ; tanulmányi látogatást vezet gyárakba, vállalatokba, vasúti-, 
elektromos telepekre, vasárnaponként pedig múzeumokba, képtárakba és emlék
művekhez, szobrokhoz stb. A  szakirányú továbbképzés céljaira esti és vasárnapi 
iskolákat szervez, a művészeti nevelés színi előadásokkal, hangversenyekkel, mozgó
fénykép és rádió segítségével nemesíti a lelkeket.

Az ország különböző részeibe vezetett kirándulásokkal pedig nemcsak az olasz 

hazának a megismertetésére, szépségeinek és értékeinek a bemutatására törekszik 
a Dopolavoro, hanem ezzel azt akarja elérni, hogy a dolgozó tömegek megszeressék 
az országnak minden rögét, minden testvér munkását, és hogy tudomást szerezze
nek mindazokról a nagyszabású munkálatokról, amelyeket a fasizmus a nép érdeké
ben, az ország jólétének a föllendítéséért megindított és folytat.

Megfelelő munkáslakások építéséről, a munkások ellátásáról, a tisztaságról, 
egészségügyi követelményekről, balesetek megelőzését célzó berendezésekről stb. 
a Dopolavoro illetékes szervezeteinek szigorú ellenőrzések útján kell meggyőződést 

szerezniök és észrevételeikről beszámolniok. A  Dopolavoro intézményének központi 
igazgatósága a fasiszta párt titkárának a felügyelete alatt áll.

Különös gondot fordítanak a munkások testi erejének fenntartására, edzésére. 

A  korszerűen berendezett csarnokok és pályák hangosak a vidám csapatoktól, a 
szakképzett testnevelők céltudatos és gondos vezetésével pedig értékes sporttehet
ségek bontakoznak ki. Még a legszűkebb keretek között lefolyó versenyek is több 
napra való beszédanyagot adnak, az eredmények megvitatása, a lehetőségek beállí
tása, egy következő mérkőzés jobb kimenetele, tervezgetése, elterelik a gondolato
kat a közönségesről, a durvaságról. A  testi ügyesség bizonyos szellemi élénkséget, 
gyors elhatározást és cselekvést kíván, tehát elvitathatatlan a sportnak —  az ész
szerűen és a nemes vetélkedés szellemében űzött sportnak —  a lélekre gyakorolt 

hatása. Az erős, edzett, és ügyes emberben kifejlődik a lovagiasság érzése, a véd
telennek, a gyengének a segítségére való készség, de az ilyen kitartó lesz a munkában 
is, és ritkábban kerül a betegszobába, tehát nemzetgazdasági szempontból is érté

kesebb eleme lehet a nemzetnek. A z erős, egészséges ember derült otthont teremt, 
hálás, alázatos lélekkel mond köszönetét a Mindenhatónak a kapott jókért, és 
számíthat arra, hogy gyermekei is épek és egészségesek lesznek. Messze és sokfelé 
kihatnak a testnek és a léleknek kiegyensúlyozott erői ! Ennek a nagyszerű hatásnak
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a kiaknázására törekedett a fasizmus a Dopolavoro intézményének a megalkotásá
val és a többi jóléti szervezet felállításával.

A fasiszta család.

A  fasizmus a munkásotthonban boldog és megelégedett családot akart. A  család 
legfőbb védelmezőjéül azt az erkölcsi erőt rendeli, amelyet a fasiszta lélek magában 
kialakított, és amelynek minden törvénynél is erősebbnek kell lennie, Erre a magas, 
vallásos és fasiszta-hazafias erkölcsre bízza Mussolini az új olasz családot, de az 
általános társadalmi rend kedvéért törvénnyel is biztosítja annak békéjét, alapjait, 
így tehát az állam is őrködik fölötte.

Szent szövetség a család, melynek tüzéből fakad az új élet, a jövő, a társadalom, 
a nemzet. A  szeretet záloga, a gyermek, azonban a fasiszta államban nemcsak a 

családnak a legféltettebb kincse, hanem büszke reménysége a hazának is, mely már 
úgyszólván a bölcsőtől kezdve is részt kér a gyermek testi és lelki gondozásából, 
neveléséből. A  fasiszta erkölcs megköveteli a szülőtől, hogy gyermekét vallásosnak 
és hazafiasnak nevelje. Épen azért, hogy biztosítsa az állam a nevelés zavartalan
ságát, egységességét és eredményességét, a házasságot az egyház tételével egyezően 
felbonthatatlannak mondja, sőt kifejezetten megtiltja a válást.

A  család nemcsak a szívnek a hazája, hanem a hazának a szíve is : benne 
alakul ki az öntudat, a lélek, benne kezdődik meg az állampolgár előkészítése is. 
Az iskola tanítása, a könyvek útján szerzett ismeretek, az élet tapasztalatai módo
síthatják gondolkozásunkat, de azokat a hatásokat, amelyeket a zsenge gyermeki 
lélek a szülők közvetlen példája, szavai nyomán, fogékonyságának legérzékenyebb 
időszakában felfogott és magába bevésett, onnan többé teljesen el nem tün

tethetik.
Az állam gondoskodása már azzal kezdődik, hogy szorgalmazza, megkönnyíti 

és támogatja a családalapítást. Aki 25. életévét betöltötte, és meg nem nősül, az 
agglegény-adót fizet az Orsz. Anya- és csecsemővédelmi Intézmény javára, és nem 

kap drágasági pótlékot sem. A  7 gyermekes állami alkalmazottak és a 10 gyermekes 
más állampolgárok különböző adók és mindennemű tandíjak alól mentesek, ezen
kívül pénzsegélyekben és egyéb kedvezményekben részesülnek. A  «Befana Fascista» 
(befania, epifania a vízkereszt ünnepnapja, melynek éjjelén a jó, öreg Befana néne 
a tűzhely kürtőjén át jön el a gyermekekhez, és ajándékokat hoz nekik) napján, 
január 6-án pedig a szegényebb gyermekek sok szép ajándékot, édességeket, 
ruhát és más szükségleti cikket kapnak a Női Fásiók buzgósága, gyűjtése 
révén.

Különösen védi a fasizmus az anyákat, akiknek a számára orvosi rendelőket, 
egészségügyi ellenőrző szerveket tart fenn, ingyenes tejkonyhákat rendez be, a 
munkába siető anyák kisdedei részére —  3 éves korig —  fészek-otthonokat alapít, 
ahol a kisdedek az egész napi munkaidő alatt szakszerű és szeretettel teljes 
ápolásban, gondozásban, ellátásban részesülnek.

A  szülőknek a gyermekek nevelése érdekében kifejtett felelősségük nem szűnik 
meg az iskolába való adás napján, hanem továbbra is fennmarad, mert az új Iskola-
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alkotmánylevél szigorúan megköveteli az iskolának és a szülőknek szoros és szerves 
együttműködését, hogy egymás munkáját kiegészítsék, megkönnyítsék, a nevelési 
célokat egyeztessék, az eljárási módokat összehangolják.

A z olasz fa j védelme.

A  családvédelemmel kapcsolatos a favjédelem, melynek egyik eszköze a fokozott 
egészségügyi gondozás. Erről így nyilatkozott a Duce 1927 m áj. 26-án : «A ren
dezett államban a nép egészségének a gondozása az első helyen álljon.* (Diz. 153.)

A  fasiszta orvosok kongresszusán, 1932. január havában pedig ezeket mondta : 
♦Orvosok s mindaz, amit ti hivatástok terén elkövettek abban az irányban, hogy az 
olaszokat a mozgásra, a szabad és tiszta levegő keresésére, a testgyakorlásra és a 
sportra rászoktatássátok, nemcsak egészségi, hanem erkölcsi szempontból is a leg
jobb lesz.* (Diz. 153.)

A  gyermekneveléssel kapcsolatban meg fogjuk ismerni mindazokat az egészség- 
ügyi intézményeket, amelyeknek a céljuk a rászoruló beteg gyermekek kezelése, 
gyógyítása, talpraállítása. Ugyanilyen intézmények vannak a felnőttek, a munkások 
számára is j kórházak, üdülők gondoskodnak arról, hogy a beteg, .kimerült szervezet 
újból visszanyerje teljes erejét és folytathassa áldásos tevékenységét a család, a 
nemzet, a haza érdekében.

A  fajvédelem másik gondja, hogy az idegen, nem árja származású, a fasiszta 
gondolattal ellentétes világnézetet, erkölcsi felfogást valló népfajoknak az olasz 
fajjal való szorosabb érintkezését, keveredését megakadályozza, megszüntesse. 
Törvényes intézkedések korlátozzák azoknak polgári jogait az állami és a társa
dalmi élet különböző vonalain 2 közhivatalokban, üzemek vezető állásaiban, gazda
sági téren, iskolákban stb. A  korlátozó rendelkezések alól kivétetnek : a négy 
háborúban (líbiai, világ, etiópiai, spanyol) elesettek családjai, ugyanott önkéntesen 
részt vettek családjai, ugyanezen háborúk ama hadviseltjeinek a családjai, akik 
vitézségi érmet vagy hadi érdemkeresztet kaptak ; a fasiszta forradalomban elesett 

fasiszták családjai, a fasiszta forradalom rokkantjai, sebesültjei, munkaképtelenjei/; 
az 1919— 1922-ig és 1924 II. félévében a fasiszta pártba felvettek családjai, a fiumei 
légionisták családjai ; az illetékes bizottságtól megállapított különös érdemek alap
ján kivett családok.

A  család- és fajvédelemmel kapcsolatos intézkedések arra nevelik az olasz 
népet, hogy életét és fajtáját megbecsülje, szeresse, annak fejlődését minden erejével 
elősegítse, hogy mindenki vigyázzon magára, hozzátartozóira, embertársaira, 
nehogy gondatlanságból vagy nemtörődömségből akárcsak egy hasznos kéz is kény
telen legyen abbahagyni a munkát.

Egyéb társadalmi és segítő intézmények.

Sok társadalmi intézmény, segítőegyesület is belekapcsolódik a nemzetvédelem 
hatalmas tevékenységeibe, és résztvesz az anyagi és szellemi támogatás nemes és 
nehéz munkájában. A  társadalmi szervezet sok esetben mélyebben behatolhat a
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polgárok életének néha rejtett világába, és könnyebben felderítheti a segítés szük
ségességét, de a nemes irányú összefogás közelebb hozza egymáshoz az embereket 
is, és példájával gyakran olyan erőket is megmozdulásra késztet, amelyeknek 
közreműködése nagy lépésekkel viheti előbbre a nemzeti jólétet.

A  fasizmus eszméjének egyik bástyája : A  Fasiszta-művelődés Országos Inté

zete, melynek feladata a fasizmus tudományának ismertetése, támogatása, bel- és 
külföldön való védelme, tételeinek, a nemzeti műveltségnek a terjesztése, tanfolya
mokon való oktatása, a korporatív propaganda előmozdítása, megszervezése, sajtó 

útján való kiszélesítése. Az intézet tagjai lehetnek egyesületek, szövetségek, társu

latok és magánszemélyek is.
Fontos nemzeti feladatot tölt be a Nyugdíjas Olasz Katonatisztek Egyesülete, 

mert célkitűzéseiben a következő erények felébresztésére, erősítésére törekszik t 
az olasz hősi szellem ápolása, védelme ; a fegyelem, kötelesség, tisztelet megőrzése ; 

más hivatásbeliek különös képességeinek a támogatása, fejlesztése ; a tekintély
tiszteletnek mennél magasabb fokra való emelése, gondozása ; a tényleges tisztekkel 
való együttműködés megszervezése a katonai szellemnek állandó ébrentartására, 
fokozására és nevelőhatásának a nemzet egészére való kiterjesztésére ; a katonaság 
és a polgárság között az azonos célokért való küzdés gondolatának és összhangjának 
a kiépítése.

Ugyanezekért a célokért küzdenek a Fegyveres-erők Nemzeti Szövetségei is, 

kiegészítve azzal a törekvéssel, hogy megteremtsék a parancsnokságok és a hadsereg 
minden fegyverneméhez tartozó egységek között a bensőséges, közvetlen bajtársias 
érzést. Összejöveteleiken fegyvertényeikről, dicsőséges csatáikról is beszámolnak, és 
megvitatják azok nevezetes mozzanatait, tanúvallomások, hiteles források alapján 
összeállítják ezek történetét, különös gonddal ápolják és tisztelik a hősi halott 
bajtársak emlékét. A  szövetségek tagjai lehetnek : tisztek, altisztek, katonák, akik 
legalább 6 hónapig szolgáltak a hadseregben, vagy olyanok is, akik egy meghatá

rozott fegyvernemnél a besorozás minden kötelezettségének eleget tettek ; a belépés 
önkéntes.

A  Hadviselt önkéntesek Nemzeti Egyesületébe azok léphetnek be, akik részt- 
vettek a világháborúban, vagy a fasiszta forradalomban sebesültek meg.

Az «Arditi» (bátrak, merészek) Szövetség-ben a volt rohamosztagosok tömörül
nek a bátorság szellemének az ápolására.

A  Garibaldi önkéntesek Egyesületének tagjai a Garibaldi hadseregének egykori 
harcosai, az olasz-osztrák hadjáratban az alpesi ezred volt résztvevői, még ha kül
földiek is.

A  Falusi Rádió Szövetség az iskoláknak rádióval való felszerelésére, a nép
művelés céljaira és a nemzeti gondolat állandó ébrentartásra alakult.

Az Országos Olimpiai Szövetség a nemzeti sport fejlesztését és az olimpiai 
versenyek előkészítését, rendezését tűzte ki feladatául.

Minden intézmény végső célja a nemzetnek a fasiszta erényekre való nevelése, 
kezdve a kormányzattól, a szindikátusokon, a korporációkon keresztül, a Munka- 

aklotmány, a Dopolavoro, a milicia, az egyesületek, az egészség- és fajvédelem, 
mind csak az olasz népnek, az országnak a javát és jövőjét szolgálja, és azon
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fáradozik, hogy megvalósuljanak azok a gondolatok, melyeket a Duce 1933 nov.
14-én mondott beszédében kifejezett : «Nemcsak azért teremtünk különféle intéz
ményeket, hogy elveinket kellő formákba öntsük, hanem legfőképen azért, hogy 
azok a kellő pillanatban biztos, határozott, gyakorlati és kézzelfogható eredmé

nyeket adjanak. . .  Szükséges, hogy egy bizonyos időben a munkás és a földmíves 
elmondhassa magának és hozzátartozóinak azt, hogy : ha ma tényleg jobb körül

mények között élek, azt azoknak az intézményeknek köszönhetem, amelyeket a 
fasiszta forradalom alapított.» (Diz. 95.)

Hogyha hozzávesszük mindezekhez azt a hatalmas lendületet, mely az ország
építésben megnyilatkozik, azt a mérhetetlen fejlődést, mely szellemi és gazdasági 
téren úgyszólván rohamlépésekben bontakozik ki, az országban bőségben levő 

vízi-erőknek, a «fehér szénnek» a munkába-állítását, a mocsaras területeknek 
lecsapolását és termővé tételét, új városok alapítását, egészségtelen városrészek 
lebontását és újjáépítését, a közlekedési úthálózat nagyszerű kiépítését, a villamosí
tást, a gabonatermelés fokozását, a líra értékállandósítását és a többi nemzeti érték 
felszínrehozását, megmentését, akkor el kell ismernünk, hogy Mussolini elgondolása 
helyes volt és megvalósult.

Az intézmények, az állandó munka lekötik és egybeforrasztják az egész nem
zetet, bebizonyítják előtte a fasizmus erejét, igazát és lépésről-lépésre meghódíta
nak mindenkit, és annak az eszmének a szolgálatába állítanak, amelyet a Duce 
hirdet.

A  «Figli Del Littorio» (Littorio Fiainak) Nemzeti Alapítványa pedig arról 

gondoskodik, hogy ezek az eszmék és a fasizmusnak minden jótéteménye eljussanak 
a külföldön élő olaszokhoz is, és azokat is bekapcsolja a nagy olasz egységbe, az 
olasz hazáért való élés és munka lelkesedésébe, áramába. Állami-, köz- és magán- 
intézmények, egyéni adakozások siettek megtoldani a külügyminisztérium egy 
millióját, hogy a hazafias és nemes célzatú alapítvány minél hathatósabban fejt
hesse ki nemzetgyarapító munkáját.

Feladata kettős : megnyerni és fejleszteni a fasiszta lelkiséget, pártfogásba 

venni a szegényeket, árvákat, elhagyottakat, betegeket és gyengéket a külföldön 
élő olasz állapmolgárok köréből. Ennek a feladatnak a megvalósítására a külföldi 
olasz iskolák olasz tanulói részére tanulmányi ösztöndíjakat ad, elősegíti azt, hogy 
a külföldi olasz gyermekek és ifjak szabadságukat és pihenésüket Olaszországban 

tölthessék el, hogy ott közvetlenül magukba szívhassák az éltető olasz levegőt, és 
attól megerősödve, felfrissülve térjenek vissza idegenben dolgozó társaikhoz, akik
nek a lelkében hasonló vágyakat és a gondoskodó édesanya iránt olthatatlan szere- 

tetet ébresszenek.
íg y  például 1928-ban 8000 külföldi olasz gyermek léphetett az áldott anya

földre és élvezhette annak minden adományát. Egész életre való érzés fakadt ezek
ben a gyermek-lelkekben az ott szerzett benyomások alapján. Többet jelent ez minden 

más nevelési tényező hatásánál. Ezeket az érzéseket továbbfejlesztik azután a kül
földön is a megfelelő fasiszta szervek, intézmények, oktatók.

Különös gonddal fordul az alapítvány a küldfölön élő anyák felé ; szeretettel 
hívja haza azokat, akik gyermeket várnak, hogy gyermekük olasz földön, olasz ég
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alatt lásson napvilágot. Az alapítvány létesítése után pár hónapon belül csaknem 

iooo külföldi olasz anya sietett haza az alapítvány támogatásával, hogy otthon 
adhasson életet gyermekének. Vigasztaló, megerősítő, boldogító érzés tölthette be 
ezeknek a szerencsés anyáknak a szívét, amikor olasz testvérek aggodalma, öröme 

kísérte, bátorította legszentebb emberi, honpolgári kötelességüknek a beteljesülését, 
amikor olasz ölelés, olasz szó fogadta az újszülött első életnyilvánulásait. Ezek az 
anyák nem fogják sohasem elfelejteni az olasz haza élő szeretetét, ezek az anyák 

át fogják adni a szívükből gyermeküknek mindazt a magasztos érzést, amit akkor 
gyűjtöttek, és ez az anyatej olyan gyermektestet fog táplálni, amelyikből minden 
áldozatra kész kemény, bátor, hű fasiszta férfi fog felnőni. Ezzel az intézménnyel 
kiterjeszti az olasz haza védőszárnyait az idegenben élő olasz családok fölé, és védi, 
oltalmazza a kis olasz fészket, a gyenge életbimbókat.

A  nemzetmentésnek ezt a legmagasztosabb feladatát teljesíti az Országos Anya- 
és Gyermekvédelmi Intézmény is, mely 1925-ben alakult. E z a szervezet egyesíti 
és összhangba hozza a hasonló természetű intézményeket, és felügyel azok szabály- 
szerű vezetésére. Eddig 94 tartományi és 7300 községi alakulat gondoskodik az 
anyákról a terhesség alatt, a szülés előtt és után ; az anya és a kisded védelméről és 
segélyezéséről ; a gyermek testi és erkölcsi ápolásáról nemcsak az iskola előtti kor

ban, hanem még az után is ; de pártfogásába veszi a fogyatékos, elhagyatott, 
eltévelyedett és bűnöző gyermekeket is.

Otthonok, menhelyek, tanácsadók, házi ápolás gondoskodnak a szülőanyák 
ellátásáról, gyermekgondozók, tápláló anyák étkezői, bölcsődék és segély-intéz
mények a kisdedekről. 1926— 1936-ig körülbelül kilenc millió anyát és gyermeket 
részesítettek ezek az intézmények védelemben, támogatásban. Nagy a jelentősége 
a kötelező anyasági biztosításnak is, melynek előnyeit közel két millió anya élvezte. 
E z az intézmény különösen az iparban, mezőgazdaságban vagy másutt alkalma
zott nőket támogatja anyaság esetében. A  dolgozó anyát nehéz munkára nem szabad 
beállítani, anyai hivatásának teljesítése céljaira pedig munkahelyén segítésben 

részesül, mert minden vállalatnál, ahol 50-nél több munkásnőt alkalmaznak, külön 
szoptató-termek és bölcsődék berendezése kötelező. Ugyancsak a vállalatok 
gondoskodnak a munkás-gyermekek üdültetéséről is. Az Anya- és Gyermekvédő 
Intézettel karöltve az Olasz Vörös-kereszt is résztvesz a tüdőbaj elleni 
küzdelemben, és hathatósan támogatja a Társadalomgondozó Intézetet nehéz 
munkájában.

Mindezek az intézmények hathatós és hasznos tevékenységet fejtenek ki. 
Áldásos munkájuknak legszebb eredménye abban mutatkozott meg, hogy az elmúlt
10 év alatt 15,000-rel csökkent a halvaszületett gyermekek száma, a gyermek- 

halandóság pedig annyira süllyedt, hogy ezer, 1 éven aluli gyermek közül csak 90 
halt meg.

Az államból és a társadalomból az olasz anyák és kisdedek felé áramló nagy 
szeretet mély nyomokat hagy az olasz családokban, és a hálaérzésen, a lekötelezett
ségen felül olyan lelkületet ébresztenek és nevelnek, mely végső hatásában eldönt
heti az ország sorsát is, mert az eszméhez, a nemzeti kötelességekhez hű munkás 
és nép ereje az államnak az igazi alapja és hatalma. A z egész nemzet hálája száll
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minden év december 24-én, az Anya- és Gyermeknapon az olasz anyák és gyer

mekek felé.
A  felsorolt intézmények az állam és a felnőttek társadalmának fasiszta szer

vezetei. Ezeknek a légkörében érlelődött meg az új nevelés gyümölcse, ezekben 
alakult ki az új olasz lelkiség, a fasiszta jellem. A  történelmi fejlődés sorrendjében 
először a felnőttek nevelésének a tényezőivel foglalkoztunk, mert Mussolini elgon
dolásában is őket kellett elsősorban megnyerni a fasiszta gondolatnak. A  felnőttek 

nevelő hatása nélkül az ifjúság nevelése csak eszmei lehet, gyakorlati érték nélkül, 
mert azok még a legtökéletesebben előkészített eszméket is leronthatják egy mo
sollyal, kézlegyintéssel, becsmérlő szóval. Szomorú pedagógiai tapasztalat, hogy a 
gyermek előtt a felnőtt szava, viselkedése elsőbbrendű tekintély, mint a tanítóé 
vagy a szülőé, mert abban igen sokszor segítő, megengedő, únszoló társat talál 

olyan cselekedetekre, amiket amazok tiltanak. A  gyermeknek tehát igazolva kell 
látnia a felnőtteknek, az iskolán,a családon kívül állóknak a viselkedésében mindazt, 
amit az új erkölcs tanít és követel, mert a gyermek utánzó lény. Ha a felnőttek jó 
és lelkes fasiszták, akkor könnyű lesz a gyermeket is olyanná nevelni. Amilyen 
példát a felnőtt mutat, azt hűen követi a gyermek is. Ebben az egyszerű, de ter
mészetes lelki beállítottságban van Mussolini bölcs előrelátásának és pszichológiai 

célkitűzésének a nagy hordereje, amikor előbb a felnőtteket igyekezett új eszméi
nek, életrendjének megnyerni. Csakis így válhatott az élet, a társadalom az ifjúság 
irányítójává.

5. A Z IFJÚSÁGI FASISZTA SZ E R V E Z E T E K .

A fasiszta ifjúság nevelése.

A  felnőttek nevelésével és megszervezésével párhuzamosan megalkotta a 
fasizmus az ifjúsági nevelés hatalmas szervezeteit is. Minthogy a fasiszta nevelés 
az emberi erők összhangzatosságára törekszik, ezért egyforma gonddal ápolja mind 

a testet, mind a lelket. Ennek a két alkotó elemnek a kifejlesztését az ifjúsági 
szervezetekre és az iskolákra bízza. A  szellemi képességek kiművelését leginkább 
az iskola végzi, a testi ügyességeket pedig az iskolán kívüli testnevelés. Amíg az 
iskola csaknem kizárólag értelmi neveléssel foglalkozik, addig az ifjúsági szerve
zetek a testedzés mellett a fasiszta jellem kialakításán is munkálkodnak. A  fasiszta 
iskola is különbözik a régi iskolától, de az új ifjúsági szervezetek teljesen eredeti 
alkotások, és a fasizmusnak igazi műhelyei. Ezekből kerülnek ki az izzó, acélos, 
ifjú fasiszták, a jövő harcosai, hősei. •

Két nagy szervezet foglalja magába a fasiszta ifjúságot : a G U F és a GIL. 
Az előbbi az egyetemi ifjak szervezete, mely a 18— 26 éves korú fiatalságot, az utóbbi 
a 6— 21 éves tanuló vagy tanulmányait már befejezett fasiszta ifjúságot gyűjti 

táborába. Ezekbe a szervezetekbe önkéntes a belépés, és csak szigorú megválo- 
gatás után sorozzák be a jelentkezőket. Bár az önkéntes jelentkezés már magá
ban véve is bizonyos komoly és hazafias elhatározást tételez fel, tehát jellemet 
árul el, mégis a jelentkezők nagy részére nevelő hatással van az a körülmény,
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hogy a belépés önkéntes. Bármekkora is a vonzóereje, különösen az ifjabbakra, 

az egyenruhának, az ünnepélyes külsőségeknek, mégis nemes szándékokat kell 
kiváltania még a legfiatalabb lélekben is annak az eskünek, mellyel a Duce gyer
mekeivé lesznek, és a kötelességekkel teljes életrend nehéz útjára lépnek.

Sok gonddal, szeretettel és bölcseséggel kellett a fasizmusnak az ifjúság nevelési 
ügyét megszerveznie, hogy a kezére és szívére bízhassa Olaszország történelmének 
a kerekét. Már 1914 nov. 15-én írta Mussolini a Popolo d ’Italiaban megjelent 
«Audacia» (Bátorság) című cikkében, hogy : «Felétek, Itália ifjai 1 a műhelyek
nek és az iskoláknak az ifjaihoz, kik lélekben és években is fiatalok vagytok, de 

akik ahhoz a nemzedékhez tartoztok, amelyikre a sors a történelmet rábízta, felé
tek röpítem az én szerencsét kívánó kiáltásomat.» (D iz. 84.).

A  szenátusban pedig, 1928 dee. 22-én ezt mondta z «Az átélt tapasztalatok 
bölcseségétől mérsékelt erő és lelkesedés hivatott arra, hogy az olasz léleknek új 
és szükséges légkörét átalakítsa. Mert, az ifjúság ugyan isteni adomány, de éppen 
az idősebbek tudatos érettségének kell őket a meggondolatlan könnyelműségek
től és a bizonytalan elhamarkodottságoktól megvédeni.» (U. o.)

1932 okt. 17-én határozta meg a Duce az ifjúság fontos feladatát a következő 

szavakkal : «Azt akarjuk, hogy vegye át az ifjúság a mi fáklyánkat, gyújtsa lángra 
azt a mi hűségünkkel, és legyen készen és elhatározva arra, hogy a mi fáradozá
sainkat folytassa.» (U. o.)

Ha belepillantunk az ifjúsági nevelő-intézmények mélységeibe, meg fogjuk 
állapítani, hogy azok a legnagyobb előrelátással, az olasz jellem és jövő szemmel- 
tartásával készültek. Valóságos pszichológiai és pedagógiai remekmű valamennyi. 
Megtalálja bennük az ifjú mindazt, amire csak fejlődő testének és lelkének szüksége 
van. De ami a legfőbb, bennük alakul ki az a fasiszta, amelyikre az ország mul- 
hatatlanul számíthat. A  nemzetet átalakító munka hatalmas láncából nem hiányoz- 
hatik egyetlen szem sem, a felnőttek után az ifjúság csoportjai következnek.

Az ifjúság csoportjai a már fentebb említett életkor szerint tehát vagy a G U F  

vagy pedig a G IL  szervezeteibe tartoznak. E z a két intézmény felöleli a 6— 26 
éves korú fiatalságot, edzi testüket, lelkűket, és előkészíti őket a katonai, politikai 
fasiszta életre. E zt a nagy feladatot az iskola egymagában el sem végezheti, de nem 
is ez az ő célja, és éppen ezért kellett ennek a megoldását egy teljesen más intéz
ményre bízni.

Az ifjúsági szervezetek és az iskolák egymást kiegészítik és támogatják, a nem
zet és a fasizmus érdekeinek a szempontjából közöttük teljes összhangnak és együtt
működésnek kell lennie. Az iskola munkája belekapcsolódik az ifjúsági szerveze
tek szándékaiba, és elősegíti azok megvalósítását, sokszor velük együtthalad. 
Nem is lehet a kettőt egymástól szigorúan elválasztani, mert a kis farkaskölyök, 
a Balilla, az avanguardista iskolába is jár, nem szabad tehát a két nevelő tényező 
között ellentétnek lenni, nem szabad az egyiknek a másik nevelő tevékenységét 
lerontania. Jó fasiszta csak az lehet, aki jól tanul is ; az értelmes, szakképzett 
ifjú pedig a fasiszták között is jobban meg fogja állani a helyét, mint az, aki csak 
keveset törődött értelmének a kiképzésével. Az ifjúsági szervezetek fegyelmezése 
erősen érezhető lesz az iskolában is, de a fegyelmezettséget a tanult és művelt lélek
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könnyebben átveszi ; a lélek világosságával finomodik a test ügyessége is ; a 
katonai szellem gyorsabban utat talál az ifjú szívbe az iskola hazafias irányú neve
lése mellett. Akármelyik oldalról nézzük tehát a két intézmény munkásságát, 
észre kell vennünk azt, hogy egyik a másiknak függvénye, egy közös törzsnek két 

hajtása.
Ezek a fasiszta ifjúsági szervezetek általában a testnevelés és a katonai elő

képzés hazafias feladatait oldják meg, és minthogy ezekkel a kérdésekkel az iskola 
tárgyalása közben már nem foglalkozunk, ezért kell velük most külön megismer

kednünk. A  magasabb korosztálytól haladunk lefelé, hogy törést ne szenvedjen 
a fasizmus fejlődésének a vonala, és érvényesülhessen az idősebbek nevelő hatá

sáról vallott elvek rendszere. A  GUF-tól elindulva, a GIL-nek fokozatosan fiatalabb 
csoportjain : az ifjú fasisztákon, avanguardistákon, és a Balillákon keresztül el

jutunk a farkaskölykekig, mint a szervezetek utolsó láncszeméig, a legfiatalabb 

korosztályig.

A  G U F  szervezete.

A z egyetemi hallgatók fasiszta szervezetének teljes olasz neve : I Gruppi 
Universitari Fascisti», röviden a GUF. Az egyetemi ifjúság már a világháború
ban és a fasiszta forradalomban is méltó helyet biztosított magának a történelem 

lapjain. 1920-ban szövetségi csoportokat alkottak, és a «Marcia su Roma» évében 

Firenzében megtartották a G U F Nemzeti Szövetségének első nagygyűlését.
Forradalmi fasiszta jellegét állandóan megtartva, egyik legfontosabb fel

adatául tűzte ki a szegénysorú egyetemi hallgatók megsegítését is. A  GUF foko
zatosan magábaolvasztotta a régebbi egyetemi alakulatokat, és egységes célt 
tűzött ki a főiskolai ifjúság hazafias, társadalmi és erkölcsi, valamint fizikai neve
lése terén.

Szabályzata meghatározza, hogy egyetemi hallgatónak tekintendő 26 éves 
koráig az, aki beiratkozott egyetemi vagy főiskolai hallgató, doktorált vagy ok
leveles, ezen minősítés elnyerése után még 3 éven át is, de ugyancsak a 26. életév 
betöltéséig. Tagja lehet a GUF-nak az avanguardistáktól jött egyetemi hallgató, 

az Ifj. Harci Fásiókba tartozó 18— 21 éves tanuló, a Nemzeti Fasiszta Pártba 
tartozó igazolványos ifjú 21— 26 éves koráig ; végül olyan tanuló is, aki ugyan 
az előbbi feltételek egyikének sem felel meg, de fényes tanúbizonyságot adott a 

fasiszta elvekhez való hűségéről.
A  G U F szervezetek titkára a Nemzeti Fasiszta Párt titkára. Minden tarto

mány székvárosában megalakul a csoport, melynek az igazgatóságában van egy 

helyettes titkár, akit a párt titkára nevez ki, egy ügyvezető titkár és 4 tisztviselő. 
E z az igazgatóság irányítja az ifjak politikai, művelődési és sport tevékenységeit. 
A  szervezet tagjai tanulmányi idejük alatt az illető egyetem székhelyén illetékes 

G U F titkár hatáskörébe tartoznak fegyelmi szempontból, tanulmányi idejükön 
kívül azonban a lakóhelyük szerint illetékes tartományi titkárhoz tartoznak. 
A  GUF-nak külön női csoportja is van. Egyetemi székvárosban pedig, ha legalább
10 külföldi beiratkozott van, megalakítják a külföldiek osztályát is. Minden olyan 

helyen, ahol legalább 25 egyetemi hallgató tartózkodik, megszervezik a sejtet,
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melyet a szövetségi titkártól kinevezett megbízott vezet. E gy tartomány sejtjei 
a székhely GUF-tól függenek.

A  G U F segítő tevékenysége elsősorban arra irányul, hogy megkönnyítse a 
beiratkozottak megélhetését. Erre a célra az egyetemi városokban Diák-otthonokat 
létesítenek, amelyekben csekély díj ellenében lakást és teljes ellátást kapnak a 
rászoruló diákok, de ezenfelül még ingyenes orvosi rendelő és gyógyszertár is van 
ezekben az otthonokban. Ezeket a kedvezményeket a külföldi diákok is élvezik, 

akiket a nagy olasz egyetemi család tagjainak tekintenek. Más segítőintézmények : 
az iskola-pénztár és az egyetemi segítő-intézmény. A z elsőből teljes vagy fél segélyt 

kapnak a szegény hallgatók az egyetemi járulékok fizetésére, a másodikból pedig 
anyagi támogatást juttatnak a szorgalmas és vagyontalan diákoknak.

N agy tevékenységet fejt ki a G U F a művelődés és a szellemi képességek ki
művelése terén. Különösen gondot fordít a gyarmati kérdések ismertetésére, tisz
tázására, és ebből a célból megfelelő könyveket bocsát a tagok rendelkezésére, 
felolvasásokat, vetítettképes előadásokat rendez, társas utazásokat vezet a ten
gerentúli olasz birtokokra, továbbá ugyanott táborozásokkal, kutatásokkal, sze
mélyes tapasztalatok gyűjtésével igyekszik érdeklődést kelteni az ifjúságban a 
gyarmati élet iránt. A  Gyarmatügyi Intézet is támogatja a GUF-nak ezt a mun
káját azzal, hogy megbízottat küld ki az egyes csoportokhoz a gyarmati propaganda 
hatásosabbá tételére. Ugyanezek a megbízottak végzik a hírverést az ifjúsági 
fasiszta szervezetekben és a középiskolai tanulók között is. Ezek a megbízottak 

tartják fenn az állandó kapcsolatot a Gyarmatügyi Intézet és a GUF között a fel
vetődött kérdések egységes és a legújabb fejlődéseknek, vívmányoknak megfelelő 
módon való felfogásának a biztosítására.

E gy másik irányú segítő tevékenységével a színművészeti, sajtó és általános 
művészi képességek kifejlesztését támogatja a GUF. Firenze-ben például külön 
színházat rendeztek be, amelyben az ifjú szerzők műveiket bemutathatják, de a 

mozgószínházak gazdasági és művészi feladatainak a megoldására is gazdag tapasz
talatokat szerezhetnek a G U F mozgószínház-osztályának a működése révén.

Az állam politikai és gazdasági életének a megismerésére rendkívül alkalmas 
az a megoldás, hogy az egyetemi fasiszták résztvehetnek a korporációk és a szin
dikátusok munkájában. A  szövetségekkel kötött különleges megállapodások alap
ján bizonyos gyakorló időt töltenek el a hallgatók a szindikálista hivatalokban, 
jelen vannak a gyűléseken, és megfigyelhetik a korporációs állam szervezetét, 
munkáját. Segíti az ifjúságnak ezt a tevékenységét a GUF-nak a korporációs szak
osztálya, mely külön könyvtárt alapított, hogy azzal is elősegítse az államtudo
mányi szakra beiratkozott hallgatók tanulmányainak sikerét. Általában minden 
téren igyekszik támogatni a hallgatók tudományos és gyakorlati törekvéseit, 
melyek a fasiszta gondolatnak és életnek megismerésére, gyakorlására vonatkoznak.

A  szellemiek mellett hasonló erővel ápolja és fejleszti az ifjúság testi képes
ségeit is. A  testedzés nemcsak az általános fizikai erők kifejlesztésére törekszik, 
hanem az egyes sportágakban bajnokságok kivívására is előkészít. Különös gonddal 
foglalkozik a G U F az ifjúságnak a hegyvidéki élethez való szoktatásával. Bolzano- 

ban erre a célra alpinista iskolát alapítottak, amelyben elméleti és gyakorlati okta
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tással képezik ki az ifjakat a hegymászás, a havasok megközelítésének, a nehéz
ségek legyőzésének, a síezésnek, az elsősegély-nyújtásnak, a mentésnek, a vezetés
nek stb. nehéz, kitartást, bátorságot igénylő feladataira. Gyakori alpesi kirándulá
sokat rendeznek, hogy minél többen részt vehessenek az edzésben. Kitűnő elő
készítése ez a katonai hegyi tevékenységeknek.

E gy másik fontos célja a GUF-nak a külföldi egyetemi hallgatókkal való kap
csolatok kiépítése. A z 1927-ben Rómában és 1933-ban Torinóban rendezett nem

zetközi játékok, vagy a római és a velencei nemzetközi egyetemi kongresszusok 
hatalmas sikerei igazolták a gondolat életrevalóságát. Résztvesznek a csoportok 
nemzetközi versenyeken, gyűléseken, külföldi diákcsere-akciókat szerveznek, gya
korolják a vendéglátást, ellátják a kedvezményes utazás, táborozásokon ingyenes 
helyek biztosítását, olasz vállalatoknál, ipartelepeknél gyakorlóhelyet szereznek 
az önkéntes jelentkezőknek. Külföldre irányuló utazásokat, iskolahajózást rendez
nek. Külföldiek számára olvasó- és társalgó-köröket alapítanak, hogy elősegítsék 
a velük való érintkezést, az eszmék kicserélését, tisztázását.

Az ifjúsági művelődési és művészi verseny.

Nevezetes intézménye a GUF-nak az évenként megrendezett ifjúsági művelő
dési és művészeti verseny. Ezeken a versenyeken az újabb idők óta nemcsak egye
temiek vesznek részt, hanem az ifjúsági harci fásiók pályázói is. E z a tény csak 
annak az igazolására van, hogy a fasizmus a rátermettséget, a tehetséget mindenek 
elé helyezi, és éppen arra akar ezzel alkalmat adni, hogy a tehetség diadalmaskod- 
hassék a tanultság fölött is, és hogy érvényesítse egyik legnagyobb tételét, mely 
szerint a nemzet politikai és művelődési életének nagy kérdéseivel különbség nélkül, 
minden társadalmi osztálynak egyformán kell foglalkoznia és a megoldásban min
den fasisztának részt kell vennie, mert Olaszországban nincs külön vezető réteg, 
ott csak a fasizmusnak, a minden társadalmi réteget összeforrasztó fasiszta állam
eszmének van irányító hatalma és joga.

Ezeken a versenyeken megismerik az ifjak saját szellemi képességeiket, tudá
sukat, mert itt kifejthetik azokat a lehető legteljesebb erejükben. Összekötik ezek 
a találkozások az iskolát az élettel, az elképzelést a valósággal, az elméletet a gya
korlattal, támogatják a törekvéseket, fékezik a türelmetleneket, és arra kénysze
rítik az ifjakat, hogy gondolataiknak megfelelő és méltó alakot adjanak. A  verse
nyek két részben : egy előmérkőzésben és egy döntőben zajlanak le. A z előmérkő- 
zésben valamennyi pályázónak részt kell vennie, míg a döntőben csak az előmérkő- 
zés nyertesei küzdenek. A  döntő versenyeket rendesen Rómában rendezik, de más 
várost is kijelölhetnek a küzdelem helyéül. Minden pályázó legfeljebb csak 2 ver
senyen vehet részt, ezek közül lehet mind a kettő szóbeli vitaelőadás vagy írás
beli, vagy az egyik szóbeli, a másik pedig írásbeli. E gy tudományágból csak egy 
kérdést választhat a jelölt a kitűzött tételek közül.

Az 1935. X III. évben a következő kérdések voltak kitűzve i
Az orvostudományból. —  A J  A  falu közegészségügye. —  B )  Az olasz nép 

élelmezése.
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A  fizikából. —  A )  A  foto-cinema legújabb vívmányai. —  B )  A  carburanti 
helyettesítése és csökkentése a mechanikai vonzásban.

A  művészeti kritikában. —  A )  A z  olasz művészetek a hagyománnyal, a kül
földi eszmékkel és a fasiszta politika követelményeivel kapcsolatban.

Zenekritikából. —  A  jelenkori olasz zene.
Irodalmi kritikából. —  Olaszország X X . századbeli politikai irodalma.
Színházi kritikából. —  A  tömeg színháza.
Mozgószínházi kritikából. —  A  fasiszta mozgószínház jellege.
Politikai szervezetből. —  A  G U F és az Ifj. Harci Fasiók. Ehhez a témához 

a Duce következő szavait fűzték hozzá : «Minél jobban fejlődik és magasba tör a 
forradalom, annál jobban beigazolódik a Párt létezésének a szükségessége. Ebbe a 
pártba ezután már csak az ifjúság áradata fog beleömleni, a szervezetekbe beosztott 
és ott előkészített ifjúságé, melyet nekünk a kormányzat cselekvő és felelősséggel 

teljes életébe bele kell vonnunk.»
A  fasiszta alkotmányból. —  A )  A  képviselet reformja, Mussolini következő 

gondolatainak a hozzáadásával : «A parlamentárizmus sohasem fog többé olyan 
mélyre süllyedni, mint a milyen mélyen most van, és oda jutni, ahol most haldoklik ; 

világos, logikus és sorszerű, hogy a működő korporációk túlélik a képviseletnek 
azt a rendszerét, mely az elmúlt századból maradt vissza*. —  B )  A  korporációs 
gazdálkodás főbb jellemvonásai, Mussolini következő megjegyzésével : «A korpo
ráció az az intézmény, melynek a révén az eddig idegen és rendezetlen gazdasági 
világ is belép az államba*. —  C )  A  fasizmus a világban, Mussolini szavaival meg
világítva : «1929-től a mai napig a fasizmus, ez az olasz tünemény az egész világ 
tüneményévé lett*.

Az újságírásból. —  A  pályázók résztvehetnek ezen a versenyen a megelőző 
évben közölt cikkeik egyikével, de ezenkívül a következő témáról is kell vitázniok : 
E gy napilap technikai és adminisztrációs megszervezése.

Külpolitikából és gyarmatügyből. —  A )  Olaszország és az európai politika. —  
B )  Olaszország és a Kelet. —  C )  Olaszország gyarmatügyi feladatai. Ezekről 
Mussolini így nyilatkozott 1 «Dél és Kelet azok a sarkalatos pontok, amelyeknek 
föl kell kelteni az olaszok érdeklődését és akaratát*.

Minden pályázó élőszóval fejti ki választott témáját, írást, jegyzetet közben nem 
használhat, a tárgytól el nem térhet ; előadása 20 percnél tovább nem tarthat.

Az írásbeli pályázatok feladatai a következők voltak : A  korporációs fizetés. 
A  fasiszta kormányzat sportorvosi szervezete. Népesedési és katonai hatalom. 
Ehhez Mussolini következő megjegyzése csatlakozott j «Az állam katonai hatalma 
és a nemzet jövője, biztonsága kapcsolatban van a népesedés kérdésével*. Lég
védelem a népes központokkal kapcsolatban. Szabad elbeszélési téma. Szabad költői 
téma.

A  dolgozatok legfeljebb csak 50 gépelt lapnyira terjedhetnek. Doktori érteke
zések témáival nem lehet pályázni.

A  sport-versenyek a művelődési és művészi versenyek mintájára vannak meg
szervezve. A  X III. évi versenyeken a következő ügyességek és készségek kerültek 
sorra : könnyű atlétika, úszás, vízilabda, vívás, kötéllabda, evezés, vitorlázórepülés,
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lovaglás, modem pentatlon, céllövés, ovállabda, kosárlabda, tőrvívás, tenisz, sí, 
korcsolya, vitorlázás. Az ifjú fasiszták csak egyéni versenyekben vehetnek részt, 
csapatversenyekben nem.

Az ifjú fasiszták részére az Ifj. Harci Fásiók által rendezett Ifjúsági Játékok 
adnak alkalmat szellemi és testi képességeik kifejtésére. E z az intézmény a közép
iskolai tanulók műveltségi és sportversenye. A  sok díj és jutalom között van 5 kül
földre szóló utazási díj is.

A  szellemi verseny tétele mind tárgyában, mind pedig feldolgozásának a mód
jában szabad, és megengedi az egyéniség teljes érvényesülését, az őszinte és világos 
ítéletet, a mai életre való felkészültségnek és a fasiszta gondolattal szemben táplált 
érzéseknek szabad kinyilvánítását. A  tételeket a költészet, a szépirodalom, a kritikai 
irodalom, a politika, sport, a festészet és szobrászat teréről választhatják a pályázók. 
A  költemény 14 versszakasznál kevesebb, de 100-nál több nem lehet. A  novella 
ötlete és stílusa nem követheti a régi nyomokat. Ritmusa élénk és élő legyen. 
Terjedelme nem lehet több a napilap 2 oszlopánál. A z irodalmi cikk történelmi, 
esztétikai szempontból tárgyal valamely kort, irodalmi művet vagy alakot, és a 
saját önálló ítéletével kell a tényeket megvilágítania. Az adatoknak pontosaknak, 
valóknak kell lenniök. A  politikai tétel a legfontosabb, mert ebben adhat számot az 
ifjú a fasizmussal szemben kialakult felfogásáról, ebben fejtheti ki az ifjú fasiszta 
erkölcsi, politikai, társadalmi és nemzetközi nézeteit is. A  sportkérdést technikai, 
nemzeti érdek, a fasiszta ifjúságra gyakorolt átalakító hatás szempontjából fejteget
hetik. A  festészeti és szobrászati versenyre már kész munkák is benyújtha
tók. A  bírálatok és osztályozások után a pályamunkákból kiállítást is ren
deznek.

A  sportversenyeken a síkfutás, staféta, rúdugrás, magasugrás, gerelydobás, 

labdarúgás ügyességeit és készségeit mutatják be az ifjú fasiszták.
Mindezeknek a szellemi és testitornáknak, küzdelmeknek a céljuk az emberi 

erők összhangzatos nevelése. A  nagy nyilvánosság előtt, ünnepélyes keretekben leját
szódó, és dicsőséget, kitüntetéseket, jutalmakat igérő «Littoriali» és «Ludi Juveniles» 

nemes törekvéseket ébresztenek az ifjakban, és minden erejük teljes kifejtésére 
ösztönzik őket.

(Folytatjuk.) BATÓ LÁSZLÓ
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