A FASISZTA O L A S Z O R S Z Á G NEVEiLÉSE
ÉS O K T A T Á S A
I— XVII-ig.
i. A FASISZTA FORRADALOM.

A forradalom okai.
A népek, nemzetek állami és társadalmi rendjét megrázó forradalmak külön
böző okokból és célokért áldozták a polgárok erejét. Rabság és szabadság, elnyomottság és függetlenség, nyomor és jólét, jogtalanság és igazság, egyéni és közérdek,
maradiság és haladás, árulás és hazaszeretet, polgári és katonai hatalom, önkény
és alkotmányosság, nemzetköziség és nemzeti eszme szembefordulása, vagy gyakran
tömegszenvedélyek felszínrejutása bontotta meg a fennálló rendet, és kíméletlen
erővel igyekezett arra, hogy a politikai, társadalmi vagy a gazdasági életet a saját
elgondolásai szerint alakíthassa át. A kitűzött cél elérésével, az újítások és a vál
tozások végrehajtásával rendesen megszűnt a forradalom, és folyt az élet tovább
az új mederben.
Az az: olasz forradalom, mely a fasizmust hatalomra juttatta, már 1915-ben
kezdődött, majd 1922-ben folytatódott, és Mussolini-nek 1923. január 7-én, a Pa
lazzo Viminale-ben a genovai kikötőmunkásokhoz intézett szavai szerint, még
egyideig tartani fog. Mi lehet vájjon az oka ennek a tartós, állandó forradalmi
állapotnak? Maga Mussolini felel erre a kérdésre 1933. október 23-án, a Piazza
Venezián mondott beszédében : «A forradalom nincs befejezve! Nem fejeződhetik
be, mert az a mi szellemünknek és harci vágyunknak folytonos alkotása, és mindig
ennek is kell maradnia».
Az olasz: fasiszta forradalom efolyásában, de végső céljában is eltér az eddigi
ektől. Akik 1914 előtt olyan vidékeken tartózkodtak, melyeket a világháború után
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Olaszországhoz csatoltak, bizonyára igen sokszor hallották az «irredenta» kifeje
zést, és tudomásuk is volt az ezzel a szóval megjelölt hazafias mozgalomról ^irre
dentismo— felszabadításra törekvő mozgalom). A szervezésnek a vezetői, és a munka
társak legtöbbnyire az ifjúság soraiból kerültek ki. Nagy lelkesedéssel készültek
fel arra az időre, amikor elérkezik az alkalom, hogy a még idegen uralom alatt élő
olasz testvéreiket felszabadíthassák. Ez, a nemzeti érzésektől áthatott egyesülés
volt a csírája a fasiszta összefogásnak, bölcsője a hazafiúi gondolatnak. Ennek a
hazafias tűznek a lángjai átcsaptak az anyaország területére is, és lángra lobbantották az olasz hazát féltők szívét.
Benito Mussolini volt az a lobogó fáklya, mely bevilágított az olasz jövő sötét
ségébe, és meggyujtotta a haza oltárán az örök áldozati tüzet.
A fasizmus előtti Olaszországról és népéről jóformán mindenki tud jót és
kifogásolhatót. Éppen ezek a tagadhatatlan tulajdonságok bátorították Mussolinit
a forradalomra, és erősítették a győzelemben való reményét. Saverio Grana: Mus
solini spiegato ai bimbi (Mussolini a gyermekeknek magyarázva) című könyvé
ben mint hibákat sorolja fel a világháború előtti olasz népnek édes semmittevését,
bőbeszédűségét, mandolinos és sokszor komoly cél nélkül való életét. Mussolini
Udine-ben, 1938. szeptember havában így nyilatkozott : «Olaszország csak arra
volt jó, hogy a többieket szórakoztassa».
Hogy Olaszországot oly sok külföldi kereste fel, azt nemcsak csodálatos ter
mészeti szépségeinek, évezredes emlékeinek, felbecsülhetetlen műkincseinek, Róma
ellenállhatatlan vonzóerejének, klasszikus kultúrájának köszönhette, hanem népé
nek sajátos megnyerő, szeretetreméltó kedvessége is hozzájárult ahhoz, hogy aki
egyszer közöttük járt, az feledhetetlen emlékeket őrzött a lelkében és el nem nyom
ható vágyakozást a mielőbbi visszatérésre. A derűs kedély, vonzó egyéniség, művészi
képességek, könnyű, gondtalan életmód azonban lássan-lassan kioldották a lélek
ből az ősök erejét, és a mindenfelől érkező bénító, bomlasztó hatásokkal szemben
való ellenállását gyengítették. Az ország északi részében a gyári, ipari, kereskedelmi
tevékenység nyomában járó, inkább materialista szellemiség, az ország középső
részén a klasszikus kultúra idealizmusa, míg délen az éghajlat elernyesztő hatására,
bizonyos semmivel sem törődés uralkodott a lelkeken.
Amíg Olaszország egyre szegényebb és gyengébb lett, addig más államok
mind hatalmasabban, gyorsabban fejlődtek. Olaszország tekintélye folytonosan
csökkent, anyagi és erkölcsi hitele romlott. Azon a lejtőn mozgott lefelé, mely a
szakadékba, a megsemmisülésbe vezetett. í g y találta őt a világháború. Belső
egyenetlenség, határozatlanság, tanácstalanság, poltikai megkötöttség állták
az útját a haladásnak, és már-már úgy látszott, hogy hiábavaló D ’Annunzió
nak és Mussolininek minden erőfeszítése, hogy a nemzetet felrázzák és cselek
vésre bírják.
Végre mégis megmozdult az ország lelkiismerete, és 1915-ben megindult a
nagy küzdelem Olaszország feltámadásáért. Sok-sok szenvedés, 600,000 hősi halott
volt az ára a győzelemnek. A béke nem felelt meg azoknak az óriási áldozatoknak,
melyeket az olasz nép hozott. «Olaszország a háború után szenvedő nép hazája
volt* — mondotta Mussolini Udineben.
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így festi le Grana a gyermekeknek a háború utáni Olaszországot : «A háború
után bűn volt katonának lenni, a tisztek jobban tették, ha polgári ruhában jártak.
A nemzeti lobogónak becsülete nem volt. A sztrájkok minden vonalon megbénítot
ták a forgalmat, a földművesek meggyujtották a gabonát, elpusztították a ter
mést, nehogy jusson belőle az uraknak. Ezeknek az élete különben sem volt biz
tonságban, és a hatóság nem tehetett semmit a védelemre, a kormány gyenge
volt, Róma a pusztulás szélén állott. A bolsevizmus megtagadta a hazát, mert
nemzetköziség lett a jelszó, de megcsúfolták a családot és a vallást is. A polgár
háború bombával, gyilkos eszközökkel dolgozott, és nem kímélte sem az ártatla
nokat, sem a körmeneteket, sem a színházban szórakozókat».
A párizsi nagy osztozkodásban Olaszország követeléseit nem teljesítették.
Megsértve, leromolva, vérezve állott a teljes pusztulás viharában, kockáztatva
ősi múltat, hagyományokat, országhatárokat, nemzeti becsületet és mindent,
amiért egy népnek élnie kell, élnie érdemes. Veszendőben volt minden, gyönyörű
városai, kikötői elhanyagolva, Nápoly némely helyen mocsaras és egészségtelen
lett.
De elposványosodtak az emberi lelkek is, kiveszett belőlük minden nemes
érzés, és a jövő nemzedék nevelése ebben a fertőzött eszmevilágban egyáltalában
sem olasz, sem erkölcsös nem lehetett. Az iskolai oktatás és nevelés már régóta
csigalépésben haladt, nem nevelte a mai értelemben az egész embert. A kommu
nista iskolát pedig minden rossz átitatta, és ezt a sok rosszat nemcsak a tanítók,
hanem a tanulók is becsempészték és terjesztették. Száműzték innen is a nemzeti
színt, a keresztet, az uralkodó képét. Meglazult a család belső kapcsolata is, az a
szilárd alap, melyre egy nemzet jövője, nagysága felépíthető.
Ebben a kétségbeejtő, utolsó órában vaskézzel ragadta meg Mussolini, Olasz
ország vesztébe rohanó szekerének a rúdját,és megállást parancsolt a megvadult
indulatoknak. Mélyen elkeseredett hazafiúi lelkében hatalmas villámok gyűltek,
ezeknek ostoraival előbb megfékezte és engedelmességre kényszerítette, aztán az
alkotó munka hámjába fogta be a tömegerők táltosait. Amikor a Gondviselés
odaállította őt nemzete megmentésére, megadott neki minden képességet, hatal
mat ahhoz, hogy nagy hivatását betölthesse. Ismerte népét, pedagógus volt, lelke
a legérzékenyebb pszichológiai szeizmográf, mely előre jelezte elgondolásainak
bekövetkező hatásait.

A forradalom céljai.
A lövészárkok életének idegfeszítő várakozásai közben, majd a kórházi sebesült-ágyon már kirajzolódott előtte a cél, a jövő, melyre életét feltette : el
takarítani a romokat, bekötözni a sebeket, fölemelni az elesetteket, gyámolítani
az elhagyottakat, együtt dolgozni a dolgozni akarókkal, összeforrni a néppel,
az ősi, nemes hagyományokon egy új, dicső, nagy és hatalmas Itáliát kialakítani.
Rendületlenül bízott abban, hogy nemzete megérti szándékait, és melléje
áll az újjáépítés nehéz munkájában. Mindaz, ami történt, csak annál nagyobb
erőkifejtésre ösztönözte. Maga mondta a római Augusteo-ban : «Nekem a múlt
csak ugródeszka, melyről a lendületet veszem egy büszkébb jövő felé*. (1924. febr. 1.)
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Az építő munkához való erők és képességek megvoltak a nemzetben, csak
össze kellett ezeket fogni. Ennek az összefogásnak, erő- és hatalomegységnek a
kifejezője, jelképe a lictorok vesszőnyalábja, fasces-e (fascio— fássó).
A fasiszta forradalom céljairól Mussolini a többek között ezeket is mondta :
«A fasiszta forradalom bárhogyan, bárhol és bárki ellen naggyá fogja tenni Itáliát»
(1926. okt. 28-i üzenetében.)
«A f. forr. Olaszország életének alapeleme, más népeknek tájékoztató fény*.
(A Palazzo Venezia-ban, 1930. okt. i-én mondott beszédében.)
«Készek vagyunk mindent felforgatni és elpusztítani, ami a f. forr. haladását
gátolná, azét a forradalomét, melynek az olasz nép jólétét kell biztosítani és mind
erősebben éreztetni vele megújult nagyságát». (Ravenna, 1931. aug. 1.)
«A történelemben még soha nem látott példát adunk a világnak, egy alkotó
forradalmat, mely folytatódik, fejlődik és alakul, mint a nép szellemének és akaratá
nak mindennapi teremtése». (1933. okt. 28-i üzenetében.)
«A f. forr. nem csupán Itália kiváltsága és erőfeszítése, hanem a világ parancsá
nak és reménységének a szava». (1933. okt. 28-i üzenetében.)
«Sok kényes és fontos feladat vár a forradalomra. A légkör még mindig fagyos.
A késlekedőket, a határozatlanokat, a honvágyasokat elhagyjuk az út mentén.
Az olasz nép az egységet, akaratot, fegyelmet jelentő liktori jel alatt akar előre
menni». (Róma, 1934. márc. 18. a II. ötév gyűlésén mondott beszédében.)
«Róma felséges neve fogja kormányozni még erőinket a Földközi-tengernek
Adria-tengeri öblében és a Földközi-tengeren, három földrész közlekedési útján».
(Bologna, 1918. máj. 24. a városházban mondott beszédében.)
«Róma az a név, mely két ezredév történelmét betölti. Róma adja meg a jelet
az egyetemes műveltség elindulásához. Róma utakat húz meg, határokat jelöl ki,
és változatlan jogának örök törvényeit adja a világnak. De ha az ókorban ez Róma
egyetemes feladata volt, íme, meg kell oldanunk még egy másik egyetemes feladatot.
Ez a rendeltetés nem válhatik általánossá, ha nem Róma földjében gyökeredzik*.
(Trieszt, 1920. szept. 20.)
«Az a rendeltetés, hogy Róma legyen ismét az egész nyugateurópai műveltség
nek az irányító városa». (Trieszt, Rossetti 1921. febr. 6.)
«Mi fasiszták nem tudjuk elfelejteni, hogy Róma, ez a kis terület volt egy
szer az állam középpontja, agya és szíve ; azt sem tudjuk elfelejteni, hogy Rómá
ban, ezen a kicsiny földterületen vált valóra a történelemnek egyik vallási csodája,
amely által egy eszmét, melynek Róma erejét kellett volna elpusztítania, Róma
magába felszívott, és nagyságának a tantételévé változtatott át». (Parlamento,
1921. dee. 1.)
«Róma a mi elindulásunknak és a reá való hivatkozásunknak a helye ; a mi
jelképünk és mítoszunk». (A Popolo d’Italia -bán 1922 ápr. 21-én, Passato e
Avvenire c. cikkében.)
«Róma, melyről álmodunk, nem lehet pusztán csak a megújhodott olasz nem
zetnek élő és lüktető központja, hanem az egész latin világnak is a csodálatos
fővárosa». (A Pál. Ghigi erkélyéről 1924. ápr. 10-én.)
«Róma nem lehet, de nem is szabad, hogy a szó közönséges értelmében vett
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város legyen ; hanem dicsőségéhez méltó városnak kell lennie, és ezt a dicsőséget
szünet nélkül meg kell újítania, hogy mint a fasiszta-kor örökségét, átadhassa a
jövendő nemzedékeknek». (Capitolium, 1924. ápr. 21.)
«Ebben a sötét, megkínzott és már ingadozó világban a menekvés nem jöhet
máshonnan, mint Róma igazságából, és Rómából jönni is fog». (Parlamento, 1932.
nov. 16.)
Minden, amit Rómában végeznek, nemzeti és egyetemes». (Piazza Venezia,
1033. okt. 28.)
«Minden út Rómába vezet, de az összes utak Rómából is elvezetnek az összes
égtájak felé, az összes főpontokhoz. Eme útrendszeren és életerős csomópontokon
keresztül már három ízben sugárzott ki a műveltség». (Popolo d’Italia, 1934 jan. 2.)
«Minden rendezett államfővárosa, különösképpen pedig a fasiszta uralom alatt,
és ha ezt éppen Rómának hívják, nemcsak város, hanem politikai intézmény,
erkölcsi csoport». (Róma, a II. ötéves gyűlésen, 1934 márc. 18.)
A forradalom rövid története.
Ezekben az idézetekben, amelyek Bruno Biancini «Dizionario Mussoliniano
gyűjteményéből, valók további hivatkozásokba nennek a műnek a rövidítése : D iz.),
benne találjuk mindazokat a legfontosabb feladatokat, melyeket a fasizmus meg.oldani akar. Mussolini minden célkitűzésében a régi Róma és Itália dicsőségét,
hatalmát, erkölcsét, erényeit vetíti hallgatói elé, és küldetését is úgy tekinteni, hogy
a nagy örökség átvételére, megújítására kell neki nemzetét és hazáját előkészítenie.
Nagyon jól tudja, hogy az igazság sokaknak fájni fog, és nehezen lesznek hajlandók
egyesek föladni kényelmes, felelősség nélkül élvezett helyüket, és tiltakozni fognak
békés nyugalmuk megzavarásáért. Számít a heves ellenállásra, mert a fasizmus
lüktető életet, munkát, harcot, küzdelmeket vár híveitől. De a helyzet nem engedi
meg a kíméletet, az elnézést, a késlekedést. Cselekedni kell, mégpedig azonnal.
Hirdetni kell az eszmét, híveket kell megnyerni és pártot, küzdő sereget kell szer
vezni.
1914. november hó 15-én megalapította Mussolini a fasizmusnak ma is első
éslegnagyobb lapját, az «Il Popolo d’Italia«-t, és ebben indította meg a nagy harcot
az eddigi rendszer, gondolkodásmód ellen, és követelte, hogy Olaszország is lépjen
a tettek mezejére. Figyelmeztette hazáját, hogy itt az alkalmas pillanat arra,
hogy Olaszország nagyságát, hatalmát, tekintélyét visszaállítsa. Szembeszállt a
kényelemszerető, gyáván meghúzódó, semlegességet hirdetők hatalmas táborával,
és nem törődve a minden oldalról ráleselkedő veszélyekkel, küzdött a leikéből
mind elemibb erővel kilobbanó eszmékért.
Gondolatait, terveit közölte a nemzeti és hazafias érzésektől lelkes közvetlen
környezetével. Ez a hűséges csoport magával vitte ezeket a gondolatokat a harc
vonalakra, a lövészárkokba, és a jobb, a dicsőbb Olaszországért való élni-halni
akarásnak a végsőkig felfokozott ereje végül is győzelmi babérral övezte az olasz
hősöket. Benito Mussolini is ott harcolt az első sorokban, a Karsztok poklában.
Egy ellenséges kézigránát súlyosan megsebesítette, és kórházba került. A Gond
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viselés akkor is őrködött fölötte, amikor lábadozása alatt ezt a kórházat ellenséges
bombák érték.
A külső ellenféllel megbirkózott a hősies hazaszeretet, a nagy háború után
támadt belső ellenségnek, a kommunizmusnak ezerkarú szörnyetegével szemben
azonban új és különleges erőtényezőket, fegyvereket kellett kovácsolni. A nemzeti
és a nemzetközi gondolatnak az összecsapása súlyos testvérharcot váltott ki, és
áldozatokat követelt. De hiába szövetkezett a gonoszság a fasizmus ellen, csodá
latos védőpajzs fedte Olaszországot és a Ducet. A hős vértanúk vérével megszentelt
eszme diadalt aratott. Fegyver és meggyőzés elhárították a legnagyobb veszedel
met, és megkezdődhetett az újjáépítés nagy műve.
A Duce munkatársainak hűsége, az olasz feltámadásban való hite, példaadó,
önzetlen és áldozatos munkássága egyre több hívőt nevelt és vonzott a fasiszta
táborba. Megszerveződött az a központ, ahonnan a szellemi erő kisugárzott az or
szág minden részébe. A felnőtteknek ez a lelkes csoportja vitte tovább a felvilágo
sítás és a meggyőző igazság fáklyáját a társadalom minden rétegébe, hivatalokba,
gyárakba, üzemekbe és a családi körbe.
Az ellentábor minden anyagi erejét és hatalmát latbavetette, hogy elgán
csolja a fasizmust. Mussolinit is sikerült elzáratniok. Szabadulása után még nagyobb
tűzzel végezte szervező munkáját. 1919-ben képviselőnek is jelöltette magát Milánó
ban, hogy az egész ország előtt fejthesse ki nézeteit, de alig kapott pár ezer szavaza
tot. Fél évvel később azonban már Milano és Bologna képviselője, és nem hátrált
meg a sok fenyegetés elöl, hanem bátran és keményen támadta ellenfeleit.
Folyt a harc, de végül mégis győzött az új rend, a sztrájkokat megtörték az
önkéntes fasiszta munkások. Megtörtént a «Marcia su Roma», a Rómába való mene
telés. Az uralkodó bölcsesége elhárította a legnagyobb veszedelmet, a katonaság
nak és a «camicie nere» lelkes seregének az összecsapását, ezzel utat nyitott a fasiz
mus szabad érvényesülésének, 1922. október hó 28-án. Másnap Mussolini meg
jelent a királynál, és megkapta a megbízást a kormányalakításra.
Sokszor kellett még erélyesebb eszközökhöz nyúlnia, hogy a kommunisták
aknamunkáját ártalmatlanná tegye. Közben nem mulasztott el egy percet sem,
hogy hazájának szebb jövőjéért ne dolgozzék. Biztosította az olasz fizetőeszköznek,
a lírának a vásárlóerejét, megindította a harcot a gabonatermelés fokozására,
megkezdte az egészségtelen mocsarak lecsapolását, és ezek helyére városokat ala
pított, igába hajtotta a fehér szenet, a vízierőt, gondoskodott a hasznos és szük
séges társadalmi berendezkedésről, intézményekről, és igyekezett átalakítani a
országot, a népet a nagy célok érdekében. Az egész katolikus egyházra kiható nagy
esemény volt a Vatikánnal való kibékülés ténye. Katonai, politikai sikerek is erő
sítették a fasiszta gondolat átalakító munkáját.

A

forradalom általános gazdasági és társadalmi hatásai.

1939. október 28-án ünnepelte Olaszország a Marcia su Roma 17. évfordulójátMindent elborító lobogódísz, beláthatatlan tömeg, mélységes hálától, örömtől és
büszkeségtől ragyogó tekintetek köszöntötték ezt a napot. Reszketett a levegő
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a hatalmas hangorkántól, és reszkettek a szívek is a feltörő érzésektől, amikor a
Duce a római Palazzo Venezia erkélyén megjelent.
A boldog mosoly, mely ebben a percben arcának határozott vonásain ját
szadozott, bizonyára abból a megállapításból fakadhatott, hogy íme, Istentől
rábízott kötelességét híven és jól végezte az elmúlt 17 év alatt. Sikerült rávezetnie
az olasz népet a hazafiúi kötelességnek, a munkának és ezzel a jólétnek, az országot
pedig a nagyságnak és a dicsőségnek az útjára. Sikerült a benne bízóknak, a neki
engedelmeskedőknek és a fasiszta Olaszországért harcolóknak az egységét meg
alkotnia, ennek az egységnek állandóan növekvő erejét működésbe hoznia és ha
talmát megalapoznia.
Az olasz fásió ifjúsági szervezeteiben 1939. októberében csaknem 8 millió, a
harci fásióban 2 és fél milliónál több, a Dopolavoróban pedig közel 4 millió, összesen
tehát körülbelül 14 és fél millió fasiszta várta minden áldozatra készen a Duce
parancsait.
A mai Olaszország nem a 25 évvel ezelőtti. Olaszország újjászületett ! Ezt az
újjászületését pedig anank a céltudatos nevelésnek, társadalmi megszervezésnek
köszönheti, amit a fasizmus eddig végzett, és végez állandóan ma is. Üj célok, új
rend, új élet! Telítve van a levegő a legszebb, a legnemesebb eszmékkel. A lelke
ket a legmagasztosabb érzések hevítik, az akaratot pedig a hit, az engedelmesség
és a harckészség fegyelmezi.
Mindenütt a nagy és gyönyörűséges Itáliában olasz élet üteme lüktet. A levegő,
a tenger, a föld felszíne és mélye olasz dicsőséget hirdet. Tudomány, irodalom,
művészet, ipar, kereskedelem és mezőgazdaság hatalmas lendülettel viszi előbbre
a szellemi és a gazdasági jólétet.
Az állampolgári, katonai, családi, társadalmi erényeket pedig aranykönyvekbe
lehet feljegyezni, oly példaadók, oly nagyszerűek azok. Az anyák boldog önfel
áldozással és komoly büszkeséggel nevelik gyermekeiket, az apák pedig törhetetlen
szívóssággal dolgoznak családjukért és hazájukért. A tanuló ifjúság mohó vággyal
sajátítja el a fasiszta élethez vezető ismereteket, gyakorlatokat, hazafias öntudattal
végzi a lelket és testet edző katonai előkészületet, és sugárzó arccal ölti magára
az ifjúsági szervezetek kitüntető egyenruháját.
A bányákban, a mezőkön, az erdőkben valóságos verseny folyik az észszerűbb
művelésre, gazdálkodásra, termelésre, és a gyárak, az üzemek, a műhelyek is át
vették az új ritmust. Mindenütt életkedv, szakszerű munka, önfegyelem, hatá
rozottság !
A tudomány a haladás kérdéseit oldja meg, és a gyakorlati élet eszközeit adja
kézbe ; az irodalom nemes érzéseket, az erkölcsi világ elveit tárja fel ; a művészet
a korszerűség mellett híven ápolja a múlt örök hagyományait.
A társadalmi jóléti intézmények minden állampolgárról gondoskodnak :
otthonok, kórházak, üdülők a legkorszerűbb berendezéssel várják a rájuk szoruló
kat ; a különféle egyesületek, testületek hathatósan megvédik az egyén és az élet
hivatás érdekeit ; á munka utáni szórakoztató és nevelő előadások pedig feledtetik
a fáradtságot, és tájékoztatják a polgárokat az olasz szellem és munka legújabb
vívmányairól, az állam, a politika céljairól, lépéseiről.
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Akárhová nézünk, akárhová megyünk, mindenütt lobogó életet, lelkes munkát,
büszke tekinteteket látunk és találunk. Kaphatott-e ennél szebb, nagyobb és iga
zibb beigazolódást az az eszme, amelyiknek megteremtője és elindítója Benito
Mussolini volt?

A forradalom nevelő hatásai.
Ha végig követjük nevelő munkájának a fonalát, és megismerjük mindazokat
a tényezőket, amelyekkel ő a nemzetmentésnek és a lelkek átalakításának a nehéz
és sok bölcseséget kívánó munkáját megkezdette és még ma is folytatja, önkény
telenül is elfog bennünket a csodálat ekkora pszichológiai és pedagógiai előrelátás,
minden nevelői hatóerőt ismerő és kihasználó tudás, gondosan, logikusan felépített
nevelő-oktató rendszer láttára.
Jól ismerte az olasz lélek minden rezdülését, és így megtalálta azokat az esz
közöket is, amelyekkel azt mozgásba hozhatta, és az egymást követő eredményekkel
azt a teljesítőképességnek mind magasabb fokára emelhette.
Maga a fasiszta gondolat is már olyan tartalmat kapott, ami az olasz eszmé
nyekből fakadt : benne van a büszke olasz faji öntudat, az izzó hazaszeretet, az
előretörés mindent elsöprő lelkesedése ; a közösségért való teljes odaadás, önfel
áldozás ; az állami, egyházi hatalomnak, tekintélynek föltétien és hódolattal teljes
tisztelete ; a társadalmi és a családi életnek a tisztasága ; az olasz nemzet nagy
ságába, életerejébe, dicsőségébe és a Ducebe vetett megingathatatlan hit, az a
meggyőződés, hogy amit ő akar és tesz, az mind jó és helyes, mert a nemzet javát
célozza.
Ellenállhatatlan erő sugározott a Duce egész lényéből : pillantása, mosolya,
arcvonásai, szavai, hangja, mozdulatai, határozottsága, lelkesedése meghódítottak
mindenkit, aki csak közelébe került. Példája, hite lángragyujtotta a hazafiúi szí
veket, nevének varázsa volt, tanításainak hívei, hirdetői, hősei voltak.

A fasiszta otthon nevelő hatása a gyermekre.
Gondoskodni kellett azonban arról is, hogy a felnőttek után az új nemzedék,
a gyermekek és az ifjúság is megismerjék a fasizmus hivatását, céljait, és annak
szellemében nevelkedjenek, hogy átvehessék, megőrizhessék és öregbíthessék az
apák örökségét. Minden, amit a gyermek hall, lát, átél és tapasztal, hatással van
a lelkére, alakítja azt.
Az otthon, az utca és az iskola egyforma erősen résztvesznek a nevelésben.
Ezért volt oly jelentős előbb a felnőttek nevelése és megszervezése. A felnőttek : a
szülők, a társadalom, a tanítók adják a gyermekeknek az első követendő példát.
Bennük találja meg a gyermek azt az eszményt, amely őt lelkesíti, utánzásra és
cselekvésre ösztönzi.
A szülő már a fasiszta szervezet tagja, részesül annak támogatásában, védelmé
ben, élvezi annak jóléti intézményeit ; hallja a Dopolavoro hasznos tanításait,
értesül a fasizmus újabb vívmányairól ; büszkén olvassa Ducejének sikereit ;
benne él a haladásban, fejlődésben, és érzi, hogy annak ő is cselekvő munkása.
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A fasiszta naptár eseményeiből állandóan figyelmeztetést kap az óvatosságra,
éberségre, és az ott felsorolt tények folytonos izzásban tartják hazaszeretetét, lel
kesedését, hűségét. Ha ezzel a lelkülettel számol be otthon családjának munkájáról,
a tanult és hallott dolgokról, olyan nevelő munkát végez, ami a gyermek egész
életére ki fog hatni. Ezért megköveteli a párt minden felnőtt tagjától a becsületes,
erkölcsös, példaadó életet. A szülő nevelőmunkáját azonban az iskola is irányítja,
mert az iskolatörvény megköveteli, hogy a szülő is részt vegyen az iskola munkájá
ban : keresse föl gyakran az iskolát, érdeklődjék a teendők felől, és kísérje állandóan
figyelemmel gyermeke fejlődését, hajlamait, iskolai kötelességeit.
A fasiszta munka és élet nevelő hatása a gyermekre.
Az utca köti össze az otthont, a családot az iskolával. Ez igazolja a gyakor
latban a szülők és az iskola tanításait. Az utcának minden mozzanata elárul vala
mit a nemzet életéből, munkájából, lelkiségéből. A forgalom zaja, a közlekedési
eszközök, a teherszállítmányok a termelés és a kereskedelem nagyságát ; a munkába
sietők megelégedett, vidám arca a munkaalkalmakat és a munkakedvet mutatja.
A zsúfolt piacok, vásárcsarnokok a gazdaságok szorgalmát dicsérik, és bizonyos
fokú jólétről is tanúskodnak. A szebbnél-szebb üzletek, kirakatok a kézmű- és a
gyáripar fejlettségéről számolnak be. A gyönyörű épületek, az új építkezések a
művészet és a haladás tükrei. A kórházak, a különféle gyógyintézetek, a fasiszta
egyesületi és párthelyiségek mind arról szólnak a gyermeknek, hogy az állam
gondoskodik betegjeiről, és megvédelmezi hűséges állampolgárainak a jogait.
Látja a gyermek a feje fölött elzúgó repülőgépet, a mellette elsuhanó pompás
gépkocsikat, hallja a gyárak búgását, és büszkeség tölti el a lelkét, amikor arra
gondol, hogy ez mind az olasz tudásnak, az olasz kéznek a terméke. Föl ébred benne
a vágy, hogy ő is megtanuljon dolgozni, majd alkotni.
Észreveszi azt is, hogy a felnőttek közül sokan munkábasietéskor betérnek
a templomba. Megsejti, hogy az erős embernek is szüksége van az Isten segítségére,
követi ő is a nagyokat a homályos boltívek alá, és gyermeki szíve eltelik imával,
szeretettel. A legnagyobb lelkesedés akkor árasztja el a gyermek egész valóját,
amikor katonaság vagy milicia vonul el mellette képzeletét izgató fegyverzetek
kel, és láthatja azt a megbecsülést, tiszteletadást, hódolatot, mellyel mindenki
nekik adózik, és ő is komoly, büszke üdvözléssel köszöntheti a csapat zászlóját.
Nagy ünnepélyeken csodálhatja a felülmúlhatatlan lobogódíszt, hallja a hul
lámzó tömeg ajkáról a rajongásig szeretett Duce nevét, és azt is tapasztalhatja
a gyermek, hogy mindezekben a nagy megmozdulásokban a legtökéletesebb rend,
fegyelem és engedelmesség uralkodik. Ez a megállapítása végtelen tiszteletet éb
reszt a lelkében a Duce iránt, akiért mindez így van.
A névtelen katona sírjának, a hősök temetőjének különös tisztelete — még
a külföldi látogatók részéről is — hazafiúi hálára, felbuzdulásra, a nagy sportered
mények pedig egészséges életmódra, önérzetre, elhatározásokra nevelik a gyermeket.
Az itt-ott olvasható buzdító, hazafias tárgyú falfelíratok, melyek legtöbbje a Duce
szónoklataiból való idézet, kitörülhetetlenül belevésődnek a gyermek leikébe,
és útmutatói, vezetői maradnak egész életén át.
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De nemcsak a városban találkozik a gyermek nevelő hatásokkal, hanem a
vidéken, a falun, a tengerparton is. Itt is érezheti a Duce gondoskodását, akaratát.
Egészségtelen mocsarak helyén gyönyörű városok állanak, dúsan termő földek
virulnak, folyóvizek villamos erőt termelnek a hatalmas ipartelepeknek vagy
a száguldó vonatoknak, a tengerek kékjét pedig gyönyörű hajók szelik, és hirdetik
az olasz műszaki tudás magas színvonalát.
És mind ez azóta, amióta a fasizmus szelleme átjárta az olasz lelket és testet,
íg y neveli az utca, a társadalom és minden útjába kerülő tény, esemény, cselek
mény a gyermeki lelket. És elképzelhető a hatás foka különösen akkor, ha a gyermeki
lelket a családi nevelés is előkészítette a megfigyelésre, utána pedig az iskola igyek
szik azt még jobban kiaknázni, elmélyíteni, kiterjeszteni.

A fasiszta iskola nevelő hatása a gyermekre.
A fasiszta léleknek céltudatos nevelése és kialakítása már az iskola feladata.
A fasiszta szellemben képzett oktató személyzet teljes odaadással és hűséggel
vezeti be a gyermeksereget a fasiszta élet útjára. Minden, amivel csak a gyermek
az iskolában találkozik, nyomot hagy a lelkében : az iskola neve, helyisége, a tanító,
az iskolatársak, a tanulmányok és egyéb kötelességek. Az új iskolaépületek egész
séges, tágas, világos, ízléses berendezése bizalmat, örömet kelt a gyermekben.
A falon függő feszület, melyet a fasiszta akarat helyezett oda vissza, az uralkodónak
és a Ducenek a képe, oktató és nevelő célzatú falfelíratok — mit kíván a Duce
a fasiszta gyermekektől és a tanulóifjúságtól? — tiszteletre, kötelességteljesítésre,
Isten- és hazaszeretetre figyelmeztetik a belépőt.
A tanító tudása, szeretettől áthatott bánásmódja, következetessége rendre,
fegyelemre, tekintélytiszteletre nevelik a tanulókat. A tanulótársak megismerése,
együttes munkája, vitatkozásai, véleménykülönbségei sok homályos kérdést vi
lágítanak meg a gyermek előtt, és ránevelik őt a közösségbe való beilleszkedésre,
az egyenlő elbánás ledönti a rang-, származás- és vagyoni különbségeket ; a tehet
ség, képesség, tudás és gyakorlati készség megbecsülése az erők teljes kifejtésére,
nemes versenyre kényszerítik a gyermekeket.
Az iskolákat 1923-ban szervezték át a fasiszta nevelésre. Ettől kezdve áramlik
ae az iskolák falai közé a fasiszta élet levegője, ettől kezdve vezeti az iskola munkáját
b fasiszta élet üteme. A Gentile-féle első iskolareform az általános műveltség mel
lett a fasiszta gondolkozás, a fasiszta lélek, az önfeláldozó, önzetlen hazafiúi érzés
nevelését tűzte ki az iskola feladatául. Ennek a feladatnak a megoldásában szá
mított a gyermeki lélek eszményiségére, alakíthatóságára, és ezek szerint válogatta
meg a nevelési eszközöket és módokat.
Az egyes tantárgyak mind vonatkozásban vannak a fasiszta nevelés céljaival.
A vallástan igazi vallásos lelkületet akar kialakítani ; a fasiszta kultúra ismerteti
a fasizmus történetét, céljait, szervezetét, vívmányait ; az olasz nyelv és irodalom
keretén belül a hazafias, fasiszta irányzatú művek kötelező olvasására és ugyan
ilyen tárgyú írásbeli dolgozatok készítésére különös gondot fordítanak ; az ókori
latin, görög nyelv és irodalom hősmondáiban rejlő nevelő erőt a hazafiúi köteles
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ség, hűség, bátorság, önfeláldozás nemes erényeinek a kialak ítására irá n y ítjá k 5
a történelem főképpen az olasz m űveltségnek és az olasz m űvészeteknek rendkívüli,
az egész vilá go t b e vilá g ító fén yét és a z újk ori szabadságharcok dicső kü zd elm eit
vetíti a nem zeti büszkeség, önérzet, öntudat nevelésére a tanulók elé ; a fö ld 
rajzban megismerik h azáju k föld jét, szépségeit, kincseit, kiem elve azokat a terü lete
ket, m elyek a fasizmus ó ta kerültek O laszországhoz ; a m ennyiségtan és te r 
mészettudomány a g y a k o rla ti életre neveli a fasiszta ifjúságot ; ugyan ez a c élja
a gyors- és gépírásnak, az ipari és m űvészi o kta tá sn ak is ; az ének a hazafias dalok
tanításával tá m o ga tja a fasiszta nevelést ; a testnevelés az ifjúsági szervezetekben
a sport és katonai term észetű gyakorlatokk al a kitartásra, rendre, fegyelem re,
önállóságra neveli a tanulókat.

A nemzeti zászló különös tisztelete, díszőrségek kiállása a nagy nemzeti ünne
peken az ünnepség színhelyére ; hősök emlékfáinak ültetése és gondozása ; a
Balilla-intézmények, a GIL, a GUF, a munkatáborok ; az iskolai segítő tevékeny
ségek, ifjúsági folyóiratok, oktató film- és rádióelőadások, mind a tanulók fasiszta
lelkiségének a kialakítását célozzák.
Az első fasiszta nevelésű nemzedék csak most kerül bele az életbe. Azok a
gyermekek, akik 17 évvel ezelőtt, 4 éves korukban kerültek be az anyaiskolába,
azóta átmentek a fasiszta lélek kiművelésének összes iskolai fokozatain, és ma,
mint 21 éves, érett ifjak az új olasz szellem alapjait alkotják.
A fasiszta nevelésnek már eddig is elért és általánosan elismert eredménye
példája annak az erőnek és hatásnak, ami az állami politikába szervesen beillesz
tett, azt kiegészítő és támogató, egységesen irányított nemzeti nevelésben rejlik.
A fasizmus nevelési tervének harmadik része, az 1939. évi, második iskolareform, a «La Carta della Scuola» végrehajtásával indult meg. Ez az iskola-alapokmány az értelmi és a szellemi, az általános és a fasiszta műveltség mellé, mint
az olasz honpolgár egyik legszentebb kötelességét: a munkát, a munka megismerését,
megbecsülését, megkedvelését és gyakorlását állítja be az iskola legfontosabb fel
adatainak a sorába.
És ezzel a harmadik nevelő tényezővel, a munkával, betetőzést nyer a fasiszta
egyéniség és jellem kiképzése. Az értelmi, erkölcsi neveléssel a szellemi képességeket,
a munkával a fasiszta kötelességteljesítést, a fasiszta életre való rátermettséget,
a testneveléssel pedig az egészséges, erős, önfegyelmezett fasiszta harcost alakítják
ki. Ez a három irányú és nemzeti fasiszta szellemtől áthatott nevelés megteremti
az új nemzedékben azt az erőegyüttest, amelyre rá lehet bízni az eszme és a haza
jövőjét, mert ezzel tud majd hinni, engedelmeskedni és harcolni.
Lehetetlen egy nemzetet máról-holnapra teljesen átgyúrni és egy új, talán
nem is mindenkinek kedvező eszme szolgálatába befogni. De az a mód, ahogyan
ezt megkezdték, és hatását mindenkivel éreztették, reményt nyújt arra, hogy
egynéhány nemzedék után általánossá válik az új életforma, és az egész olasz élet
vonalán fasiszta szív fog lüktetni, és dobbanásának ritmusa egy lesz az egész or
szágban és mindenütt a világon, ahol csak olaszok élnek. Nemcsak Mussolini haza
fias lelke óhajtja ezt, hanem minden igaz olasznak az a törekvése, hogy hazája ki
emelkedjék a nagy nemzetek között. A cél nemes, az eszközök alkalmasak, a mód
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szerek hatásosak, az anyag pedig alakítható, csak a két érdekelt félnek, a nevelő
nek és a nevelendőnek az akarat összhangját kell megteremteni az eredmény biz
tosítására.
2. A DUCE.

A Duce arcvonásai, beszédmódja, megjelenése.
♦Az államnak nemcsak joga, hanem kötelessége is, hogy a népet nevelje* —
mondotta Mussolini Rómában, 1929. szeptember 14-én, a Nemzeti Fasiszta Párt
gyűlésén. Ezt a jogot a fasiszta állam már kezdettől fogva a legkörültekintőbb peda
gógiai elvek és módszerek szerint gyakorolta annak az elgondolásnak az alapján,
melyet maga a Duce fejtett ki a fasizmus céljainak az elérésére. Tőle ered az eszme,
tőle a módszer, ő a legfőbb irányító az eszközök megválogatásában, a keresztülvitel
kényes eljárásaiban. 0 a nemzetének a legelső, legfőbb nevelője, példaadója, tanítómestere. Ráhivatkoznak a szülők a családban, a tanítók az iskolákban, a munka
adók a munkahelyeken, a parancsnokok a hadseregben ; őt igyekszik utánozni a
gyermek eszményi világában, az ő elismeréséért küzd a tanuló-ifjú a fasiszta életre
való előkészülésében, hozzá hasonló munkás akar lenni minden élethivatásban dol
gozó fasiszta, az ő bátorságát törekszik kitermelni magából a miliciának, a fegyve
res erőnek minden hazaszerető harcosa.
Ennek a nagy hatásnak az erőforrása nemcsak a fasiszta eszmének az olasz nép
leikéhez való közelállása és annak eszményeivel való azonossága, hanem az a rend
kívüli egyéniség is, mellyel a Gondviselés az olasz nép legnagyobb nevelőjét meg
áldotta. Régi tapasztalat, hogy a nevelő személye és egyénisége is hatással lehet a
nevelés eredményességére. Hogy ez a hatás a fasiszta nevelésben mennyire érvénye
sült, azt az új olasz élet egész vonalán állandóan megnyilvánuló, a Duce személye
felé áradó lelkesedés, szeretet is mutatja.
Különös ráható erő sugárzik ki egész lényéből, és ez alól sem olasz, sem kül
földi ki nem vonhatja magát. Képmását nemcsak azért függesztik ki az iskolák tan
termeiben, hogy őt a gyermekek ismerjék, hanem azért is, hogy arcvonásaiból kiol
vassák jellemének főbb sajátosságait. Annyi kifejezés van elrejtve arcvonásai között,
hogy egyszerre nem is lehet azokat mind leolvasni belőlük. Mint Grana mondja
a gyermekeknek : «Ha százszor láttátok is Mussolinit akár fényképben, akár a való
ságban, sohasem tudtok betelni az ő nézésével.*
Grana a gyermekek számára írt M ussolini című könyvének az elején is ott talál
juk Benito Mussolininek, a fasizmus vezérének, a birodalom alapítójának a képét.
Rohamsisak födi a fejét, mint bármelyik olasz katonáét, fekete inge fölött katona
zubbony, vállán átfutó szíj, jellegzetes arcéle kiemelkedik a sisak enyhe árnyéka
alól, és gyengén hátraszegett fejét a sisak szíja fogja át. Kiváló nevelői érzékre vall
éppen ennek a képnek a gyermekek elé való odaállítása. Abban a minőségében
mutatja őt be a tanulóknak, amelyikből a legszebb férfi és hazafiúi erények fakad
hatnak, és amelyeknek élő példája maga a Duce.
Magas fejtartásában benne van a római katona faji büszkesége, a dacolás min
den viharral szemben, tekintete a jövő távlatait kutatja, a látóhatáron történő ese
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ményeket vizsgálja. Nézésében, szemének sugárzásában különös erő van. «Mint
két égő széndarab, lángra gyújtja a lelket és engedelmességre kényszerít» (Grana:
24. lap). Akik vele közvetlenül szembekerültek, úgy érezték, hogy belelát a lelkűk
legrejtettebb zugába is. A csukott ajak mintha azt mondaná : dolgozzál szótlanul,
és harcolj némán! Az egész arc, az előrehajló állal, rendkívüli erélyt, határozott
ságot, komolyságot mutat. A gyermekek között azonban megenyhülnek ezek a
szigorú vonások, és boldog mosolyra nyílik a lezárt ajak, az összehúzott szem.
Állandó mély gondolkodást, figyelést árul el a szemöldök belső sarokdudora és elválasztó-árka.
Beszédhangja erős, szívet-lelket átjáró, beszédmodora pattogó, parancsolásszerű, de gyermekek között meleg, vidám. «Elég ezt a rendkívüli embert egyszer
hallani, egyszer látni, hogy teljesen az övé legyünk, úgy gondolkozzunk, mint ő,
és úgy cselekedjünk, mint ő» (Grana: 3 5 . 1.). «Amikor beszélni hallottam őt, teljesen
lenyűgözött és elkábított» (Grana: 38. 1.).
Keményen, kíméletlenül mondta ki gondolatait, nem szépített, nem takarga
tott. Sajátságos kifejezéseivel, gondolatfűzésével meggyőzte a kételkedőket, fel
tétlen igazsága diadallal hódította magához a komoly hazafiakat. Amikor mint kép
viselő a képviselőházban Olaszország ellenségeiről beszélt, és merészen szállt szembe
az akkori kormánnyal és a kommunistákkal : «Szavai mint éles pengék, közvetlenül
a célt sebezték meg, és kérlelhetetlenül mélyedtek bele az ellenfél szívébe. Kivédeni
vagy visszaadni a vágásokat lehetetlen volt» (Grana: 43. 1.).
Mondatai rövidek, tömörek. Bármikor és bárhol kellett szólnia, megszámlál
hatatlan hallgatója volt. Rohant és ömlött a tömeg a Piazza Veneziara, vagy a
rádiókhoz, hogy hallhassa őt. «A Duce beszélni fog ; a Duce azt fogja elmondani,
amit már mindnyájan tudunk, de vágyunk azt az ő ajkáról hallani. Hallani az ő
hangját, bármit mond is, mindig élvezet, és lehetetlennek látszik, de ez az élvezet
mindig új, és mindig nagyobb lesz ; hallani közvetlenül az ő ajkáról, minden árnya
latával és hevével, ez olyan boldogság, hogy úgy tér haza az ember, mintha álmod
nék, és többé felébredni sem akarna» (Grana: 221. 1.).
Feszes, katonás testtartása, mozdulatai, hosszú lépése ritka önfegyelemről,
edzettségről, testi erőről tanúskodnak. Hogy idegei acélból vannak, azt a sok életveszélyes helyzet közepette a lövészárokban, az ellene elkövetett merényletek alkal
mával fényesen igazolta. De nem is lehet az másként az olyan embernél, akinek a
testi és lelki erői teljes egyensúlyban vannak, akinek hazafias, társadalmi és vallás
erkölcsi elvei oly magasak, oly tiszták. «Mussolini élete és lelkiismerete a legátlát szóbb kristály, melyen legparányibb fekete folt sem található» (Grana: 69. 1.).

A Duce külső jellemzéséről szóló ifjúsági könyvek.
A Duce lelki tulajdonságait, jellemét szavaiból és tetteiből állítják össze a
tanulóknak kötelező olvasmányaikban. A gyermekek számára készült Grana-nak
Mussoliniról szóló könyve is, továbbá a Nemzeti Fasiszta Párt kiadásában a Fasiszta
Első Könyve; a középiskolák rendes tankönyve Paride de Bella : Fasiszta Kultúrája ;
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válogatott szemelvényeket ad Mussolini munkásságából az ifjúság számára Belluzzo : A fasizmus Olaszország című könyvében. Ezek és az a sok más nevelő cél
zatú olvasmány, melyek mind a Ducével foglalkoznak, annyi szeretettel és tiszte
lettel fonják körül minden fasiszta eszményképét, hogy a gyermekek szíve is eltelik
a Duce iránt való odaadással, rajongással, csodálattal.
Különös gonddal igyekeznek az iskolák arra, hogy megismertessék a tanulók
kal a Duce akaratát, parancsait, mondásait, és ezeken keresztül hassanak a gyer
mekek jellemének a kialakulására. Ezeket a gondolatokat falfeliratokban is állan
dóan maga előtt látja a gyermek, és kitörölhetetlenül az emlékezetébe vésődnek a
folytonos olvasással. Minden alkalmat fel kell használnia a fasiszta iskolának arra,
hogy a tanulókat a fasizmus gondolatával, céljaival, eszközeivel, munkájával és
eredményeivel megismertesse, de legfőképpen a Duce személyével kapcsolatos tör
téntekről, tényekről tájékoztassa.
Egyszerűen, világosan, kedves közvetlenséggel beszélget Grana a Dúcéról a
gyermekeknek. És szavaiból gyönyörűen rajzolódnak ki Mussolini kiválóságai, tulaj
donságai, erényei, jelleme. A gyermekek nevelésében feltétlenül szükséges a Duce
jellemzése, mert ők csak később, talán majd az ifjúsági szervezetek táborozásakor,
vagy a katonai, miliciai szolgálatuk alatt találkozhatnak esetleg a Ducével, addigra
pedig már a lelkűkben szilárd fasiszta jellemnek kell kialakulni. «Mondom nektek,
hogy szent kötelességtek megismerni és szeretni azt az embert, aki megmentette
és virágzóvá, naggyá tette a hazát» — ezzel kezdi a könyvét Grana (3. lap). Később
pedig ezt mondja : «Még ha nem is volna Mussolini nekünk, olaszoknak mintegy
égi megmentőnk, amiért már ismernünk és szeretnünk kell őt, az ő életét, mely
állandóan égő cselekvés, meg kell veletek ismertetni, hogy példátok és mintaképe
tek legyen» (79. 1.). «Nem tehetünk egyebet, mint hogy hűséggel követjük őt, és azt
kívánjuk, adjon az Isten elegendő erőt neki, hogy művét befejezhesse, mert annak
súlyát egyedül csak ő bírhatja el» (Grana: 101. 1.).
Nagyszerű felhívások ezek a gyermekekhez a Duce megismerésére! Hogyan él,
mit csinál, hogyan gondolkozik, beszél, viselkedik az a férfiú, aki egy ország vezére?
Hogyan lett azzá a falusi kovácsmesternek és tanítónőnek a gyermeke, aki gyermek
korában bizony nem igen juthatott hozzá azokhoz az ismeretekhez, melyek erre a
nagy és nehéz feladatra őt előkészíthették volna. Sőt éppen ellenkezőleg, a meg
élhetés gondjai változatos foglalkozásokra kényszerítették a folyton tevékenykedő
ifjút. Mint kereskedő-inas megismerkedett a kiskereskedelem küzdelmeivel, mint
napszámos érezte a mindennapi kenyér fontosságát, kőműves korában talán pár
huzamot vont a tégla és az ember, a habarcs és a gondolat, az épület és a társadalom,
a város és az állam között?
Bizonyos, hogy ezek a küzdelmes életszakok mély bölcseletet termeltek ki ebben
a szemlélődő lélekben, és lassan érlelték jövő elhivatottságának az eszmeanyagát.
Fáradott, verejtékezett, éhezett, szomjazott, fázott, tapasztalta a testi erő nagy
szükségességét, de azt is, hogy mennyire segítheti ezt a tudás, a szellemi felkészült
ség. Ette a munkáskenyeret, érezte a munkaadó könyörtelenségét, és megtanult
engedelmeskedni, alkalmazkodni. A sorsközösség összeforrasztotta lelkét a néppel,
a munkássággal. Ezért lett később érdekeiknek leghevesebb védelmezője, harcosa.
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Távol szüleitől, teljesen egyedül, sokszor ellenséges érzületektől környezve,,
dolgozott egész napon át, és amikor élvezhette volna a pihenés nyugodt óráit,
inkább sietett az esti tanfolyamokra, könyvtárakba, és a legnagyobb szorgalommal
igyekezett pótolni az elmulasztottakat, megismerni mindazokat a tudományokat,
melyek felé belső vágya őt hajtotta.
Mint tanító, olvashatott a csillogó gyermekszemekben, láthatta egy emberi
lélek bimbózását, megfigyelhette annak virágzását, learathatta annak aranytermé
seit. Itt eszmélhetett rá a tanítói hivatás nemzetalakító hatalmára, itt nézhetett
bele az általános műveltség hézagaiba, és itt döbbenthette meg az osztálykülönbsé
gek lealázó szerepe.
Ezek a hatások hajtották őt tovább arra az útra, melyet a Gondviselés számára
kijelölt. A tanterem négy falát szűknek érezte, a nagy nyilvánosság elé vágyott,
oda, ahonnan belekiálthatja a világba az igazságokat, melyek az emberi méltóság
nak, a nemzeti becsületnek a parancsai. Újságíró lett, és szavát csakhamar meg
ismerte egész Olaszország.
Aztán jött a világháború, és Mussolini mint bersagliere került az északi arc
vonal lövészárkaiba. Itteni életéről Mussolini naplójából közöl néhány szemelvényt
Belluzzo az ifjúság számára írt könyvében. 1915. október 17-én a halál szele érin
tette, mert nehéztüzérségi lövedékek robbantak szét közvetlen közelében. Való
ságos csoda, hogy sértetlen maradt. 1916. február havában káplárrá léptették elő.
Ugyanezen év karácsonyán visszaemlékezik gyermekkorára, eleven, fékezhetetlen
természetére, csatangolásaira, az éjféli szentmisére, ahová édesanyjával együtt ment
el. A halál állandó közelsége és a karácsony szent hangulata váltotta ki leikéből
az életgyónásszerű emlékeket. 1917. február 23-án 13 órakor megsebesült és kór
házba került. Belluzzo bemutat ja egy fényképen a mankójára támaszkodó, begön
gyölt lábú Mussolinit, amint orvosával beszélget. Nehezen lehet ráismerni a szoká
sos kórházi ruhában, rövidre nyírt födetlen fővel ott álló betegben a merésznézésű,
keményen kilépő jövendő Dúcét. 1917. március 18-án leírja annak a kórháznak a
bombázását, amelyikben ő is tartózkodott.
A Gondviselés a háború alatt, de azután is őrködött fölötte és megőrizte min
den bajtól az ellene elkövetett gyilkos merényletek során. Ő maga is érezhette ezt
a különös égi kegyelmet, mert egy ízben, amikor éppen szerencsés megmenekülése
alkalmával ünnepelték őt, így szólt : «Nem tudnak leteríteni, amíg feladatomat
el nem végeztem!*
Szinte a lehetetlenséggel határos az a munkateljesítmény, amit Mussolini egy
nap végez. Államvezetői feladatai mellett talál időt arra is, hogy testi, lelki erőit
edzéssel, felüdüléssel, irodalmi és művészi élvezetekkel egyensúlyban tartsa. «Gon
doljátok el, micsoda óriási dolga van neki. És miért és kiért dolgozik így? Érettünk,
Olaszországért. Lemond sokszor még arról a kevés pihenésről is, ami bármelyik
olasz munkást is megilleti munkája után, sőt gyakran kell nélkülöznie szeretett csa
ládjának a melegét, boldogságát is, pedig annyira boldog szerettei, gyermekei köré
ben. Minden fáradság és kockázat az övé, míg minden jó a másoké. így volt ez min
dig Mussolinivel, és ma még inkább, mint valaha. Egész élete égő apostolkodás,
marcangoló, végtelen : a népért és a hazáért.» (Grana: 164. 1.).
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Életéből vett jeleneteket mutat be néhány fényképen Belluzzo, melyek Musso
lini sokoldalú tevékenységéről tanúskodnak. A «Marcia su Roma» képén fekete ing
ben, födetlen fővel, megkülönböztető váll- és mellszalaggal lép előre fekete-ingeseitől követve, legszűkebb munkatársaitól a négyektől körülvéve, óriási törreg lelke
sedésében, zászló- és virágdíszben. Ez a kép igen nagy hatást gyakorol a gyerme
kekre, mert ott látják rajta ünnepelve, rajongással övezve az ő példaképüket. Ez
a kép a fasizmus diadalának és a fasiszta időszámítás kezdetének is az emlékezte
tője, a fasizmus történetének a legszebb lapja, a Duce dicsőítése, a bátorságnak,
az önfeláldozásnak, a hazaszeretetnek gyönyörű összefoglalása.
Egy másik kép fasiszta díszruhában, díszföveggel mint legfőbb miliciaparancsnokot ábrázolja a Dúcét. Ezen a képen is jellemző az átható tekintet, a zárt ajak.
Kedves ez a kép a gyermekek előtt, mert abban az öltözetben látják itt a Dúcét,
amelyik ruha nekik is a legnagyobb kitüntetés lesz, majd ha elérik teljes kiképzésü
ket, és bejutnak a milicia soraiba.
E gy harmadik képen mint bersagliere-káplárt látják a gyermekek Mussolinit.
Fején kakastollas puhakalap van. A bersaglierek minden olasznak kedvesek,
a gyermekek pedig különös tisztelettel néznek reájuk, és a kép maga a Duce. Az a
tény, hogy Mussolini egyszerű katonából lett Olaszország vezérévé, különösen kiemelei a gyermekek előtt az ő küldetésének igazságát, de hogy katona és még hozzá
bersagliere, ez hazaszeretetéről, férfias kiállásáról tanúskodik, mert nem igyekezett
kivonni magát a halálos veszedelmekből, hanem életével is kész volt áldozni min
denek fölött szeretett hazájáért.
A katonaságot igen nagyra becsülte, és ezt az érzését ki is fejezte mindig, vala
hányszor csak közöttük volt. Belluzzo könyvében is több olyan képet talál a gyer
mek, amelyek a Dúcét a különböző fegyvernemhez tartozó katonákkal együtt ábrá
zolják. Látják őt nagy seregszemlén harcikocsik sorfalai között, aztán a bersaglierek
arcvonala előtt, egy harmadik képen a katonák ételéből eszik, másik kép egy hadi
hajó födélzetén mutatja őt, amint a távolba néz, és a matrózokkal beszélget. Bizo
nyosan az a kép ragadja meg legjobban a gyermekek lelkét, amelyiken a Duce a
repülőgépben ül. A repülés terén sok szép eredményt mutathat föl az olasz műszaki
tudás és a rátermettség. A Ducéről is tudja minden olasz gyermek, hogy bátor és
vakmerő repülő, aki maga vezeti saját repülőgépét. Ezek a képek a Duce életének
egy-egy mozzanatai és jellemzik az ő sokoldalúságát, hivatásszerete tét, lelki
ismeretességét, érdeklődését minden iránt, ami hazájának a javát szolgálja.

A Duce bátorsága.
A férfiúi erények egyik legszebbikéről, a bátorságról sok példát nyújt Mussolini
már akkor, amikor egyedül indul neki Olaszország ostromának és meghódításának
az ádáz ellenségek ijesztő tömegével és harci eszközeivel szemben. Tudta, hogy a
legnagyobb veszedelmek elé megy, de halált megvető eltökéltséggel vág neki az
ismeretlennek, és elszántan keresi a küzdelmet. A világháború förgeteges harcterén
ezekkel a szavakkal léptetik elő káplárrá : «Példás magatartásáért, igazi bersa
gliere! vitézségéért és komoly lelkületéért. Első minden cselekvésben, rettenthetetlen
a veszedelemmel szemben, és a végsőkig lelkiismeretes a kötelességteljesítésben.»
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Lehet-e ennél méltóbb elismerést kapnia egy férfinak, egy katonának? A példás
magatartás bizonyára a katonai fegyelemnek szigorú megtartását jelenti, a komoly
lelkület arra enged következtetni, hogy mélyen gondolkodó, bölcs, megfontolt,
bizonyosan vallásos is, erkölcsi érzéke fejlett éstántoríthatatlan. A cselekvésben való
elsőség pedig a katonai feladatokra vonatkozik, a merész egyéni vállalkozásokra,
a megbízatások teljesítésére. Hogy a kötelességteljesítésben mennyire lelkiismeretes,
azt további és mai életével is igazolta, mert ebben magával szemben nem ismer
határt és kíméletet, ha a szükség úgy kívánja. Amit pedig elvállalt, annak végre
hajtásában kegyetlenül szigorú bírálatot gyakorolt maga fölött. Igazi fasiszta elvek
ezek, a fasiszta erkölcs alapjai, melyeket akkor mondott, amikor egy merényletből
szerencsésen megmenekült : «Az én kérésem is ez : ha előremegyek, kövessetek ; ha
hátrálok, öljetek meg ; ha megölnek, bosszuljatok meg.»
És mindenütt és mindig hidegvérrel ment előre, és mindig csak előre. Példája
magával ragadta társait, és követték őt mind többen és többen. Arra nem adott soha
alkalmat, hogy hátrálása miatt megöljék, de voltak olyanok, akik éppen azért akar
ták megölni, mert előretört. Négyszer kísérelték meg, hogy gyilkos eszközökkel
félreállítsák őt azoknak az útjából, akik nem szerették az igazságot, akik a zavaros
ban kívántak halászni, akik Oaszország pusztulásáért dolgoztak. Mussolinit azon
ban nem lehetett ilyen aljas fegyverekkel megfélemlíteni, rendíthetetlen nyugalom
mal folytatta kitűzött munkáját, és ment célja felé. A második merénylet alkalmá
val könnyebben megsebesült, de ő másnap a megállapított terv szerint már Líbiába
utazott. A negyedik merénylet után azt mondta a fekete- ingeseknek, hogy a szíve
most sem ver gyorsabban, mint máskor.
Csodálatos nyugalmáról, bátorságáról különösen a negyedik merénylet alatt
tett tanúságot, amikor az első lövés után fölállt a gépkocsijában és intette a tömeget,
hogy el ne veszítse a fejét, pedig a merénylő kinyújtott karral még be akarta fejezni
a rábízott orgyilkosságot. Ebben az egy esetben azonban még a Duce határozott
parancsa sem tudott gátat vetni a tömeg határtalan felháborodásának, mely pilla
natok alatt végzett az alávaló támadóval. Mintha semmi sem történt volna, moso
lyogva köszönte meg az üdvözléseket, az örömkitöréseket és a kocsijába szórt virá
gokat (Grana: 158— 9. 1.).

A Duce cselekvési vágya, alkotásai.
Bátorságával egyenlő szinten volt mindig a cselekvési vágya, az alkotás.
Amikor hatalomra jutott, és a tisztogatás nehéz munkája foglalta le úgyszólván
minden idejét, ezzel egyidejűleg már hozzáfogott az ország újjáépítéséhez is. A régi,
miniszteri fiókokban sárguló, beporosodott kérdéseket előszedeti, átvizsgálja és a
bennük foglalt kívánságokat fontosságuk sorrendjében végre is hajtja. Sok, országot
javító terv került így ismét a napfényre, és valósult meg a Duce rendeletére.
«Itt meg kell mondanom, hogy emberileg szinte lehetetlen követni a Dúcét
lépésről-lépésre ebben a hatalmas államférfiúi munkájában. Mindent lát, ért
mindenhez, és gondoskodik is mindenről. A cselekvésnek és a tudásnak valóságos
csodája és tüneménye. Minduntalan felmerül bennünk a kérdés, hol talál időt
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ennyi dologra való gondoláshoz, csekélyre és nagyra egyaránt. Még ha mind a 24
órát munkában tölti is el, még akkor sem elég neki az egész nap óriási feladataihoz.
Művészettel is foglalkozik, aztán sokat olvas könyveket és újságokat, mindenkivel
beszél, és mindenkinek felel. Cikkeket ír, történelemmel foglalkozik, ezenkívül
még annyi másféle dolgot végez, hogy maga is elkábulhat tőlük». (Grana: 78. 1.)
Így jellemzi a Duce munkásságát, munkabírását Grana a gyermekeknek.
Amit a Duce végez, azt a legtökéletesebben hajtja végre. Ahol kell, ott nem
törődik a fellépő fájdalommal, hanem mint a műtétet végző sebész, gyökeresen
vágja ki a betegséget okozó helyeket. Igyekszik gyorsan végezni ezeket a műtéte
ket, hogy a gyógyulás is minél gyorsabb lehessen. íg y történt ez például a ga
bona-csata idején is, amikor a kiadott rendeletek sok helyen kedvetlenséget, ki
fogásokat váltottak ki. A következő esztendők szép eredményei azonban már
őszinte örömet és elismerést hoztak, és elhallgattak a mindenben kételkedők,
mindent előre lebírálók.
Az ő lendülete, üteme áthatott a munka egész területére, és ami azelőtt lehe
tetlennek tűnt fel, ma megvalósul. «Az olasz félsziget egy hatalmas műhellyé vál
tozott át, melyben ezer különböző alakban, fegyelmezetten és tevékenyen ügyel
mindenki a saját munkájára, rájuk pedig nyitott szemmel ő, a Duce. És ő —
ahogy már mondtam — minden iránt érdeklődik, mindennel aprólékosan is foglal
kozik, és eltérően a régi kormányokon levőktől, akik mintegy a toronyba zárva,
sohasem érintkeztek a tömeggel, nála az ajtók mindenki számára nyitva vannak.
Meghallgat, tanácsot ad, kijavít, és ha a gondolat jó, bizonyos, hogy azt meg is
valósítják.
Az eljárásban van valami, ami új, ami igazán fasiszta, és ez a cselekvés gyor
sasága. Amíg ezelőtt sok mindent megígértek, aztán még több huza-vona és tár
gyalás után talán adtak egy pohár vizet, most nem ígérnek semmit, még azt sem
mondják, hogy majd meglátom, meggondolom, megpróbálom, hanem vagy igent
vagy határozott nemet mondanak. Ez utóbbi esetben az ügy egyszersmindenkorra lehetetlen. De ha a Duce valamire igent mond, akkor biztos, hogy abból
csodálatos valóság lesz, hamarább, mintsem várhatnák. Ily módon Mussolini,
amióta hatalmon van, többet alkotott, mint más ötven év alatt. Nagy lendülete
mindnyájunkat magával ragadott, úgy, hogy még ha akarnánk is, nem fecseghet
nénk mint azelőtt, mert nincs időnk hozzá». (Grana: 137— 8. 1.)
Egyenesen vezet ez az út a megújhodás, a megerősödés, a fejlődés felé! A gyors
és jó elintézésnek a titka abban található meg, hogy a Duce személyesen győződik
meg a dolgokról, elmegy mindenhová, ahol munka akad, és azonnal intzékedik,
parancsol. Alig van az országnak olyan vidéke, melyet föl nem keresett volna.
Biztos és gyors meglátásával fölismerte a kínálkozó helyzeteket és előnyöket, és
nem habozott soká, hogy ezeket teljesen ki is használja. Nemcsak az anyaországra,
hanem a gyarmatok népére is kiterjedt atyai gondoskodása. Százával, ezrével kül
dött oda minden elképzelhető segítséget : munkást, katonát, anyagot, csakhogy
ott is az őt megillető méltó szintre emelje föl embertársát.
Munkaerejét, elfoglaltságát kápráztatóan jellemzi a Nemzeti Fasiszta Párt
kiadásában megjelent kis füzet, mely a gyermekek, a tanulók számára készült
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«.4 fasiszta első könyve» címmel. Ebben a füzetben a Dúcéról szóló feje
zet kérdések és feleletek alapján sorolja fel Mussolini ténykedéseit, feladatait.
Ezek szerint : «Benito Mussolini, a Duce (dux) a fasizmus megteremtője, a pol
gári társadalom újjászervezője, az olasz nép feje, a birodalom megalapítója. Ő ala
kította meg a harcos kötelékeket, neki köszönhetik a fasiszta forradalmat, a fasiszta
rendszabályokat. Ő a fasiszta Nagytanács elnöke, a kormánynak és a Nemzeti
Fasiszta Pártnak a feje, a birodalom első tábornoka, a milicia parancsnoka. Meg
indította, vezette a fasiszta forradalmat, új társadalmi rendet és életcélt alkotott.
Megmentette Olaszországot a zűrzavartól, új életmódot tanított, amely szerint
az egyén kifejtheti képességeit a közösségért és fegyelmezett gyakorlattal, ki
tartással társadalmi kötelezettségeit is. Azonosította az államot a néppel, és fel
hívta azt arra, hogy vegyen részt az állam életében. Vezeti az országot erkölcsi és
gazdasági fejlődésének az útján. 52 állam szövetségével szemben győzelemre ve
zette a legnagyobb gyarmati háborút. Azt akarja, hogy a fasiszta nevelésen, a
politikai, szindikális, sport és erkölcsi szervezeteken keresztül mind tudatosabbá
legyen a fasizmusnak a világon való hivatása, küldetése és célja, ő a milicia feje,
mert ezt ő alapította a fasiszta haza védelmére, és mert a milicia is így akarta.
Később a törvény is megerősítette ezt az akaratot. Ő a kormány feje, de nem függ
a pártok szavazataitól, helyéről el nem mozdítható ; képviselője a nép akaratá
nak, egységének és egészének teljes fasiszta fegyelemmel és a haza iránt való hű
séggel».
A Duce következetessége, kitartása, erélyessége.
Hatalmas munkájában támogatta őt rendkívüli következetessége, kitartása,
erélyessége. Bátor és határozott fellépésének köszönhette az ország, hogy a kom
munisták kihívó és támadó magatartásával szemben a fasiszta tábor nyugodt
türelme elhárította a nagyobb pusztulásokat. Mussolini vaskezé féken tartotta
a bosszú szellemeit. A szervezésben,az alkotásban is ugyanez az erélyesség jellemzi őt.
Nagy gondja volt Dél-Olaszországnak a bekapcsolása a közös politikai és
gazdasági vonalba. Óriási terveket dolgozott ki ennek az országrésznek a fejlesz
tése érdekében. Vasútvonalakat raktak le, vízvezetékeket, kórházakat, iskolákat,
középületeket építettek, csatornáztak, hogy biztosítsák a nép egészséges testi,
lelki fejlődését és a fasiszta társadalmi rendet. A legfőbb feladata volt azonban
itt az, hogy kimozdítsa a földművelést, a gabonatermelést kezdetleges állapotából.
Szakértőket, mezőgazdasági oktatókat, mérnököket küldött le Dél-Olaszországba,
hogy felvilágosítsák a termelőket eddigi eljárásuk meddő voltáról. Nem volt hiába
való ez a fáradozás, mert ma már alig szorul rá Olaszország a külföldi gabonára,
a nép pedig átvette a Duce kitartását, erélyét a természet erőinek a kihasználására,
a munka fokozására is.
Az ő szemléletes, fáradhatatlan példaadásának éppen az a nagy jelentősége,
hogy olyan erőket ébresztett fel az olasz népben, amelyekről annak tudomása
sem volt, de amelyek ős tulajdonságai közé tartoztak, csak az idők folyamán hát
térbe kerültek. Így ismerte meg az olasz nép földjének, szellemének és testének
az erejét Mussolini biztatása, serkentése révén.
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A Duce önbizalma.
Erélyessége mellett volt még a Duce-nek egy másik támogatója is, még pedig
feltétlen önbizalma és hite, hogy helyesen cselekszik, és hogy éppen úgy kell cse
lekednie, mint ahogy sugallata mondja. A bizalom a fasiszta parancsok alapja,
ezen épül föl az engedelmesség és a harckészség. Sokszor adódtak körülmények,
melyekben a hitetlenkedők kudarcot szimatoltak, és talán még a leghűbb fasiszták
is meginogtak bizalmukban, csak Mussolini maradt rendületlen. A sikerek aztán
öt igazolták, és ennek a tényezőnek nevelő hatását még ellenfelei sem tudták kö
zömbösíteni.

A Duce nagylelkűsége.
Ellenfeleivel szemben különben volt Mussolininek egy igen hatásos fegyvere :
a nagylelkűsége. Hányszor szerelte le ezzel a nemes lelki tulajdonságával leg
ádázabb ellenségét is. Jóval fizetni a rosszért, megbocsátani az ellenünk vétetteknek, ez az erény a legmagasabb erkölcs tiszta forrásából fakad. Micsoda
lelkierőt árul el az, aki legyőzi önmagát, és parancsol indulatainak! A lelki
nagyságnak olyan példáit adta a Duce, amelyek megfogták a szíveket, és
lelkeket hódítottak.
Nagylelkűségének első nagy megnyilatkozása volt hatalomra való jutásakor
a kegyelemadás minden ellenfelének, és ezt még akkor sem bánta meg, amikor egyes
kiszabadultak ismét áskálódni kezdtek ellene. Még a kormányába is igyekezett
minden pártból valókat felvenni. A múltat el akarta temetni a haza érdekében,
és azt kívánta, hogy valamennyien szeretetben és egyetértéssel fogjanak össze
Olaszország újjáépítéséhez. Béketűrése szinte határtalan a kommunisták merény
leteivel szemben, mert minden fölösleges vérveszteségtől meg akarja menteni
népét. Pedig, de sokszor próbára tették a türelmét ellenfelei a sorozatos gyilkos
ságokkal, melyeknek sok fasiszta esett áldozatul. A Duce azonban megtiltotta
a véres megtorlásokat, és a fasiszták engedelmeskedtek a parancsnak. Még a saját
személye elleni merénylők ügyét is csak a régi törvények alapján kívánta el
bíráltatni, mert azok enyhébb büntetést szabtak ki.

A Duce előrelátása.
Mussolini minden ténykedésében bölcs előrelátás, a cselekedetek hatásának
megérzése rejtőzött. Józan, tiszta következtetése sok csalódástól és tévedéstől
óvta meg őt. Ismerte a közvetlen ráhatás nagy erejét, és tapasztalta személyes
jelenlétének ellenállhatatlan voltát, ezért, ahol ennek a rendkívüli körülménynek
a segítségét szükségesnek vélte, ott mindig személyesen intézkedett, rendelkezett.
Ellenfeleinek a rágalmait is a leghatásosabban úgy semmisítette meg, hogy maga
ment a nép közé, és tényekkel győzte meg azt az állítások ellenkezőjéről. Ezzel
sikerült eloszlatnia azokat a ráfogásokat, hogy ő a népnek az ellensége, hogy csak
a hatalom elnyerése volt a célja, hogy az uralkodó és az egyház ellen tör és ezek
hez hasonlókat.
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Különösen a milicia, a nemzeti fasiszta véderő állt nagyon ellenségeinek az
útjában. Ezt a hűséges sereget Mussolini valóban a fasiszta rend és állam védel
mére szervezte, de nem a saját személyének az eszközéül, mint ahogy azt ellenei
hirdették. Azzal, hogy a miliciát a régi Róma katonai rendje szerint alkotta meg,
mély érzelmi elemet kapcsolt bele ebbe az intézménybe, a múlt nagy és dicső
hagyományainak egyikét keltette ismét életre. Ez hatott az olasz származás büszke
öntudatára és az ősi erények felkeltésére. Erre a miliciára bízta Mussolini a haza,
a király és az egyház védelmét. A légiók a király előtt vonulnak el,hűséget esküsz
nek a királynak és a hazának az Isten nevében. Mussolini nagy okosságára vallott
az a rendelkezés is, hogy a «Marcia su Roma» lelkes ünneplései után ezt a győzelem
től ittas sereget nem hagyta meg Rómában, hanem elküldött mindenkit a számára
kijelölt munkahelyre.
A jövőt munkálta azzal is, hogy az iskolai nevelést és oktatást teljesen új
alapokra fektette. Fasiszta nevelést adott az oktató személyzetnek, és szigorúan
megkövetelte tőlük, hogy ugyanebben a szellemben neveljék a rájuk bízott tanuló
ifjúságot is. Az iskola az a műhely, ahonnan a jövő gyermekei, a fasiszta Olaszország
új harcosai kikerülnek.
Óriási erőfeszítéssel igyekezett a munkanélküliség megszüntetésére is, mert
jól tudta, hogy abban sok veszedelmes erő rejtőzhetik. Közmunkák elrendelésével
nemcsak lefogta ezeket az elemeket, hanem hasznosította, sőt át is alakította őket.
A munkával növekedett a jólét és a megelégedettség, ez pedig magával hozta a
nép bizalmát, hűségét. Ez a bizalom volt a lendítőkereke annak a megmozdulás
nak is, amely előteremtette a háborús adóságok törlesztésének az első részletét,
majd a belső, littoriói kölcsön hatalmas összegeit. íg y biztosította Mussolini az
ország hitelét, további ellátásának a lehetőségét, a gazdasági fellendülést. A ter
melés fokozására emelte a nyerstermények termelői eladási árát, ezzel növelte a
munka értékét is.
Az őstermelés mellett hatalmas lépésekkel juttatta előre a műszaki termelést,
az ipart is. Ezen a téren különösen a világokat összekötő repülés technikájának a
minél tökéletesebb kifejlesztésére áldozott hatalmas erőket. Hogy nem hiába volt
a nagy befektetés, azt igazolták a későbbi sikerek. Maga Mussolini járt elöl a jó
példával mint repülő, és gyorsan növekedett bátor követőinek a száma.
A fegyelmezett munkával és gazdálkodással készítette elő Mussolini jövő
terveinek a keresztülvitelét. De minden célja és gondolata csak hazájának a dicső
ségét és népének a jólétét szolgálta. Tekintete állandóan a jövőt fürkészte, és az
abban mutatkozó jelenségek nyomán kereste a hozzá illő eszközöket. Nehéz fel
adatainak megoldásában ott voltak mellette hűséges munkatársai, barátai, akik
igyekeztek is terheinek egy részét levenni a vállairól.
Az állandó idegölő munka azonban hamar kimerít, és szükséges a pihenés is.
A Duce még eddig nem hagyta el a helyét, hogy pihenjen is. Munkatársai közül
már többet le kellett váltatnia. Ezt őrségváltásnak nevezték el. Mindenki csak
addig teljesített szolgálatot, amíg erejének a teljességét adhatta abban az üteitíben,
melyet a Duce vezényelt. Csakis így sikerült ily rövid idő alatt gyökeres átala
kító munkát végeznie.
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A Duce bölcsesége.
Mély bölcseség rejlik Mussolininek abban a tevékenységében, mellyel az uralko
dónak a jogait és hatalmát mindenek elé helyezte. Amikor a «Marcia su Roma* utolsó
napján közel százezer türelmetlen és harci vágytól égő fekete-inges állt Róma
kapuinál, a király végtelen éleslátással, a hagyományos szokásoktól eltérően táv
irattal hívta magához Mussolinit, hogy a kormányalakítással megbízza. Mussolini
a feketeingesek egyenruhájában jelent meg a király előtt, és miután bocsánatát
kérte e miatt, így jelentette be küldetését : «A Vittorio Veneto Olaszországát ho
zom Felségednek!» (Grana: 62. 1.)
A király igazi atyai szeretettel vett részt népe sorsában, és teljesen megértette
annak érdekeit. Nem kerülte el a világháború véres küzdelmeit, ott volt katonái
között a lövészárkokban, ő is éppúgy óhajtotta a nemzet újjászületését, mint Mus
solini, és ezért fogadta el annak elgondolásait, ezért bízta meg őt a kormányelnök
séggel. 1925. június 6-án ünnepelték III. Viktor Emánuel uralkodásának 25. év
fordulóját. Az egész nemzet páratlan lelkesedéssel fejezte ki hűségét és szeretetét
ez alkalommal uralkodója iránt, és hálával üdvözölte őt bölcs politikájáért, mellyel
szabaddá és eggyé tette az országot. A Duce is nagyszabású beszédben hang
súlyozta a király érdemeit, és biztosította őt arról, hogy az olasz nép minden erejé
vel, ha kell, az életével is szolgálja uralkodóját. (Bélluzo).
A fasiszta gondolat tisztaságára és olaszságára vall az a tény, hogy a két leg
főbb érzést, a vallásosságot és a hazaszeretetei tette az eszme sarkpontjaivá. A pápát
és a királyát tisztelő és féltő olasz népet semmivel sem nyerhette volna meg jobban
Mussolini, mint ezzel. Különösen nagy horderejű volt az államnak és az egyháznak
a kibékülése. Ez a nagyszerű eredmény az egész világon sok hívet szerzett a fasisz
táknak. Mussolini pedig mint a fasiszták feje, különös hódolattal és tisztelettel
adózott mindenkor az egyház és az állam fejének. Ezzel a példájával teremtette
meg az igazi egységet, mert elhárította az útból az egyetlen akadályt.

A Duce sugallóereje.
Mussolininek ezek a tettei óriási hatást váltottak ki az egész nemzetben, és
olyan tábort alakítottak ki körülötte, mely már tömegével is biztosította a fasiszta
gondolat diadalát. Leírhatatlan lelkesedés fogadja a Dúcét mindenütt, ahol csak
megjelenik. Boldog, akiláthatja, vagy közelébe férkőzhetik, hogy ruháját érinthette.
Megható az a szeretet és rajongás, mellyel őt köszöntik, ha a nyilvánosság elé lép.
Nem akadt olyan olasz hazafi, aki el nem ismerte volna Mussolini nagyságát, látva
azokat a változásokat, melyeket az ő eszméi hoztak. A romokból virágzó városokat
a mocsarakból dúsantermő szántóföldeket, a parlagon heverő mezőkből hullámzó
gabonatengert, a kényelemszerető emberekből serény munkásokat, a polgárokból
katonákat, a hitetlenkedőkből öntudatos bizakodókat, a gyermekekből önérzetes
olasz hazafiakat teremtett a Duce. De nemcsak bent az országban, hanem a külföl
dön is elismerték az új Olaszország nagyságát, és tekintélye mind magasabbra emel
kedett.
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Az olasz népnek Mussolini iránt való különleges szeretete akkor nyilvánult meg
a legviharosabban, amikor ellene a merényleteket elkövették, őszinte aggodalom
és megdöbbenés reszkettette meg a szíveket arra a gondolatra, hogy mi lett volna
ebből a vajúdó országból, ha a gonosz szándék sikerült volna. Ki vezette volna ki
a nemzetet a halálos zűrzavarból, mely az általános felfordulást követte volna?
Mert mély meggyőződéssel vallotta és hitte mindenki, hogy arra egyedül csak ő
képes, ő az Isten küldötte, azért sem engedi a Gondviselés azt, hogy neki valami
baja történhessék.
Az iránta való lelkesedés mérhetetlen nagyságát mutatják azok a fényképek,
melyek azokat a jeleneteket ábrázolják, amikor a Duce a Palazzo Venezia erkélyéről
beszél, vagy a Colosseumban szól a néphez. Mint apró mákfejek, sűrűn egymás mel
lett szorulnak össze az emberek ezrei a hatalmas térségeken. Mindenki csak őt akarja
látni, őt akarja hallani. Intésére halálos csend borul a feldíszített csoportokra, de
a beszéd gyönyörű fordulataira, a lelkesítő kifejezésekre annál elemibb erővel tör
ki a Duce! Duce! ütemes orkánja. És boldog mindenki, hogy ennek a férfiúnak a
parancsait teljesítheti, hogy neki engedelmeskedhetik.
És ezeken az összejöveteleken mindig talál módot arra is a Duce, hogy a bejelen
téseken, kívánságokon kívül a fasiszta nevelés ügyét is szolgálja az olasz önérzet
nek, az olasz fajhoz való tartozás büszke öntudatának az élesztésével. Ezt a tudatot
igyekeznek bslevésni már a gyermeki lélekbe, és erre tanítják a felnőtteket is. Az
olaszságnak a büszke megvallása és megvédése egyenlő a hit megvallásával és védel
mével. Ebben a megvallásban és az érte való küzdelemben megint csak Mussolini
jár elöl a legjobb példával. Egész lénye, élete, cselekedetei sugározzák olaszságát.
«Mussolini, ez a hűségben, lélekben és gondolkozásban is római, akinek még az arc
vonásai is a régi cézárokra emlékeztetnek, bebizonyítja az egész világnak, de külö
nösen azoknak, akik idegen aranyakért adták el magukat, hogy az a nép, amelynek
a szíve Róma, nem másoktól fogja megtanulni, hogy milyen úton érheti el nagyságát»
(Grana: 53. 1.).
A körülmények valóban úgy is alakultak, hogy Olaszországnak is csak a saját
erejére kellett támaszkodnia, és nagyrészben önellátással lehetett csak biztosítania
létét. És ekkor mutatkozott meg igazán a fasizmus ere je, egysége. Ebben a megnyilat
kozásban kapta meg Mussolini a legnagyobb elégtételt cselekedeteinek a helyes
ségéért. De minden külső elismerés nélkül is nyugodt lehetett mindig a lelkiismerete,
mert amit tett, azt pusztán csak hazájának a javáért tette, és megadta a császár
nak, ami a császáré és Istennek, ami az Istené.

A Duce vallásossága.
Nemes vonása lelkének komoly, vallásos hite is. És ez a körülmény igen sokat
jelentett a vallásos érzületű Olaszországban a fasiszta gondolat térhódításában is.
A szabadgondolkodó liberálizmus fölöslegesnek tartotta a vallásos nevelést, ezért
száműzte az iskolából a feszületet és a kötelező vallásoktatást. Mussolini érdeme,
hogy mind a kettő ismét az őket megillető legméltóbb helyet kapta az iskolában.
«Kitették az ablakon, de visszatért a nagy ajtón, és ha azelőtt csak jelkép volt a
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falon, most szívünk királyi székébe helyezkedett. Legyen áldott Jézus és az is, aki
ő t visszaadta!» (Grana: 81. 1.)
Ugyanilyen hálára kötelezte a Duce mindazokat is, akiknek hiányzott az iskolai
vallásoktatás, amikor azt kötelezővé tette. 1924. szeptember 23-án Vicenzában
ezeket mondta Mussolini a vallásosságról : «Amikor kevéssel előbb beléptem a temp
lomba és letérdeltem az oltár előtt, ezt nem azért tettem, hogy megadjam a külső
tiszteletet az államvallásnak, ezt belső meggyőződésemből tettem, mert gondolom,
hogy egy nemzet nem lehet nagy és hatalmas sorsának tudatában, ha nem támasz
kodik a vallásra, és ha nem úgy tekinti azt, mint nyilvános és magánéletének egyik
lényeges elemét.» ( I l fascismo è l ’Italia. Válogatott lapok B. Mussolini írásaiból
és beszédeiből. Az ifjúságnak ajánlja Giorgio Berlutti.) A harmadik nagyjelentő
ségű ténye a Vatikánnal való megbékélés volt. Ezek az eredmények valóban a lel
kekben visszhangoztak és nagyban erősítették a fasizmus helyzetét.

A Ducének a gyermekek iránt való szeretete.
Talán Mussolini vallásos lelkületéből fakadt a gyermekek iránt való nagy szere
tete. «Mussolini jobban szeret benneteket, mint bennünket, felnőtteket, mert ti
vagytok a jövő Olaszországa, és belőletek akar nevelni hűséges katonákat, de nem
a véres háborúk számára, hanem a béke nagy műveihez, a munka küzdelmeihez és
a ti saját jólétetekhez, amit viszont csak a haza jólétével és nagyságával lehet elérni»
(Grana: 6. 1.).
A gyermekekért, mint a fasiszta haza reménységéért és biztosítékáért, minden
áldozatot meghoz a Duce. Boldog, ha közöttük lehet. Mikor először hívta össze a
balillákat és az avanguardistákat a Colosseum falai közé, saját maga akart szemlét
tartani előttük. «Ez jelkép volt, mely megmagyarázza nektek a hatalmas tervrajzot,
melyet értetek és Olaszországért készített a Duce.» (Grana: 15 5 . 1.).
Belluzzo könyvében találunk egy fényképet, amelyik az ifjú fasiszták között
mutatja be Mussolinit. A Duce arcára mosolyt varázsol a boldogság, az ifjúság
végtelen öröme és lelkesedése. Minden arcon büszkeség, a legtitkosabb remény betel
jesülése, a legnagyobb kitüntetés gyönyörűségének a fénye tündököl. Az ifjúsági
táborozásokon Mussolini fiait is láthatják a gyermekek a többiekével teljesen azonos
sors- és életközösségben. A fasizmus nem tűr kivételeket és megkülönböztetéseket
születés, vagyon, rang alapján, hanem csakis fasiszta érdemeket ismer el és jutal
maz. Az egyenlőség és egyenlő elbánás pedig a fasiszta iskolák egyik alapelve és
eszköze.

A Ducének a munkások iránt való szeretete.
Amilyen szívesen tartózkodik a Duce a gyermekek között, éppen olyan örömmel
megy a népközé is. A munkások és a nép között való személyes megjelenésévelgyak^
ran több eredményt ért el, mint bármely más eszközzel. Fölkereste Sardinia és Sicilia
népét is, meghallgatta panaszaikat, kívánságaikat, és a leggyorsabban orvosolt min
den bajt, kiemelve ezeket az elhanyagolt és elhagyatott értékeket a feledés, romlás,
kezdetlegesség állapotából.
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Hogy mennyire a szívén viselte a nép javát, azt talán azok a szavak jellemzik
a legjobban, amelyeket évekkel ezelőtt a Mussolininél látogatóban járt Churchill
mondott az újságíróknak : «Mussolininek egyetlen gondolata az olasz nép jó léte...
Ha olasz volnék, én is fasiszta lennék» (Grana: 123. 1.). Ez utóbbi kijelentés már
inkább a fasizmus dicsérete, mely azonban szintén Mussolininek szól, a nép gond
viselőjének.
Belluzzo könyvében három kedves kép ábrázolja a Dúcét a nép között. Az
egyiken a munkások között áll polgári ruhában és kalappal ; a másikon sarlóval
gabonát vág villája rétjén. Az egyik kezében sarló, a másikban marokra fogott levá
gott gabonacsomó, mögötte munkás-férfi és asszony. A harmadik képen erdőfásítási
munkát kezd meg a Duce, födetlen fővel, fát ültet és ásóval földeli be az elültetett
facsemetét.
A néppel való találkozásai alkalmával nyilvánult meg igazán az ő végtelen egy
szerűsége, közvetlensége, szeretetreméltósága. Ilyenkor egyenesen és őszintén meg
mondott mindent, ami a szívén feküdt. Nem szépített, nem ígért nyugodalmas,
kényelmes életet, hanem munkát, küzdelmet követelt mindenkitől, aki olasz akart
lenni. A munkástömegeket hamis ígéretekkel félrevezették a régi rendszerben, és
ezek a kizsákmányolt fehér rabszolgák veszedelmes sztrájkokkal igyekeztek nyomo
rúságos helyzetükön javítani. Amikor Mussolini hatalomra jutott, és ezek a munká
sok megjelentek előtte, hogy szándékai felől tudakozódjanak, minden kertelés nél
kül ezt mondotta nekik : «A lehető legtöbbet kell dolgoznotok, mert jóvá kell tenne
tek azt a sok híres sztrájkot. Áldozatokra kényszerítlek benneteket, de a ti saját
javatok érdekében» (Grana: 124. 1.). És ezt a kemény szót is megértették, mert
érezték, hogy olyan valaki mondta, aki csak az igazságot mondhatja, és akinek nin
csenek magáért való mellékcéljai is. íg y fegyverezte le és állította első sorba Musso
lini az egykor annyira ellenálló munkástömegeket. Ezek alkotják ma a fasiszta ter
melők egyik legértékesebb rétegét.

A Duce szerénysége.
A közvetlenséggel együttjár a Ducénél a szerénység is. A hatalom, a siker, az
ünneplés, az elismerés csak boldoggá tette őt, hogy hazájára és ennek népére hárít
hatta át mindazt, de őt magát sem gőgössé, sem elbizakodottá át nem alakította,
megmaradt ő mindig a nép egyszerű gyermekének. E gy nagy műhely megtekintése
kor ezeket mondta : «Nagy megilletődés fogott el itt, és feltűnt előttem ifjúságom.
Nem származom előkelő szülőktől, őseim földmívesek voltak, apám kovács volt.
Hányszor segítettem apámnak kemény, becsületes munkájában, amikor az izzó
vasat görbítette az üllőn, és most nekem sokkal keményebb, ellentállóbb lelkeket
kell meghajlítanom. Húsz évig kerestem meg kenyeremet kezem munkájával mint
kézműves és kőműves. Ezt nem azért mondom, hogy kegyeiteket megnyerjem, csak
annak kifejezéséül, hogy nem vagyok, nem lehetek a munkásnépnek az ellensége»
(Belluzzo). A léleknek nagy fenségessége csillan meg ezekben a szavakban.
A szülők iránt való tisztelet, a becsületes munka fölmagasztalása, a munkás
megbecsülése, mind benne van a fasiszta hitvallásban. Végtelen szerénysége kitűnik
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azokból a szavakból is, amelyeket 1925. november 5-én ellene elkövetett merénylet
alkalmával a boldog ünneplőknek mondott : «Nem egy zsarnokot, hanem az olasz
nép szolgáját sebezték volna meg» (Belluzzo). Minden olasz a hazájának a szolgája,
és ebben a minőségében végzett fáradozásaiért, áldozataiért ne várjon külön köszö
netét. A sebek, melyeket hazája érdekében vívott küzdelmei között kap valaki,
legyenek a hazafi legszebb díszei, legnagyobb kitüntetései. Legyen büszke mindenki,
aki a hazájáért szenvedhet.

A Duce tiszteletadása és kegyelete a hősök iránt.
És különös tisztelet illeti meg mindazokat, akik a harcokban megsebesültek,
megrokkantak vagy hősi halált haltak. Ebben a hódoló tisztelet- és kegyeletadás
ban is Mussolini mutatta az igazi példát. Alig került a hatalomra, fölkereste máris
a világháború tűzharcosait, és amikor észrevett a bajtársai között egy vitézségi
aranyéremmel kitüntetettet, átölelte azt, és valamennyi hősi halott és életbenmaradott hősnek tartozó hálája és tisztelete jeléül megcsókolta őt (Grana: 62. 1.).
Mussolini naplórészletei között is találunk olyan följegyzést, amely a bajtársai
iránt való hűségéről és szeretetéről tanúskodik. Mély fájdalommal emlékezik meg
egy helyen kedves bajtársának, Filippo Corridoninak az elhúnytáról (Belluzzo).
A hősi halottak iránt való kegyelet nevelésére különösen nagy gondot fordított,
és ezt az érzést mind a felnőttek, mind a gyermekek és az ifjúság lelkében őszintére
és magasra akarta emelni. E gy hősi emlékmű leleplezésekor ezeket mondta a Duce :
«Nem elég emlékművet emelni. Az emlékműben a nép szívének kell dobognia, külön
ben hideg marad. Égjen körülöttük a mi hűségünk, és legyenek szilárdak és
megingathatatlanok a mi elhatározásaink» (Bellttzzo).
Ellátogatott a sebesültekhez, a Rokkantak és a Munkaképtelenek Otthonába,
és ott meghatva mondott nekik köszönetét hősi önfeláldozásaikért : «Mint lövészárok-társatok, mint sebesült társatok állok itt köztetek. Testvérként foglak benne
teket segíteni. Tudjátok, hogy szavamat megtartom» (Belluzzo).
Mélyen érző szíve a vakok számára is talált vigasztalást, amikor munkahelyü
kön járva, ezt mondta nekik : «A hazát csak munkával és fegyelemmel lehet meg
menteni. A ti munkátok a legkedvesebb, a legértékesebb, mert önkéntes áldozat»

(Beluzzo).
A haza szolgálatában elfár adottakat, kimerülteket, a nyugalomba vonuló
katonatiszteket is a legnagyobb szeretettel üdvözli és további példára buzdítja őket :
«Térjetek vissza a munkához, legyetek nevelői a hazának, mindenkinek, akivel csak
érintkeztek, legyetek apostolai, hirdetői a fegyelemnek, de legyetek készen, hogyha
hívlak benneteket» (Belluzzo).

A Duce hadsereget fejlesztő munkája.
Célok, tervek bontakoztak ki lelkében a ködös távolból, és ezek megvalósítá
sához minden tekintetben erős nemzetre volt szüksége, erős hadseregre, termelő
és gazdag népre. A hadsereg képességeinek a fejlesztésére, szellemi és gyakorlati felkészültségére igen sokat áldozott. Az iskolai, katonai és munkásnevelés szerencsés
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megoldása az elmúlt 18 év alatt már olyan erős alapot rakott le, amelyre bátran
ráépíthette az új Olaszországot. Gyakran fordul meg a Duce a nemzetnevelésnek
előbb említett területein, hogy személyes érdeklődésével, példájával és buzdításai
val mind előbbre juttassa népét a fasiszta élet útjain. Szívesen időzik a katonák
között, a kaszárnyákban, nagygyakorlatok alkalmával katona-módra él. Ilyenkor
fénylenek a lelkében a múlt képei és lelkesedéssel emlékezik a nagy háború viszon
tagságaira. Magát mais katonának vallja,és azt mondja, hogy Olaszország szebb
jövőjéért éppen olyan fegyelemmel és engedelmességgel harcol, mint annak idején
a lövészárokban.
És valóban, egész életrendje, miunkabeosztása, kötelességteljesítése elárulja
a szigorú katonai szellemet. A gránátosok előtt idézte egy ismeretlen katonának
a piavei csata alkalmával feljegyzett mondását : «Jobb egy napig oroszlánként
élni, mint száz napig birkának lenni» (Belluzzo). Ezzel az idézettel a katona legelső
és legnagyobb erényét, a bátorságot dicsőítette a gyalogosok előtt.
A repülőknél megemlékezik a nagy példaadókról, D ’Annunzio-, De Pinedó-ról,
és ezeknek a követésére buzdítja a levegő hőseit. Büszkén hirdeti, hogy az olasz
repülők kiválóak. A repülőknél mondta egy alkalommal, hogy : «Vigyétek zászlói
tokat mind magasabbra és mind tovább!»
Ugyancsak náluk fejtette ki azt az elvét, hogy a győzelem nemcsak katonai,
hanem erkölcsi tény is, arra tehát mind harci eszközökkel, mind pedig lelki fegy
verekkel is jól fel kell készülni, mert a mai hadviselés mind több egyéni képeséget
követel, olyan tevékenységeket, melyekben a szellemnek, az értelemnek, az önálló
kezdeményezésnek, az önuralomnak, a megítélésnek, a helyes és gyors végrehajtás
nak, de ugyanakkor erkölcsi erőknek, bátorságnak, elszántságnak, hazaszeretet
nek, engedelmességnek is nagy szerep jut. És minthogy : «Nem hiszek az örök béké
ben !» — mondta Mussolini — ezért az összes erőket egyesíteni kell, hogy az elkövet
kezendő összecsapásból győzelmesen kerülhessen ki az olasz nemzet [Belluzzo).
Olaszország tengeri állam, természetes tehát, hogy a hajózás és a haditengeré
szet fejlesztése is egyik legfontosabb feladata a fasiszta céloknak. «Mindig előre!» —
ezt a fasiszta jelszót átvette a hajózás is mind a forgalomban, mind az építésben.
Szebbnél-szebb egységek kerülnek ki a lázasan dolgozó gyárakból, és büszkén
szelik a világ tengereit az olasz trikolórral a legkorszerűbben épített és beren
dezett hajók.
Mikor a hadsereg parancsnokaihoz, tábornokaihoz szólt, és kifejezte előttük
azt a kívánságát, hogy a hadsereget úgy készítsék elő, hogy az bármikor készen
álljon, mert : «Nem kalandokat keresünk, de nem mondunk le semmiről, érdekein
ket megvédjük, jogainka tvisszaszerezzük» — mondta nekik a Duce (Belluzzo).

A Duce önfegyelmezettsége.
Rendkívül sok és mély érzés tölti el a lelkét, de sohasem engedi, hogy ezek ural
kodjanak elhatározásai, cselekedetei fölött. 1925. szeptember 24-én mondott beszé
déből is kitűnik a többek között érzésvilágának ez a fegyelmezettsége. «Egyéni
törekvéseim nincsenek. Csak egy célom van : a haza és a nép. Szeretem népemet,
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de nem ellágyult érzéssel, hanem a magam módján, fegyverrel, komolyan, férfiasan,
úgy tekintve az életet, mint a háborút» (Belluzzo).
Kemény, határozott jellemvonás, mely illik is ahhoz a férfiúhoz, aki egy népet
akart visszafordítani a teljes elpusztulás meredek útjáról. Ebben az esetben nem
volt helye az elérzékenyülésnek, a hamis szánalomnak, mert egyetlen botlás, gyenge
pillanat magával ragadhatta volna az egész sikert, munkát a végleges bukásba. Ez
a tudat rajzolta ki arcára az éles vonásokat, és ez acélozta, edzette lelkét is a
önfegyelmezés tökéletességéig.

A Duce fa ji büszkesége.
Boldog és büszke, hogy ő is gyermeke annak a népnek, amelyiknek a nagy
ságáért életét ajánlotta föl, és különösen kitüntetettnek érzi magát akkor, amikor
őt Róma díszpolgárává választják. 1924. április 21-én. «Civis romanus sum». —
mondja, és «ez az előlegezett megtiszteltetés csak sarkantyúz engemet az Olasz
országért és Rómáért való munkára».
Ásatásokkal, építkezésekkel, rendezésekkel széppé, újjá akarja teremteni
Rómát, minden olasz nagyságnak, dicsőségnek a forrását. «Róma, Olaszország
anyja, az örök fény városa. Ahogy Nagy Konstantin a kereszt jelében győzött,
úgy a fasizmus a liktorok vesszőkötegével fog győzni. Róma nem lehet Olaszország
nélkül, de Olaszország sem Róma nélkül. Örökségünket megőrizzük, megvédjük,
naggyá tesszük. A római erényeket kell kifejlesztenünk, hogy ezt megtehessük».

(Belluzzo.)

1923.
június 24-én a Pai. Venezia erkélyéről mondott beszédében így nyila
kozik Rómáról : «Róma mindig, holnap is, és az évezredekben is hatalmas szíve
a mi fajunknak, hervadhatatlan jelképe népi életerőnknek». (Diz. 149. 1.)
1925. december 31-én, a Capitoliumon, a következőket mondta Rómával
kapcsolatban : «Nem utolsó érdeme a fasizmusnak többek között az, hogy mind
erkölcsileg, mind politikailag odaadta a nemzetnek a fővárost : Rómát, mely ma
még magasztosabb a győzelmes haza új szellemében». (Diz. 149. 1.)
1929. május 14-én, a Parlamento-ban, a lateranói egyezmény jelentésével
kapcsolatban pedig ezeket mondta Rómáról : «Róma szent, mert a birodalom fő
városa volt, és ránk hagyta szabályait és tiszteletreméltó, emlékezetes ereklyéit,
melyek még mindig meghatnak, amikor minden pillanatban előbukkannak az
éppen felásott földből. De szent azért is, mert bölcsője volt a katolicizmusnak.
Rómának szent a jellege továbbá azért, mert ide hozták a Névtelen Katonát, négy
évig tartó győzelmes háborúnk minden áldozatának a jelképét, és emlékezni kell
még arra is, hogy a Capitoliumon van a forradalmunkban elesettek emlékoltára
is!» (Diz. 150. 1.)
A fasizmus Rómájáról is nyilatkozott 1934. március 18-án az uralom második
ötéves gyűlésén : «A cézárok és a pápák Rómája után itt van ma a fasiszta Róma,
mely a réginek és az újnak az egyidejűségével a világ csodálatát is kikényszeríti».
(Diz. 151. 1.) — Ezekből az idézetekből megérthető Mussolininek az öröme, hogy
őt Róma polgárává választotta. Ezután ő már nemcsak olasz, hanem római pol
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gár is, tehát egyenes örököse a római hagyományoknak. És ő ezt a szent örökséget
megbecsüli, ismét fénylővé, még nagyobbá akarja tenni.

A Duce jellemének visszatükröződése a szavaiból.
A Duce-nek a jellemét nemcsak a tettei, hanem a szavai, mondásai, beszédei
is világosan visszatükrözik. Már az előbbiekben is sok jellemző vonást találhattunk,
a következő mondásaiban ezek a jellemvonások még élesebbekké fognak kirajzo
lódni, még jobban ki fogják domborítani a lelkében kialakult felfogásokat, az egyes
dolgokról vallott megállapításait. Ezekből a kijelentésekből még jobban megis
merhetjük a Dúcét. Bruno Biancini gyűjtötte össze ezeket a Ducének különböző
helyeken és alkalmakkor elhangzott beszédeiből : Dizionario Mussoliniano
című könyvében. Mondásai közül sokat, mint jelmondatot falfeliratokként is al
kalmaznak az általános népnevelés szolgálatában.

A Duce hazaszeretete.
Önzetlen hazaszeretet csendül ki a Négyek 1922. október 27-i kiáltványá
ból : «A mindenható Istent és ötszázezer hősi halottunk lelkét hívjuk tanúságtételre,
hogy egyetlen ok hajt, egy akarat fog egybe, és egy szenvedély hevít bennünket :
részt venni hazánk megmentésében és naggyá tételében». (D iz. 125.)
A haza nagyságának a fogalmáról 1925. szeptember 28-án, Vercelliben mondott
beszédében adott rövid felvilágosítást : «Mi a haza nagysága, a hazáé, melynek
már a neve is a kimondáskor lángragyújtja a szívünket ! A haza nagysága : az
olasz nemzet jóléte, tekintélye, hatalma ; a munkásnép jóléte, melyről a munka
és a módszeres fegyelem gondoskodik ; a tekintély, hogy népünk még a legtávo
labbi és a legbarbárabb helyeken is egy lobogó és egy erő védelme alatt legyen ;
és végül az anyagi és szellemi hatalom, amelynek azonban nemcsak a múlt örök
ségének, hanem lelkünk mindennapi fáradságának és alkotásának kell lennie».
(Diz. 125.)
1920. február 22-én, a Popolo d’Italia-bán, «A Juli-Alpokon» című cikké
ben ezt mondja Olaszországról : «A világ összes nemzetei között Olaszország minden
tekintetben a legtisztábban van meghatározva. Ismertetőjelei határozottak».
(Diz. 95.)
Hogy milyennek kívánja ő a háború utáni Olaszországot, arról 1921. február
6-án, Triesztben nyilatkozott : «Tervezzük és készítjük — minden nap élénk fá
radozásaival — a holnap Olaszországát, mely szabad és gazdag lesz, hangos mű
helyekkel, flottáktól népes tengerekkel és égboltozattal, ekéivel mindenütt ter
mékennyé tett földekkel». (D iz. 96.)
Olaszország határairól 1920. május 24-én, Milanóban ezeket mondta : «Az
ezer meg ezer vértanú közül, akik megszentelték az olasz háborút, hárman meg
akarták jelölni a nemzet sorsát : Battisti azt mondta, hogy a Brennernek kell
lenni Olaszország határának ; Sauro szerint az Adriának olasz tengernek kell
lenni; Rismondo pedig azt állította, hogy Dalmácia olasz». (D iz. 32.)
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1920. szeptember 20-án Triesztben pedig ugyancsak a határokkal kapcsolatban
így nyilatkozott : «San Giusto lobogója szent, a lobogó a Nevosón is szent, de leg
szentebb a Dinari-Alpokon a lobogónk». ( Diz. 32. San Giusto, magaslat Trieszt
mellett ; Monte Nevoso, a Juli-Alpok egykori Schneeberg nevű hegye.)
Olaszország nagy népességének kellő elhelyezkedést és életlehetőségeket akart
biztosítani mind az anyaországban, mind pedig azon kívül is. Tudta, hogy ebben
a törekvésében nehéz ellenállást kell megtörnie, de el volt készülve arra, hogy ha
nem sikerül békés úton érvényesíteni követeléseit, akkor fegyverrel küzd az igaz
ságért. Törhetetlen akarattal látott hozzá az újjászervezéshez a gyarmatokon is.
A kivándorlás szomorú, de szükséges tényét is hazája javára fordította azzal
a neveléssel, mellyel a kivándorlókat útjukra bocsátotta. Ezáltal azok is, mint
minden külföldön élő olasz állampolgár, nagy hasznára lehetnek hazájuknak mun
kájukkal, összeköttetéseikkel, gondolkodásukkal, hűségükkel. Olaszország vágyai
nak be kell teljesedniök. Más nemzetek mindent elértek a nagy háború után,
Olaszországnak is hozzá kell jutnia jogos követeléseihez. (Belluzzo.) Ezeknek a
követeléseknek a nemzet öntudatába való belevetésével keltette föl a Duce
népének a jobb jövő iránti vágyakozását, ennek a jövőnek a munkálására való
akaratot és az önfeláldozásig fokozott erőkifejtést.
Valóságos elragadtatás csendül ki Mussolini következő szavaiból, melyekkel
látomásszerűen festi a jövő Olaszországot : «Álmaink, költőink, harcosaink, vér
tanúink nagy, büszke, fenséges Itáliáját akarjuk megalkotni. Ebben a pillanat
ban látom ezt az Itáliát az ő egyszerű, fölséges földrajzi alakjában ; látom csodála
tos városaival mint csillagokkal behintve ; látom négyszeres tengerétől körülvéve ;
látom mind nagyobb számú lakossággal benépesülve, mely munkás és erős, amint,
a világban való terjeszkedésnek az útjait keresi. Üdvözöljétek ezt az Itáliát, ezt
az összes égiektől pártfogolt gyönyörű földünket! Üdvözöljétek ti férfiak, teljes
erőitekben, kik jól használtátok fel az életet ; köszöntsétek ti asszonyok, kik méhetekben hordjátok a volt és a jövendő nemzedékek titokzatosságát ; köszönt
sétek ti ifjak, kik tiszta szemmel és lélekkel néztek szembe az élettel! Köszöntsük
együtt, és kiáltsuk együtt : Éljen, éljen, éljen Olaszország!» (Berlutti.) Ebben
a néhány mondatban megtalálja a tanulóifjúság, melynek Giorgio Berlutti az
«Il fascismo è l’Italia» című munkáját ajánlotta, Mussolini terveit, céljait,
jellemének igazi tükrét, sarkpontját, lendítőerejének forrását, mérhetetlen haza
szeretetét. Ennél buzdítóbb, hatásosabb példát alig lehetne adni az ifjúságnak.

A Duce fajszeretete.
Ugyanilyen lelkesedéssel és szeretettel igyekezett mindig az olasz faj kiváló
ságait, értékes tulajdonságait is hangoztatni, és különösen az ifjúság önérzetét
akarta arra nevelni, hogy legyen büszke olasz mivoltára, múltjára, származására,
hagyományaira. 1924. június 4-én a Forum Romanumon ezt mondta : «Az összes
népek között egyedül az olaszok mondhatják magukat Róma törvényes leszár
mazóinak.» (D iz. 151.)
1920. szeptember 20-án, Triesztben így szólt : «A fasiszta mozgalomnak első
alaposzlopa az olaszsága. Mi büszkék vagyunk arra, hogy olaszok vagyunk. Mi
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készek vagyunk arra, hogy még Szibériában is hangosan kiáltsuk : olaszok va
gyunk !*
1924.
május 11-én, Cataniában arra a hatásra utal, melyet Olaszország az egész
világ művelődésére gyakorolt : «Nem szégyeljük többé, hogy olaszok vagyunk :
sőt büszkék vagyunk erre! Büszkék vagyunk arra, hogy olaszok vagyunk, hogy
ehhez a néphez tartozunk, melynek háromezer éves műveltsége van, mely már
akkor is nagy volt, amikor másutt még emberek sem éltek : ez az olasz nép há
romszor adta a világnak hatalmas műveltsége bizonyítékát». (Diz. 97.)
Ez a történelmi hivatás az az alap, amelyre Mussolini is ráépítette az új Olasz
országot. A Popolo d’Italia-b&n 1922. április 21-én «M últ és Jövő» címen meg
jelent cikkében olvashatjuk a következőket : «Róma alapításának a megünneplése
műveltségünk jellegzetességének a megünneplését, történelmünknek és fajunknak
a dicsőítését, és azt jelenti, hogy szilárdan a múltra támaszkodva annál nagyobb
lendületet vehessünk a jövő felé.
Magát a fasizmust is az olasz lélekből fakadó erőnek mondta 1921. április 3-án,
Bolognában : «Hogyan született meg ez a fasizmus, amely körül a szenvedélyek,
a rokonszenv, a gyűlölet, a harag és a megnemértés nagy lármája kavarog? Nem
pusztán csak az én agyamból és az én szívemből sarjadt : nem is csupán abból
az összejövetelből, melyet 1919-ben, Milano egy kis termében tartottunk. Ez a
mi árja és földközitengeri törzsünknek mély és örök szükségéből fakadt, mert ez
a törzs egy adott pillanatban érezte, hogy létének alapigazságait egy tragikus
őrület és mitikus mese fenyegeti, mely ma darabokra törve hull le ugyanoda, ahol
keletkezett».
Az olasz fajnak az erősítése, egészséges fejlődése a fasizmus főgondjai között
foglal helyet. Erről szólt Mussolini 1921. november 7-én, a római Augusteóban :
«A fasisztáknak gondoskodniok kell annak a fajnak az egészségéről, mellyel a tör
ténelmet alkotják. Mi a nemzet fogalmából indulunk ki, mely nekünk eltörölhetetlen
és felülmúlhatatlan tény». (D iz. 141.)
1934. március 18-án a fasiszta uralom második öt évének a gyülekezetén Rómá
ban felsorolta az eszközöket is, amelylekkel az olasz faj védelmére kel. Ebben a
felsorolásban benne van mindjárt a fasiszta kötelességeknek egy bizonyos csoportja
is, mely a testi nevelés és az egészségügyi gondozás feladatai közé tartozik. «Az
anyák és a gyermekek napja, a nőtlenségi adó és az ilyen állapotnak erkölcsi
elítélése, kivéve az igazolható eseteket, a városi lakosság ritkítása, a falu helyzeté
nek a javítása, az anya- és csecsemővédelmi intézmény, a tengeri és hegyi üdülő
csoportok, a testnevelés, az ifjúsági szervezetek, az egészségügyi törvények, mind
hozzájárulnak a faj védelméhez». (D iz. 49.)
És hogy ez az olasz faj még jobban megerősödjék, ezt követelte már 1921.
november 9-én, a római Augusteóban : «A fasizmusnak akarnia kell, hogy a határo
kon belül ne legyenek többé Veneto-, Romagna-, Toscana-, Sicilia- és Sardegnabeliek, hanem olaszok, egyedül olaszok». (D iz. 143.)
Amikor csak alkalom volt rá, mindig kiemelte az olasz faj jó tulajdonságait,
de nem rettent vissza attól sem, hogy egyes öröklött hibákat ostorozzon, ha a ne
velés érdekei is úgy kívánták. Különösen az olasz nép jelleméről kialakult általá
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nosan elterjedt véleményeket akarta megcáfolni. Ezzel a törekvésével kapcsolatban
mondta egy alkalommal a következőket : «Mielőtt tulajdonságaitokról, melyek
az enyémek is, szólanék, ezeket kell előrebocsátanom : szükséges, hogy mindenek
előtt és hogy a mindennapi munka fegyelmében edzzétek magatokat. A nagy
pillanat nem üt minden órában. A sors kereke fordul, és bölcs az, aki éberen őrködik,
hogy megragadhassa azt abban a pillanatban, amikor mellette elhalad. Kell, hogy
Olaszország, ez a mi fölséges és imádott fasiszta Itáliánk legyen éber és határozott
a béke munkáiban, kiegyensúlyozza magát a munka szükségességében, legyen
rendszeres, szívós és állhatatos. K i akarom gyógyítani az olaszokat néhány hagyo
mányos hibájukból. És kigyógyítom őket! Ki akarom gyógyítani őket a nagyon
könnyű optimizmusból, a nemtörődömségből, mely gyakran igen hirtelen és szer
telen kíméletet követ, abból a — hagyjuk menni az első próbálkozás után — és
abból a hitből, hogy minden be van fejezve, pedig sok dolog még el sincs kezdve.
Ha nekem ez sikerül, és sikerül a fasizmusnak úgy kialakítani az olaszok jellemét,
mint ahogyan én akarom, legyetek nyugodtak, bizonyosak és biztosak, hogy amikor
a sors kereke a kezünk közelébe ér, készen leszünk arra, hogy megragadjuk azt,
és akaratunk szerint forgassuk».

A Ducének a nép iráni való szeretete.
Mussolini tudta, hogy nagy munkájában a nép erejére, tömegére kell majd
támaszkodnia, ezért első sorban a népet akarta megnyerni eszméinek, azt akarta
elgondolásainak megfelelően átalakítani. De ettől az érdektől teljesen függetlenül
is, Mussolini igazi testvére, hűséges barátja volt a dolgozó munkásnak és népnek.
1924. július 22-én, a Palazzo Veneziában, a Fasiszta Nagy Tanácsban ezeket mondta :
«Közeledni a néphez! különösen ahhoz, amelyik oly sokáig el volt feledve, köze
ledni hozzá tiszta lélekkel, demagógia nélkül, testvéri szívvel, hogy belőle a haza
szilárdságának lényeges elemét alakíthassuk ki».
Ha a Duce a népről beszélt, mindig a legmélyebb szeretet hangján szólt, és
mindenkit figyelmeztetett arra, hogy a nép vállain nyugszik Itália sorsa. 1936.
október 24-én, Bolognában a többek között ezeket mondta a néppel kapcsolat
ban : «Nekünk fasisztáknak a nép nem a politikának elvont fogalma, hanem élő
és határozott valóság. Én szenvedek a nép fájdalmától. A mi nép iránt való sze
retetünk, félrevezetett és komoly szeretetünk, állandó rezgésben van egy mély
séges és tudatos emberiességtől». (D iz. 130.)
És mindaz, amit a Duce a néppel kapcsolatban érzett és hangoztatott, sok
szorosan hatványozva vonatkozott az olasz népre. 1923. június 8-án ezeket mondta
a szenátusban : «Minél jobban megismerem az olasz népet, annál mélyebben hajolok
meg előtte ; minél jobban elmerülök fizikailag is az olasz nép tömegében, annál
inkább érzem, hogy ez az olasz nép valóban méltó mindenkinek a tiszteletére».
Bízik is Mussolini az olasz népben, ezért mondotta 1934. április 26-án, Firenzé
ben : «Az olasz nép menetelni fog az ő nagyságának az útján, és felborít minden
akadályt, mely előhaladását elzárná».
Az olasz jellemnek az átalakításáról szólt 1926. május 24-án, Genovában :
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«Mind jobban akarjuk, hogy nagy, kemény, kitartó, akaraterös és rendszert követő
néppé legyünk». (D iz. 131.)
Meg van arról győződve a Duce, és ezt vallja is, hogy az olaszság sorsát a Gond
viselés tartja a kezében, ezt hangoztatta Livornóban is 1930. május n -é n : «Van
valami sorsszerű, valami isteni és elkerülhetetlen az olasz népnek ebben a nagyság
felé való menetelésében*.
És bízik is abban, hogy ha elhagyja az olasz nép régi kifogásolható szokásait,
akkor el is éri a szebb jövőt. E zt ígérte Mussolini 1930. december 18-án a szenátus
ülésén : «Ha az olasz nép hű marad erényeihez, ha munkás, derék, termékeny marad,
akkor ura lesz a jövőjének és döntőbírája a sorsának.
Olaszország földrajzi helyzete és természeti körülményei már jórészt meg is
szabják a fejlődés fővonalát. Ezt fejtegette Mussolini 1934. március 18-án a második
ötéves összejövetelen, és ennek eredményeképpen mondta, hogy : «Az olasz nép
csak földműves és tengerész lehet. A tenger és az Alpok Olaszország természetes
határai is.* (D iz. 132.)
Az idegeneknek az olasz népről alkotott egyik felületes véleményét cáfolta
meg a Duce 1937. március 23-án, az etiópiai hadjárat szerencsés befejezésekor,
a Piazza Venezián mondott beszédjével : «Azt mondják, hogy az olasz nép könynyen feled. Ez tévedés! Egyike azoknak a tévedéseknek, amelyekbe gyakran bele
esik a felületes és a valóságot nem ismerő idegen. Az olasz népnek nagyon is tar
tós emlékezete van, csak tud várni. Negyven évig vártunk az Aduánál elszenvedett
csapás visszaadására, de most aztán sikerült*. (D iz. 133.)
A fasizmus egyik alapvető feladatára mutatott rá Mussolini 1934. október
6-án, Milanóban mondott beszédében, amikor kijelentette, hogy : A fasizmus
megállapítja minden egyénnek igazi és mélyen gyökerező egyenlőségét a munka
és a nemzet előtt. A különbség csak a felelősség fokozatában és bőségében van*.
Kiegészítette ezt a tételét egy hónappal később, november 10-én Rómában
a korporációk gyűlésén : «Az elmúlt század kimondta a polgároknak a törvény
előtti egyenlőségét, és ez már óriási jelentőségű vívmány volt ; a fasiszta szá
zad megtartja, sőt meg is szilárdítja ezt az elvet azáltal, hogy hozzátesz még egy,
nem kevésbbé fontos másikat is : az embereknek a munka előtt való egyenlőségét
a kötelességben és a jogban, az alkotás örömében, melynek ki kell bővítenie és
meg kell nemesítenie a létet, nem pedig gyötörnie és levernie. Az alapnak ilyen
egyenlősége nem zárja ki, sőt még meg is követeli a rangfokozatoknak a feladatok,
az érdem és a felelősség szempontjai szerint való legtisztább megkülönböztetését.*
(Diz. 177.)

A Ducének az olasz jövőben és akaratban való hite.
Mindennek meg kell hajolnia az előtt a jövő előtt, amely felé minden olasznak
teljes erejével menetelnie kell, és ennek a jövőnek minden akaratot alá kell rendelnie.
Erről beszélt a Duce 1930 május 24-én, Milanóban : «Biztosak vagyunk
a mi jövendőnkben, mert erre a célra tisztítjuk meg összes erőforrásainkat,
szervezzük meg minden erőnket, hogy az események soha meg ne lephessenek
bennünket*.
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Minden nép és nemzet felelős a saját jövőjéért, és sorsának a javítását ne más
tól várja, hanem maga igyekezzék azt az összes lehetőségek és erőtényezők felhasználásával keresztülvinni. Ezt hangoztatta Mussolini 1934. április 21-én Rómá
ban : «A jövő a miénk, a mi biztos kezünkben van, miután a mi bátorságunknak
és a mi kimeríthetetlen élni és győzni akarásunknak a terméke lesz az*.
Az akaratnak óriási hatásairól írt Mussolini 1918 június 13-án a Popolo d’Italia-,
bán az «Osaret-című cikkében : «A tömeg a kőszikla, az akarat pedig az akna.
Az akna a levegőbe röpíti a kősziklát. Helyezzetek megfeszített és kérlelhetetlen
megacélozott akaratot egy tömeg ellen, és sikerülni fog atömeget szétmorzsolnotok».
Erről beszélt a Duce 1925. december 5-én is Rómában az iskolai korporációk kon
gresszusán : «Az életben csak vasakarattal lehet előrejutni, mely néha még a sorsot
is meghajlásra kényszerítheti, mert meglepheti azt az alkony óráiban, és saját
uralmának az igájába foghatja be*. (D iz. 186.)
A fegyveres küzdelemben is annak a félnek lehet nagyobb reménye a győze
lemhez, amelyik azt lelkének minden erejével akarja. Ezt hangoztatta Mussolini
1926. május 24-én, Genovában : «A győzelemhez nem elegendőek pusztán csak a
fegyverek, ha nem akarják azt az emberek szívósan és kétségbeesetten elérni».
Már 1927. szeptember 8-án beszámolt a Duce arról az örvendetes tényről,
hogy sikerült az olasz népnek az akaratát cselekvőbbé tennie : «A mai Olaszország
az élet szükséges tényezői mellett már elért egy másikat is : a tudatos emberi aka
ratot*.
A fasiszta akaratról pedig azt állítja 1930. május 17-én, Firenzében, hogy :
«A fasiszta akarat nemcsak acélos és határozott, hanem kiszámított is*. Az igazi
akaratot a nehézségek még nagyobb erőkifejtésre és ellenállásra fokozzák. Ezt
mondta a Duce 1930. május 17-én a fasiszta akaratról is Firenzében, a Piazza della
Signorián : «A mi akaratunkat nemhogy eltávolítanák, hanem inkább csábítják
az akadályok*. (D iz. 187.)
De nemcsak az akadályok hatnak ösztönzően az akaratra, hanem a sikerek is.
Ahogy leveri az embert a kudarc, éppenúgy tovább sarkallja őt az elért jó eredmény.
Különösen a nagy háborúban kivívott győzelem után volt szükség annak a hangoz
tatására, hogy azzal még nem érte el Olaszország az ő céljait, hanem azokért most
már magának egyedül kell küzdenie, és az eddigi eredmény legyen alapja a további
sikerek reményének. 1925. november 4-én, a római Palazzo Chigi erkélyéről szólt
Mussolini arról, hogy : «A mi győzelmünk nem valami drágakő, amelyet páncélszekrénybe bezárva kell tartanunk, hanem egy naponta megújítandó hódítás.»
Ugyanaznap egy másik helyen ezeket mondta a Duce a győzelemmel kap
csolatban : «A győzelem nem a megérkezésnek, hanem az indulásnak a pontja.
Nem cél, hanem pihenő. A győzelem nem egy kényelmes karosszék, amelyben
elhelyezkedünk az ünnepélyes visszaemlékezésekkor. Nem, hanem tüske, sarkantyú,
mely bennünket fárasztó magaslatokra serkent*. (D iz. 185.)
Olaszország az előbb elmondottakhoz híven mindent elkövetett, hogy a győ
zelem gyümölcseit megérlelje és leszedje. Felkészült arra, hogy jogos érdekeit és
tulajdonait megvédje. Erre vonatkozólag így nyilatkozott a Duce, 1936. május
15-én, a Matinben közzétett interjú szerint : «Ha megkísérelnék elragadni tőlünk
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az annyi áldozat árán megszerzett győzelem gyümölcseit, mindnyájan talpon le
szünk, készen minden ellenállásra».
1936. október 28-án hozzátette még, hogy : Olaszország ma annyira talpon
van, mint még soha, elszánva arra, hogy a győzelmet és a birodalmat az utolsó csepp
véréig minden erejével megvédelmezi».
A Popolo d’Italiában, 1936. február i-én Európa tanulóifjúságához intézett
fejhlvásában pedig azt mondta : A zt hiszik egyesek, hogy többeknek a háborúja
Olaszország ellen, könnyű lehet. Csalódni fognak. Olaszország körömmel és fogakkal
is védekezni fog, és jó ideje felkészült a minden eshetőséggel való szembeszállásra»
(Diz. 48.)
1938. március 30-án a szenátusban azzal egészítette ki az előbbieket, hogy :
iBárki kísérelné meg, hogy megtámadja az olasz haza jogait és érdekeit, az a szá
razon, vízen és a levegőben megkapná erre egy egységes népnek közvetlen, hatá
rozott, legbüszkébb fegyveres válaszát». (D iz. 49.)
A fasizmus céljainak egyike az igazságon alapuló béke, de ha ez nem teljesülhet
be, hanem háborúval kellene azt felcserélni, akkor az olasz nép fiai ott is teljesíteni
fogják a kötelességeiket. A két eshetőségről beszélt a Duce 1934. október 6-án
Milanóban : «Ha igazi béke lesz, termékeny béke, amely azonban nem lehet az
igazság kísérete nélkül, akkor puskáink csövét olajágakkal díszíthetjük. Ha azonban
nem ez következnék be, akkor mi, a Littorio éghajlatától megedzett férfiak, szu
ronyaink hegyét a győzelem babér- és tölgyfaleveleivel fogjuk feldíszíteni»
(Diz. 47.)
Az erőnek, hatalomnak, győzelemnek azonban van egy igen fontos tényezője,
és ez a népszaporodás egészséges fejlődése. 1927. május 26-án mondta a Duce,
hogy : «A nemzetek sorsa szaporodási képességüktől függ».
Az állam katonai hatalma, a nemzet jövője és biztonsága is ezen fordul meg.
Ez a gondolat és a vele kapcsolatos szomorú tapasztalatok ma elsőrendű kérdései
az összes európai fehér fajoknak. Mert, ahogyan a Duce 1936. augusztus 27-én, Potenzában kifejezte : «Azok a népek, amelyeknek a bölcsői üresek, nem alpíthatnak
birodalmat, ha pedig van nekik, elérkezik majd az idő, amikor rendkívül nehéz,
talán lehetetlen is lesz nekik azt megtartani vagy megvédeni». (D iz. 46.)

A Ducének az olasz katonában való hite.
Küzdeni, áldozni kell a jövőért az egyénnek és az összességnek egyformán.
Elveszett az, aki a nehézségek előtt meghátrál. De az élet nem is engedi meg a
megállást, a nyugalmat, örök harc a jelszava, melyet a fasizmus is egyik főparan
csolatává avatott. Maga a Duce 1934. május 26-án ezt mondta a parlamentben :
«Nemcsak, hogy nem hiszek az örök békében, de nyomasztónak és a férfiúi alap
erényekkel ellentétesnek tartom azt, mert ezek az erények csakis a verejtékes
erőkifejtésekben kerülnek napfényre». (D iz. 121.)
Az erőkifejtésekre békében a megfeszített munka, a háborúban pedig a hősi
helytállás ad különösen bő alkalmakat. Éppen e két területen küzdők felé fordul
a Duce megbecsülése és szeretete a legnagyobb erővel. Minden eszközzel ezt a két
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férfieszményt igyekszik a leghathatósabban támogatni. 1926. október 27-én, Reggio
Emíliában mondta Mussolini ezeket a szavakat : «A történelem nem a gyáváké,
hanem a bátraké ; nem a lustáké, hanem a dolgozóké. A történelem azoké, akik
azt megtudják ragadni és saját szívós akaratuk szerint tudják azt hajlítani*. (D iz. 17.)
Az egyik eszköze a történelemnek a nemzet hadserege. 1934. március 18-án
mondta a Duce : «Egy nemzetnek, mely élni akar és mindenek fölött Olaszország
nak, melynek a forradalom belső építőmunkáját nyugalomban kell végeznie, a
leghatározottabb parancsa ez : erőseknek kell lenni. Szükséges katonailag erősnek
lenni. Nem azért, hogy támadjunk, hanem hogy bármiféle körülménnyel szemben
helytállhassunk. Uralmunk egész életének e körül a tengely körül kell forognia :
a nemzet katonai ereje megadja a népnek a biztonság érzetét és egy mindig acélo
sabb, tudatosabb fegyelemnek a szokását. (D iz. 136.)
A nemzet politikai, gazdasági és szellemi életének állandó kapcsolatban kell
lennie az állam katonai szükségleteinek a kielégítésével. Olaszország a múlthoz
képest katonai téren is nagy változásokon ment keresztül. Hadi igényei, teljesít
ményei mindinkább a katonanemzetek oldalára állítják öt. Ennek a gondolatnak
és célnak a szolgálatában áll a honpolgároknak az engedelmesség, az áldozatkészség
és a haza iránti teljes odaadás erényeire való nevelése. A katonai erő adja meg a
nemzetek rangfokozatát is : a szárazföldi, tengeri és légi erők nagysága, képessége
emeli egy ország tekintélyét, ezek adnak súlyt szavának is a nemzetek vitájában.
Ezért biztosít mindenütt előnyt minden nemzet a katonai intézményeknek. Musso
lini is azt mondta 1924. október 5-én Milanóban, hogy : «Egy kiváltságot ismerek
és az a katonáé*. (D iz. 137.)
A fegyverekről így nyilatkozott 1930 május 17-én, Firenzében : «Szép dolgok
a szavak, de a puskák, gépfegyverek, hadihajók, repülőgépek, ágyúk mégszebbek.»
A kardot is sokra becsülte a Duce, mert így szólt róla 1925. május 16-án, a
képviselőházban : «A toll nagy eszköz, de a kard, mely egy bizonyos pillanatban
szétvágja a csomót, mégjobb.* (D iz. 11.)
Mussolini minden fegyvernemet egyformán becsült, mégis különös szeretettel
volt a bersaglierek, a lövészek iránt, akik közé ő maga is tartozott. Több ízben em
lékezett meg a derék lövészekről. Kedves mondása róluk az, amit hadinaplójá
ban olvashatunk : «A lövészek jobban szeretik a tüzet, mint a vizet, természe
tesen az ólom tüzét. A lövészek nem azt mondják, hogy ütközet, tevékenység,
hanem : előnyomulás*.
1932. szeptember 19-én Rómában a bersaglierek emlékművének a felavatásakor
ezt mondta : «Mindaz, ami élénkség, vakmerőség, gyorsaság, lelkesedés, az ber
sagliere tulajdonsággá lesz*. (D iz. 14.)
Ugyanakkor még ezt is hozzátette a Duce : «A háború eszközei változhatnak,
de a szívnek, a bersaglierek szívének meg kell maradnia*.
A katonai erkölcs nevelését a tisztek végzik. Azt írja Mussolini háborús naplójá
ban, hogy : «A katonák erkölcse a vezénylő tisztek erkölcsétől függ. A katonát
mint embert kell tekinteni, nem pedig mint anyakönyvi adatot*.
Fejlődés az egyes foglalkozásokban csak az állandó gyakorlással lehetséges.
A katonát is foglalkoztatni kell, mert a hosszú tétlenség elpuhítja a testet és a lelket

is. A katonai szellem felébresztése és fejlesztése annyira haladt az olasz hadseregben,
hogy ma már bátran felveheti a küzdelmet bármely nemzet fegyveres erejével.
1938. április 12-én, a Popolo d’Itáliában megjelent Mussolininek « A megújhódds
$lőtti olasz feqyverek és fegyveres erőt című cikke, melyben ezt olvashatjuk : «A
jól vezetett és jól felfegyverzett olasz katona a háborúban mind a szárazföldön,
mind a tengeren, mind a levegőben bármely más nemzet katonájával szembe
szállhat». (D iz. 160.)
Nevelési céllal írta Mussolini 1921 január 5-én, a Popolo d’Italiában a ronchi
légionistákról, hogy : «Három szó : három eszme : három erő : akarat, szabadság,
igazság, ez a ronchi légionisták romlatlan, megvesztegethetetlen és halhatatlan
szelleme». (D iz. 102.)
Ugyanilyen célzatú volt a Ducének az 1925. október 11-én mondott beszédjé
ben ez a figyelmeztetés is : «A katona legszebb beszédje a legszigorúbb hallga
tási. (D iz. 170.)
Mussolini hadinaplójában sok nevelő szándékú gondolatot találunk, melyek
mind a katonai erkölcs és szellem követelményeit állítják az olvasó elé. Ez a napló
egyik leghasználatosabb eszköze a katonai kiképzésnek is. A halált megvető el
szántságról ezt mondja : «Százezer ágyú sem hozza meg a győzelmet, ha a katonák
nem lesznek képesek rohamra indulni, ha nem lesz meg a bátorságuk ahhoz, hoyg
az adott pillanatban a fedezékekből kitörve szembe nézzenek a halállal». (D iz. 5.)
Szükséges eleme azonban a harckészségnek, a bátor szembeszállásnak a hazaszeretet végtelensége és a küzdelem céljának, az ügynek az ismerete is. Mert azok
lesznek a legjobb harcosok, akik ezekkel a kellékekkel állnak a csatavonalba. A ki
oktatás, a felvilágosítás és a meggyőzés is a harcieszközök közé sorolható. 1918.
június 13-án, a Popolo d’Italiában így buzdította bajtársait : «A torpedó kilövéséhez
elég csak egy ember, és egyetlen torpedó elsüllyeszthet egy csatahajót. . . A cse
lekvő akarat helyesen jár el a könyvekre bízott példákban. Az életben azonban
behatol abba az irodába is, melynek az ajtaján ott van a tilos jelzés. A félénkek
megállanak, a merészek támadnak, és felborítják az akadályokat... Értékelni kell
az egyéniséget. Nem szabad fékezni a merészeket. Ne hagyjunk semmit megkísérletlenül. Semmiféle kockázattól vagy veszélytől nem szabad visszariadni. Nem szabad
érvényesülniük a hivatalos biztonsági elveknek az egyéni lendítő kezdeményezés
fölött. Előzetesen le kell szögezni ezt az igazságot : nincs semmi lehetetlen! (D iz.
7-8.)
A fasizmus következetesen ápolja a hősi önfeláldozás eszméjét és a hősiesség
szentségében való hitet. A bátorságnak eszményei a repülök, mert ők állandóan
az életükkel szolgálják a közérdeket, nekik mindig készen kell lenniök a halálra,
még pedig gyakran a legborzalmasabbra. És mégis, az államok minden áldozatot
meghoznak azért, hogy légi erejüket az elérhető legmagasabb színvonalra emeljék.
Mussolini ezt mondta 1927, május 26-án, a képviselőházban : «Olyan nagy számúnak
és hatalmasnak kell lennie a légierőnek, hogy a gépek búgása a félsziget minden
zaját elnyomja, a szárnyak felülete pedig a napot is elsötétítse a mi földünk felett».
Az olasz repülés valóban elismerésre méltó fejlődést mutat, és sok nagyszerű,
dicső eredményt ért el a nemzetek nagy versenyében. Ezt a tényt a külföld is gyakran
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megállapította. 1938. március 30-án ezeket mondta a Duce a szenátusban : Az olasz
repülőket már valóságos legenda veszi körül. Amit békében és háborúban véghezvittek és véghezvisznek, az általános csodálatot keltett. Szaktudásuk, halálmeg
vetésük páratlan a világon*. (D iz. 10.)

A Duce szavai a hősök megbecsüléséről.

Arra nevelték a katonákat, hogy büszkék legyenek feladatukra, hivatásukra,
és boldog önérzet hevítse lelkűket abban a tudatban, hogy mint kiváltságosak az
első sorokban áldozhatnak hazájukért. Arra nevelték az ország népét, hogy a haza
térőket a legnagyobb megbecsüléssel és szeretettel fogadják és ünnepeljék, a sebesül
teknek és a rokkantaknak pedig adják meg azt a különös és nagy tiszteletet, ami
nekik kijár, de ne szánakozzanak rajtuk. 1918. május 24-én Bolognában mondta
Mussolini, hogy : «A hadirokkantak nem várják a dicsőséges megszólítást, de mindenekfölött visszautasítják a szegény jelzőt*. (D iz. 115.)
A hősi halottak emlékének az ápolására, az elesettek példáinak az állandó
kiemelésére igen nagy gondot fordítanak, különösen az iskolákban az ifjúság ke
gyelet- és tiszteletérzésének a nevelése közben. Hogy a Névtelen Katona oltárát
felállíthatták, és hogy ott a nemzet leróhatja háláját a véráldozatokért, azt a
nemzet újjászületésének köszönheti Róma és az egész Olaszország, mert ez a tisz
teletadás is egyik láncszeme a fasiszta eszmekörnek.
1932.
október 17-én ezeket mondta a Duce a Névtelen Katona tiszteletével kap
csolatban : «A Névtelen Katona az egységes, győzelmes és fasiszta Olaszországnak
a jelképe, annak az Olaszországnak, mely egy a római Aosta-Alpoktól egészen a
Trapani-öbölig, mely látta még a karthágói hajóhad pusztulását. A Névtelen Katona
a legfőbb tanúja annak, ami volt, és csalhatatlan bizonysága annak, ami lesz.»
(D iz. 112.)
Ugyanilyen mély és a jövőbe mutató a fasiszta vértanúk emlékének az ápolása.
Az az eszme, amelynek Olaszország a feltámadását köszönheti, sok ifjú áldozatot
kívánt. Mussolini szerint talán egy eszmének sem volt annyi fiatal vértanúja,
mint a fasizmusnak. 1922. január 20-án ezeket írta Mussolini a Popolo d'Italiában :
«Az igazolványokon, alkotmányokon, szabályzatokon, terveken felül, a jelképeken
és a szavakon felül, az elméleten és a gyakorlaton felül, az eszményen és a politikán
felül rettenetesen erős cement köti össze a fasiszta embersorokat ; egy széttörhetetlen szent bilincs zárja össze a Littorio hű fiait : a mi halottaink szent cementje
és bilincse*.
Féltékenyen védi és őrzi a fasizmus a saját vértanúinak az emlékét. 1924. szep
tember 16-án, Nápolyban mondta a Duce, hogy : «Nem engedjük meg, és sohasem
fogjuk megengedni, hogy bárki is lekicsinyelje háromezer halottunk kimondhatat
lan áldozatát, mely nekünk biztosíték, nagy biztosíték arra, hogy a fasizmus be
fogja tölteni dicső rendeltetését*. (D iz. 19.)
Gyakran emlékezteti a Duce a fasisztákat arra, hogy mivel tartoznak mind
nyájan a fasizmus vértanúinak. 1933. március 23-i Üzenetében ezt mondta : «Vér
tanúink előtt kell majd felelnünk tetteinkért, ő k ihletnek meg bennünket és paran
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csolják nekünk, hogy az ő legfelsőbb áldozatuk magasságában megmaradjunk.»
(Diz. 19.)
Egy másik, 37 fasiszta-elesett temetése alkalmával, 1934. október 27-én küldött
Üzenetében úgy állította az elesetteket honfitársai szeme elé, mint a tegnap harcai
nak dicsőséges előőrseit, akik mindenkit megelőztek a hősi önfeláldozásban, ő k
meneteljenek előttünk majd a holnapnak talán súlyosabb, de mindig győzedelmes
harcaiban is.* (D iz. 19.)
Olyan tiszteletet és hódolatot követel a Duce a fasiszta forradalom fasiszta
vértanúi számára, mint a legszentebb oltárnak. «Megkülönböztetett és mélységes
áhítattal kell közelednünk a vértanúkhoz, mint a hívő, aki térdet hajt Isten oltára
előtt» — írta a Duce az 1917. július 12-én a Popolo d’Itáliában «Battisti* című cik
kében. (D iz. 109.)
A tudatos kegyeletadásnak mily magasztos eszméi rejlenek ezekben a monda
tokban, és mily alkalmas nemzeti nevelő tényező a nemzet vértanúinak a lankadat
lan, folytonosan ébrentartott tisztelete és ebben a nemzeti céloknak állandóan a
mártírok dicsfényével való megvilágítása. Látni fogjuk később, hogy milyen foko
zott mértékben és milyen eszközökkel igyekszik a fasiszta nevelés ezt az érzést a
tanuló ifjúság lelkében felébreszteni és kifejleszteni.

A Duce szavai az erőkifejtésről.

A fasizmus az olasz nép szellemi és fizikai erejének teljes összekapcsolása a
haza javára. Természetes tehát, hogy a dolgozó népre támaszkodott, és a munkát
tette meg a hazaszeretet értékmérőjévé. A fasiszta forradalomnak éppen az volt
egyik legelső feladata, hogy mindenkinek az akaratát saját képességeinek, erőinek
a legmagasabb fokban való kifejtésére nevelje. «A fasiszta műhelyben mindenki
számára van hely, munka és dicsőség* — mondotta a Duce 1926. október 28-án a
Colosseumban. (D iz. 142.)
1933.
december 18-án Littorióban figyelmeztetett mindenkit arra, hogy a
fasizmus csak azok számára lesz védőpajzs, akik dolgoznak. A fasiszta kormány
zat igazságos kormányzat, és amint megjutalmazza azokat, akik dolgoznak, éppen
úgy megveti az élősködőket és megbünteti a gonosztevőket. (D iz. 142.)
Az összes erőknek az egyesítéséből származik a nemzet hatalma, melyet kor
mányzatának a kezébe helyez. «A fegyelmezett akarat az a varázskulcs, amely a
hatalom kapuját kinyitja* — mondotta a Duce 1925. október 28-án a milánói Scalaban. (D iz. 134.)
A nemzetek fejlődéséről, hatalmáról a következőképpen nyilatkozott 1929.
március 10-én, Rómában a kormányzat első ötéves gyülekezetén : «Egy nemzet
csak akkor létezhetik, ha népe is van. Egy nép csak akkor fejlődhetik, ha szapora,
munkás és fegyelmezett. A hatalom ennek a hármas alaptényezőnek az eredménye*.
(Diz. 134.)
Ügy készíti elő a Duce nemzetét a jövőre, hogy annak hatalma megdönthetet
len legyen ; katonai, gazdasági, szellemi téren az első sorba akarja állítani az olasz
népet. «Az elmúlt évszázad függetlenségünk százada volt. A jelen évszázadnak hatal1205

műnk századának kell lennie* — jelentette ki a ki a Duce 1925. október 28-án Milanó
ban (Diz. 134.)
Azóta sikerült is már Olaszország hatalmát megalapoznia annyira, hogy biza
lommal tekinthet annak jövő fejlődése elé. Különösen a nép lelkiereje, erényei ala
kultak olyan irányban és mértékben, hogy biztosítékai lehetnek a szebb jövőnek.
A Duce is megállapította ezt a tényt 1938. március 30-án a szenátusban ezekkel
a szavakkal : «Mi az első sorba a lelkierők képességeit helyezzük. Ezek soha
sem voltak oly mélyek, annyira sokfélék, oly lángolók és tettrevágyók, mint ma*
(D iz. 1 35 )Éppen ennek az akaratnak köszönheti Olaszország, hogy megvalósíthatta ter
veit és birodalmi, hatalmi törekvéseinek is irányt szabhatott. Erre a törekvésre
népességi és gazdasági okok kényszerítették Olaszországot, de mint az általános
művelődés és a keresztény világ ősforrásának és központjának is el kellett foglalnia
az őt megillető méltó helyet a nemzetek sorában. Az élniakarástól telített fasiszta
birodalmi törekvések pedig ellenállhatatlan következményei, parancsoló szükség
letei a feltámadt, felfrissült nemzeti erőknek. «Azok a népek, amelyek születnek
vagy feltámadnak, mind imperialisták, azok pedig, amelyek az életről lemondanak,
elpusztulnak* — írta a Duce az Olasz Enciklopédia számára a «Fasizmus * című cikké
ben. (D iz. 89.)
A fasiszta tanok szerint azonban a birodalom nemcsak katonai vagy gazdasági
területet jelent, hanem szellemi és erkölcsi térséget is, a Ducének az előbbi cikké
ben kifejtett meghatározása alapján. Ugyanott mondja azt is, hogy : «A birodalom
fegyelmet, az erők alárendelését, kötelességteljesítést és áldozatot követel* ( Diz. 90.)
Rómában, 1936. május 9-én a birodalomról mondott beszédében a következő
ket hangsúlyozta a Duce hallgatói előtt. «Az olasz nép a vérével teremtette meg a
birodalmat, munkájával fogja azt megtermékenyíteni és fegyvereivel fogja meg
védeni mindenkivel szemben.» (Diz. 90.)
Az olasz birodalmat a népi akarat alkotta meg, mint a Duce 1936. május 30-án
a Venus-templom talapzatánál magát kifejezte : «Az olasz birodalom a nép vállal
kozása, és bármikor sor kerül a védelmére, az egész olasz nép egy emberként talpraugrik, készen bármi áldozatra, bármi lemondásra*. (D iz. 91.)

A Duce szavai a fegyelemről.
A fegyelemről, melyet a Duce mint a fasiszta birodalom egyik alappillérét
jelölt meg, a következő kijelentéseket tette. Megszívlelendő különösen az a követe
lése, melyet 1915. május 11-én a Popolo d'Italiában a parlamenttel kapcsolatos
cikkében hangoztatott : «Ha azt akarják, hogy az alsórétegekben tiszteljék a fegyel
met, akkor annak felülről kell kezdődnie*. (D iz. 50.)
A példaadásnak nagy nevelőerejét vallja ez az elv, és Mussolininek helyes peda
gógiai érzékét igazolja ez a követelmény, ő maga sohasem tagadta meg ezt a fősza
bályt, mert egész élete, viselkedése, minden tette szigorú fegyelmezettségének a meg
nyilatkozása. A fasiszta fegyelemnek pedig van még egy sajátos követelménye is,
hogy : «Akkor kell a legfőképpen erőinket a fegyelemnek alávetnünk, amikor azt
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önzetlenül követeli tőlünk a rend, amikor nem jár érte köszönet, sőt áldozatot kíván»
— mondta a Duce 1925. május 15-én a képviselőházban. (D iz. 51.)
Ugyanezt megerősítette 1926. április 7-én a Palazzo Littorióban mondott beszé
dével is. Mindig hangoztatta azonban a Duce, hogy necsak külső alakiságokban
jelentkezzék a fegyelem, hanem legyen annak valóságos tartalma, mégpedig sajá
tosan vallásos alapja. Erről szól a Gerarchia 1925. októberi számában megjelent
*A történelem elemei» című cikkében is. (D iz. 51.)
«A belső fegyelemnek olyannak kell lennie, hogy a külfölddel szemben az a
nemzeti akaratnak a gránit sziklatömbjét alkossa* — mondta a Duce 1925. június
22-én a római fasiszta kongresszuson (D iz. 51.).
A fasisztáktól pedig kétszeres fegyelmet követel a Duce mint fasisztáktól és
mint honpolgároktól. (D iz. 52.)
A fegyelmezettséghez tartozik a Duce szerint is az embertársak irányában tanú
sított türelmes magatartás. Különösen szigorúan bírálja el az egyéni erőszakosko
dást, ha az igazolhatatlan, mert azt fasisztaellenes cselekedetnek minősíti és elítéli.
(Diz. 183.)

A Duce szavai a sajtóról.
A rendre, fegyelemre való nevelésnek egyik hathatós eszköze a sajtó. Maga
Mussolini mint újságíró tudhatta és tapasztalhatta a legközvetlenebbül, hogy mily
nagy hatalom rejtőzik a napilapok hasábjai mögött. Fontos feladatot rótt ki az
újságírókra a nemzetnevelés terén, ezért igen nagy gondot fordít az újságíró-gárda
képzésére, nevelésére. A nemzeti érdekek, törekvések szempontjából az egyik leg
fontosabb tényezőnek tartja a Duce a sajtót. Azt mondta róla 1923. június 8-án
a szenátusban, hogy : «Az újságírás a mindennapi parlament, a mindennapi szónoki
emelvény, ahol az egyetemekről, a tudományok mellől, az ipar területéről, az élettapasztalatok útjairól jövő emberek olyan hivatottsággal boncolják az egyes kérdé
seket, amilyennel nagyon nehezen találkozhatunk a parlament padjaiban*. ( Diz. 82.)
Nagy felelősség nyugszik a sajtón. Milliók lelkét alakíthatja át néha észrevétle
nül is. Mussolini úgy alkotta meg az új sajtótörvényeket, hogy azok megóvhassák
az új fasiszta államot minden, sajtó útján elkövethető rombolás ellen. A törvényes
kereteken belül szabadon gyakorolható a közérdekű intézkedések bírálata, ellen
őrzése. Nagyra becsüli Mussolini nemcsak az újságírókat és az írókat, hanem a nyom
dászokat is, akikről azt mondta 1923. január 28-án az állami sajtó munkásai előtt,
hogy : «Én a nyomdászokat nem munkatársaimnak, hanem a testvéreimnek tar
tottam». (D iz. 174.)

A Duce szavai a munkásokról.
így gondolkozott és nyilatkozott azonban Mussolini a nemzet mindenfajta
munkásáról, mert csak azokat tartotta a birodalom katonáinak, akik szellemi vagy
fizikai képességeiknek a legjavát adták a hazának. Ezeket testvéreivé fogadta, érde
keikért küzdött. «Ha a munkástömegek a nyomorúság és az elállatiasodás állapotá
ban maranak, nem lehet egy nép nagyságáról álmodni sem a hazában, sem annak
a határain túl» — írta 1919. május i-én a Popolo d’Itáliában «A meghallgatásra való
beszélgetésit című cikkében. (D iz. 99.)
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Csakis a jólétben élő, egészséges munkástömegektől remélheti egy nemzet
a megerősödését, természetes fejlődését. 1921. november 9-én a római Augusteoban mondta, hogy : «Civakodó, maláriás és pellagrás proletariátussal nem lehet
az ország gazdasági felemelését keresztülvinni». (D iz. 99.)
Szerette a munkásokat, mint a nemzet életének egyik fontos alkotórészét, mert
meg volt arról győződve, hogy aki becsületesen dolgozik, az szereti is a hazáját.
A bari kikötő munkásai előtt 1923. április 10-én mondta a következőket : «A munká
soknak szeretniök kell a hazát. Ahogy szeretitek édesanyátokat, ugyanazzal a tiszta
érzéssel kell szeretnetek mindnyájunk közös édesanyját : a mi hazánkat!* (D iz. 99.)
Torinóban, a Fiat-művek munkásai előtt mondta 1923. október 25-én a munká
ról a következő magasztos szavakat : «A munka az életnek a legfölségesebb, leg
nemesebb és legszentebb megnyilatkozása* (D iz. 101.)
«A munkásoknak is érdekük, hogy a munka rendes ütemben, szeretném azt
mondani, hogy ünnepélyesen haladjon... A nyugodt, rendes, hozzáértő munka
legyen minden jó olasz honpolgár életének egyik alapelve* — mondta Vicenzában
1924. szeptember 23-án (D iz. 101.)
Csakis a munkával és a termelés minden ágának az összeegyeztetésével emelkedhetik az egyéni jólét. E nélkül egyéni nyomor és a haza romlása következik.* (Diz.

100— 101.)
«A munkásnép sorsa bensőséges kapcsolatban van a nemzet sorsával ; a nem
zet nagyságával együtt növekszik a nép jóléte is, de a nemzettel együtt pusztul el
a nép is* — mondta a Duce 1923 október 30-án Perugiában.* (D iz. 100.).
«A munkásosztály Olaszország jövőjének a hatalma, reménye és biztosítéka.»
(D iz. 100.)
«A munkás megbecsülése a nemzet nemességének, nagyságának, lelki emelke
dettségének a jele, és a munkásság helyzetén visszatükröződik mindig az állam
hatalom* — írta a Duce a Gerarchia 1925. májusi számában a «Fasizmus és a szindi.
kdlizmus* című cikkében (D iz. 100.)
A fasiszta rendszerben nincsenek kiuzsorázott munkások, mert a körülmények
és a lehetőségek szerint annyira emelkedik az ellenszolgáltatás, hogy a munkás
tisztességes színvonalon élhet. Ezt a színvonalat maga a Duce is emeli. 1928. április
25-én beszélt erről a milánói munkásoknak : «Munkások ! Aki közvetlen tanúja az
én fáradozásaimnak, az tudja, hogy egyetlen szenvedélyem nektek munkát bizto
sítani, jóléteteket emelni, erkölcsileg és lelkileg benneteket előbbre vezetni.* (Diz.
100.)
Állandóan a lelküsmeretes, hazafias kötelességteljesítésre buzdít, mert amint
1926. március n -é n mondta a szenátusban : «A műhelyben elvesztegetett egyetlen
óra is már nagy veszteség a nemzeti értékekből* (D iz. 101.).
Milánóban 1934. október 6-án ezeket mondta : «Ha az elmúlt század a tőke
hatalmát alapozta meg, ez a huszadik század a munka hatalmának és dicsőségének
a százada.* ( Diz. 102.).
1936. március 23-án pedig a Capitoliumon kijelentette, hogy : «A fasiszta élet
ben az egyén és a csoport társadalmi és nemzeti hasznosságának az egyetlen mérő
eszköze a végtelen sokféle megnyilvánulásában elvégzett munka lesz.* (Diz. 102.)
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Mily mélységes meghajlás és tisztelet jelentkezik azokban a szavakban, amelye
ket 1924. szeptember 22-én Ferrarában mondott a Duce a kérges munkáskezekről :
«Igazában csak az nemes, aki dolgozik, aki termel, aki bármily szerény téglát visz
a haza épületéhez. A kérges kéz nemesi cím.» (D iz. 118.)
«Olyan hazáról álmodunk, amelyben mindenki dolgozik, és amelyben élősködők
nincsenek többé.» (D iz. 123.)
A dalminei fémüzemben 1924. október 27-én a termelés tényezőiről ezeket
mondta : «A termelésnek minden tényezője szükséges : szükséges a tőke, szükséges
a műszaki elem, szükséges a vezetés. A három elem összhangja társadalmi békét
teremt : a társadalmi béke biztosítja a munka folytonosságát : a munka folytonos
sága pedig az egyénnek és az összességnek a jólétét hozza magával. Ezek nélkül csak
nyomor és pusztulás jöhet.» (D iz 138.).

A Duce szavai a földmivesekről.
A mindennapi kenyér verejtékező munkásait is különös megbecsüléssel gon
dozza. 1928. november 3-án így szólt hozzájuk a Piazza Venezián : «Olaszország
földmívelői! Mindenekelőtt akarom, hogy büszkék legyetek arra, hogy földmívesek
vagytok. Én pedig büszke vagyok arra, hogy a ti barátotok, testvéretek és főnö
kötök lehetek.» (D iz. 1.)
Szerette őket, ismerte is őket, gyermekkorát falun, közöttük töltötte el. 1938.
április 25-én Pomeziában azt mondta, hogy : «Mindenekfölött dicsekszem azzal,
hogy falusi vagyok. (D iz. 152.)
A földnek értékét és jelentőségét sokszor hangoztatta. Két, mindennél előbbre
való szerepe van a földnek a nemzetek életében, az egyik a termőképessége, a másik
a hazát alkotó alaplényege. A nép és a föld természetes benső kapcsolatban vannak
egymással, egymásra vannak utalva kölcsönös élethivatásukban. A nemzetek jólé
tét, hatalmát pedig az általuk birtokolt és megművelt föld gazdagsága, ereje adja
meg. 1936. május 3-án mondta a Duce a Palazzo Veneziában, hogy : «Föld és népfaj
elválaszthatatlanok. A föld segítségével alakul a fajok történelme. A fajok uralják,
fejlődnek és termékennyé teszik azt.» ( Diz. 174.)
Pusztulásra van ítélve az a nép, amelyik a földjét elhanyagolja, amely megműveletlenül hagyhatja akár csak egy kis darabkáját is. «A föld minden rögét a leg
nagyobb termékenységre kell bírni» — mondta a Duce 1929. március 10-én az első
ötéves évfordulón. (D iz. 174.)
Hogy a népet a földhöz, munkahelyéhez kösse, hogy ősi foglalkozását örömmel
folytassa, teljes erejével igyekszik annak minden szellemi szükségletét is kielégíteni
és munkáját megkönnyíteni. A Popolo d'Italiában 1933. július 4-én megjelent cik
kében a következőket írta : «Legyen a faluban világítás, telefon, mozi, rádió és
olyan úthálózat, mely megkönnyíti a falu élelmiszerszállítását és a polgári közle
kedést. Ha a falu börtönnek tűnik, akkor a paraszt igyekezni fog onnan szabadulni.*
(Diz. 182.).
Pedig a parasztság egyik legértékesebb eleme a nemzetnek, nélküle nem igen
lehet gazdasági függetlenségről álmodni. Ennek a néprétegnek az erősítése első
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gondja a belső államszervezésnek, mert az adja az igazi munkást és az igazi katonát.
Hogy mit köszönhet Olaszország a parasztjainak, arról számtalanszor nyilatkozott
a D-ce. 1920. május 24-én Milanóban mondta, hogy : «Akik a háborút végigküzdötték, azok a parasztok voltak.» (Diz. 33.)
1924. április 2-án Rómában, a Nemzeti Fasiszta Párt Tanácsában így dicsérte
őket : «A falusi fasiszták a legkitartóbbak, a falusi katonák a legfegyelmezettebbek.
(Diz. 33 )
«Az állam a háborúban és békében a haza sorsának az alakításában alapvető
erőnek tartja a parasztságot» — jelentette ki a Duce 1925. október 11-én Rómában.
(D iz. 33.)
A földmívesek becsületes munkáját dí sérte 1926. december 15-i szavaival :
«Az összes munkások között a legnemesebbek és a legfegyelmezettebbek a föld
mívesek». (D iz 33.)
A fasiszta kormányzat egyik alapvető céljának tartja Mussolini azt a feladatot,
amelynek megoldásával a lehető legnagyobb fokra emelkedik a föld termőképes
sége, de ugyanakkor a kemény és szent kitartással dolgozó parasztságnak a milliói
is jobb sorsba kerülnek. «Amennyire igaz az, hogy a fasizmus városban született,
annyira igaz az is, hogy a fasizmus sohasem dönthette volna meg a régi kormány
zatot, ha nem lettek volna harcoló soraiban a derék és fegyelmezett falusi parasz
tok» — mondta a Duce 1928. nov. 3-án a Rómába összesereglett falusi parasztok
nak. (Diz. 33.)
A parasztság képviseli a fajt, ásójával, kapájával védi hazája érdekeit, verej
tékével öntözi a száraz rögöket. Hogy minden rögből kalász fakadjon, megindította
a Duce a gabona-harcot, mint ahogy 1925. július 30-án mondta : «A gabona-harc
azt akarja kivívni, hogy megszabaduljon az olasz nép az idegen kenyér rabszolga
ságából». (D iz. 13.)
A hagyományos, régies művelési módokat újabb megállapítások alapján javí
tották, és felvilágosító előadásokkal igyekeztek meggyőzni a népet az eredmény
nagyobbodásáról is. 1927. október 9-én a következőket mondta a Duce ezzel a kér
déssel kapcsolatban Rómában : «Ez az öreg olasz föld ma is, meg holnap is meg bírja
adni minden gyermekének a kenyeret, ha az emberek összhangba tudják hozni
benne a nap, a víz, a munka és tudomány elemeit» .(D iz. 13.).
Márpedig, mint 1931. november 13-án a Parlamentben kijelentette : «Bizto
sítani kell a népnek a mindennapi kenyeret ; és mi ezért küzdünk a lehetetlenség
gel is, de nem aljas számításból, hanem tisztán emberi, olasz, fasiszta szándékból
és kötelességből». (D iz. 122.)
Ugyanilyen határozottsággal küzdött a Duce az olasz pénznek az értékeléséért
is. 1926. augusztus 18-án Pesaróban a következőket mondta ezzel kapcsolatban :
«A mi líránkat, mely nemzetünk jelképét, gazdagságunk jelét, fáradozásaink, erő
megfeszítéseink, áldozataink, könnyeink, vérünk gyümölcsét képviseli, megvédel
mezzük» (Diz. 13.).
Ebbe a gazdasági küzdelembe minden egyénnek szervesen be kell kapcsolódnia
a takarékoskodás által. Hihetetlen értékeket lehet megmenteni azáltal, hogy igé
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nyeinket csak a legszükségesebbekre korlátozzuk, és minden felhasználható anya
got félreteszünk. Hogy ki az, aki a nemzet javára gazdálkodik, erre a kérdésre 1933.
november 14-én Rómában így válaszolt a Duce : «A nemzet javára gazdálkodik
az egész ember, aki politikus, takarékos, vallásos, szent és harcos is egyúttal».
(Diz. 55.)
És mindez a küzdelem a gabonáért, a mocsarakért, a líráért, a munkásért
nem volt hiábavaló, mert a következmények igazolták az elővigyázatosság helyes
ségét. Mussolini tudta, hogy mi vár Olaszországra abban az esetben, ha egyszer
igazáért síkra fog szállni. Tudta, hogy akkor a saját erejéből kell magát az olasz
népnek fenntartania. A gazdasági függetlenségre törekedett, mert ahogyan 1937.
szeptember 28-án mondta : «Gazdasági függetlenség nélkül a nemzet politikai ön
kormányzata is kockázatos, mert bármily hatalmas katonai felkészültséggel ren
delkező népet is megadásra bírhat egy gazdasági zárlat.» Diz. 8.)

A Duce szavai a tisztviselőkről, művészekről, sportolókról.
A nemzet munkásai közé tartoznak a tisztviselők, a hivatalnokok is. A Ducének
1924. január 3-án, Rómában mondott szavai szerint : «A hivatalnok katona, aki
minden képességét a haza szolgálatába állítja.» Diz. 91.)
És mindenki, legyen munkás, hivatalnok, művész vagy atléta, tudós vagy
katona, hogyha becsülettel, lelkiismerettel él és dolgozik, mindenkor a hazának
szolgál. A művészek, írók, költők sugározták szét az egész világra az olasz lélek
fenséges alkotásait. A művészet és a jog római tulajdon, egy Olaszországgal, ráütötte
bélyegét az egész világra. Mussolini 1924. május 20-án elhangzott szavai szerint :
«A művészet az olasz népnek elsőrendű, lényeges életszükséglete.» D iz. 4.)
Művészet és művelődés karöltve járnak, egyik feltétele a másiknak. A művé
szetben benne van a nép, a nemzet lelke, kitörölhetetlen múltja. 1926. október 5-én
ezt mondta a Duce ezzel kapcsolatban : «Teremteni kell, különben csak kihasználói
leszünk örökségünknek j meg kell teremteni napjaink új művészetét, a fasiszta
művészetet.» Diz. 5.)
A művészet, irodalom hatásai ellen nehéz gátakat emelni, ezért a nemzet
tekintélyét, dicsőségét növelik annak termékei széles e világon. Egy nép művelt
ségére, egészséges, józan életére vet világot fiainak testi ügyessége, sportbeli tel
jesítménye. 1934. október 28-án így szólt a Duce az atlétákhoz : «Olaszország atlétái!
Nektek többféle kötelességtek van. Nektek kitartóaknak, lovagiasaknak, bátrak
nak kell lennetek. Amikor idegen földön kell küzdenetek, gondoljatok arra, hogy
izmaitokra és mindenekfölött lelki képességeitekre van bízva abban a pillanatban
a nemzet sport-becsülete és tekintélye.» D iz. 7.)
Mindig lelkesítőek a külföldiekkel szemben kivívott sportgyőzelmek. Fölemelő
érzés viharzik át az érdekeltek lelkén akkor, amikor nemzeti lobogójuk felszökik
az árbocra. A versenyzők is nemzeti színekben küzdenek, és minden kis nemzeti
lobogó egy szikra a nemzet leikéből, egy parányi része a nemzeti eszmének, mely
ott lebeg a küzdők és a nézők fölött, hogy buzdítson, bátorítson, lelkesítsen.
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A Duce szavai a hazafiúi erkölcsről.
Bárhol és bármikor, de mindenkinek teljesítenie kell kötelességét, mert csak
akkor mondható igazán hazaszerető polgárnak. Minden hivatás a hazaüúi erkölcs
magaslatán fejtse ki erejét : a katona habozás nélkül szálljon szembe a veszéllyel,
a halállal ; az orvos, a pap bátran közelítsen a ragályos beteghez, hogy testi, lelki
szenvedésén enyhítsen ; bárki gondolkodás nélkül siessen segítségére az életveszélybe
jntott felebarátjának ; a tisztviselő a hivatalában, a munkás a műhelyében feszítse
meg teljes erejét, hogy megfeleljen a rábízott feladatnak. Ez a gondolkodás, ez
a cselekvés felel meg az erkölcs követelményeinek. Ilyen a fasiszta erkölcs. A kor
mányzat erkölcsi felfogásának egyik legszebb jellemzője az igazságosság. A Duce
mondta 1928. december 9-én a parlamentben, hogy : «Az igazság erő nélkül csak
puszta szó, de az erő igazságosság nélkül nem lehet a mi kormányunknak az alapja,
és nem is szabad soha azzá, puszta erővé lennie». (D iz. 85.)

A Duce szavai a vallásosságról.
Az erkölcsnek a vallásosság a szilárd alapja. Mussolini bölcseségét hirdeti,
hogy a fasizmus a legnagyobb tisztelettel fogadta sarkalatos nevelő tényezőjéül
a vallást. Mussolini írta az olasz Enciklopédiában, hogy : «A fasizmus tiszteli az
aszkéták, a szentek, a vértanúk, a hősök Istenét, de tiszteli azt is, akit a nép ár
tatlan, őszinte és egyszerű szívvel ismer és imád*. (Diz. 49.)
Ugyanott még ezeket mondta : A fasiszta államban a vallást a lélek legmélyebb
megnyilvánulásának tartják, ezért nemcsak tisztelik, hanem megvédik és támo
gatják azt*. (D iz. 143.)
Milanóban, 1923 október 28-án így nyilatkozott a Duce a vallással kapcsolat
ban : «A vallás a nép szent öröksége, ezt mi sem nem érintettük, sem nem kisebbí
tettük, sőt emeltük a tekintélyét*. (D iz. 143.)
Vicenzában pedig 1924. szeptember 23-án így beszélt róla : E gy nép nem lehet
naggyá és hatalmassá, ha nem csatlakozik a valláshoz, és nem tartja azt magánés nyilvános élete egyik lényeges elemének*. (D iz. 143.)
Olaszország végtelen szerencséje, hogy népének egésze egy vallású. A fajiságnak, nyelvnek és vallásnak ez az egysége mérhetetlen erőt rejt magában. Ezért
mondta a Duce 1934. március 18-án Rómában a második ötéves gyülekezetben,
hogy : «A vallási egység egyik legnagyobb erőssége a népnek. Ezt megsérteni vagy
beléje éket verni valóságos felségsértés». (D iz. 177.)
Nem meglepő tehát Mussolininek az a törekvése, hogy helyreállítsa a békét
az egyház és az állam között. Amikor ezzel a boldog örömmel népét megajándékozta,
teljesen megnyerte annak a lelkét is. 1936. október 24-én ezt mondta Bolognában
ezzel kapcsolatban : «A nép életében különös jelentőséggel bír az a tény, hogy az
állam és az egyház kibékült. Ez mély nyomot hagyott mind az egyénnek, mind a
nemzet egészének a lelkében*. (D iz. 32 .)
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A Duce szavai a gyermeknevelésről.
A lélek vallásos békéje, a tiszta erkölcs a kötelességteljesítő hazaszeretet mel"
lett különösen a családi életben mutatkozik áldásos hatású nevelőtényezőnekJó gyermeknevelés el sem képzelhető erkölcsösség nélkül. A szülők vallásos, erköl
csös példája a gyermek egész életére kihat, és alapja lesz a jövőnek. A gyermek
a jövőnek, a szeretetnek a záloga, benne él vagy bukik a nemzet. Gyönyörűen fe
jezte ki magát a Duce 1923. június 4-én a Nagy Tanács velencei ülésén, amikor
ezeket mondta a gyermekről : «A gyermekek a mi fajunknak a tavaszát, a mi na
punknak a hajnalát, hitünknek a csalhatatlan jeleit mutatják.* Diz. 93.)
A nevelésnek ugyan a legerősebb eszköze mindig csak a szeretet legyen, mégsem
szabad helytelen érzelgősséggel vezetni a gyermeknevelést, mert az élet egész em
bereket követel, és kemény megpróbáltatások elé állítja a felnőtteket. Következetes,
komoly, jóindulatú és igazságos szigorúsággal kell nevelni a gyermeket, ha azt
akarjuk, hogy helytállhasson egykor a legnehezebb körülmények között is.

A Duce szavai a felebaráti szeretetről.
Ne tegyen a szeretet senkit sem gyengévé, túlságosan engedékennyé. Ez az elv
uralkodjék a felébaráti szeretet és segítés eseteiben is. A munka nélküli segítések
rossz következményeket eredményeznek. Ahol azonban szükséges, ott nem szabad
késlekedni a hathatós támogatással és a mindig szeretettelteljes segítéssel.
Ebben a tekintetben is a legszebb példaképe Olaszországnak van, asissi Szent
Ferencben. Halálának 700 éves évfordulóján mondta a Duce, hogy : «Olaszország
adta a világnak a legnagyobb költőt, Dantét, a legnagyobb hajóst, Columbust,
a legnagyobb művészt, Leonardót és a legnagyobb szentet is, assisi Szent Feren
cet, a béke és a jóság szentjét, a szegények szentjét.»

A Duce kijelentései falfeliratokban.
Könnyen felismerhetjük Mussolininek előbb közölt néhány mondásában a
nagy nevelőerőt. Annyira világosak, közvetlenek, a való élethez alkalmazottak
ezek a tanítások, hogy bárki azonnal a leikébe fogadhatja azokat. Minthogy azon
ban a nagy tömeg nem igen jut ahhoz, hogy a Ducének a beszédjeit elolvashassa,
és azokból a mindenkinek hasznos tudnivalókat megjegyezze, hogy esetleg neve
lésre is felhasználhassa, ezért gondoskodott a fasizmus arról, hogy az ezekben rejlő
nevelő erő érvényesülhessen, és hatását állandóan is éreztesse.
A Duce beszédeiben előforduló rövid kijelentéseit és megállapításait, mint
falfeliratokat, ráfestették a házak, iskolák falaira, hogy mindenkinek a szeme
előtt legyenek és mindenkinek a tudatába, leikébe vésődjenek. Ennek az egyszerű
nevelési módnak nagy a jelentősége. Gyermek és felnőtt folytonosan olvassa ezeket
a fasiszta gondolatokat, melyek a lélekben megvilágosodnak, mély tartalmat kap
nak, és mindenkinek a sajátjává lesznek. Észrevétlenül kerül ezáltal a gondolat
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bele a fasiszta eszmekörbe, és a természetes érlelődési folyamat átalakítja a leg
tartózkodóbb lelket is.
Ezek a feliratok is a Duce lángeszének a szikrái, és hozzáadnak valamit az ő
jellemrajzához. A Duce iránt való szeretetnek a megnyilatkozásai a falakra festett :
«W Duce !» — él jen a Duce ! vagy «Duce a mienk !» — «Kart, szívet, életet a Dúcéért !»
A fasizmusnak életparancsai, legfőbb elvei hangzanak ki a következő Ducemondásokból :
«Hinni, engedelmeskedni, harcolni!» ez a fasizmus legfőbb jelszava.
«Kevés szó, sok tett!»
«A bizalom hegyeket mozdít el, és megtermékenyíti a földet!»
«Az olaszok mind 20 évesek!» (A legidősebb is fiatallá lesz, ha a hazájáért kell
harcolnia.)
«Visszafelé többé nem megyünk!»
«Emlékezni és készülődni!»
«Nekünk mindig holnap van!» (1928. december 9-i parlamenti beszédéből.
D iz. 10.)
«Aki megáll, az elveszett !» (1938. május 14-én a nemzetek versenyével kap
csolatban mondott beszédjéből. D iz. 12.)
«Készek vagyunk ölni, de készek vagyunk meghalni is!» (1924. január 28-i
beszédjéből. Diz. 26.)
«Előre kell menni, naggyá kell tenni Olaszországot !» (i924.március 24. Diz. 26.)
«Veszedelmesen élni!» (Készen kell lenni minden áldozatra, bármilyen veszélyre,
bármely cselekvésre akkor, ha a hazának vagy a fasizmusnak a megvédéséről
van szó. 1924. április 2. D iz. 26.)
«Mindenki a haza szolgájának tartsa magát!» (1924. október 29. Diz. 27.)
«A biztonság megszerzése után, hatalomra kell törekednünk!» (1925. május
24. D iz. 27.)
«Ez a jelszó: harcolni!» (1926. március 28. D iz. 28.)
«Az én parancsom egyetlen szó : kitartani!» (1926. október 28. Diz. 28.)
«Menetelni, építeni, és ha szükséges, harcolni és győzni!» (1932. október 23.
D iz. 29.)
«Erősnek kell lenni, mindig erősebbnek!» (1936. augusztus 30. Diz. 30.)
«Mindig csak előre!» (1933. augusztus 24. D iz. 29.)
«Cselekedni, mozogni, és ha szükséges, harcolni, meghalni kell !» (1914. decem
ber 13. Diz. 49.)
«Mi sohasem ülhetünk le !» (1930. május 17. (D iz. 49.)
«Mi azt mondjuk : első a kötelesség, aztán a jog!» (1925. okt. 23. Diz. 53.)
«Aki nincs készen arra, hogy hitéért meghalljon, az arra sem méltó, hogy
azt megvallja!» (1930. okt. 27. D iz. 71.)
«Biztos és római lépésekkel menetelünk a csalhatatlan célok felé !» (1923. okt.
30. D iz. 74.)
«Aki nincs velünk, az ellenünk vani» (1924. márc. 24- Diz. 74.)
«A küzdelem, a kockázat, a kitartás az életi» (1925. dee. 11. Diz. 75.)
«A megállás hátrálást jelent!» (1926. máj. 24. Diz. 75.)
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«Vagy az értékes barátság vagy a legkeményebb ellenségeskedés!* (1930. máj.
17. Diz. 76.)
«Az eke húzza meg a barázdát, de a kard védi meg azt !* (i934.dec. 18. Diz. 77.)
«Pontosan fogunk lőni!* (1935. szept. 8. Diz. 77.)
«Olaszországnak egy akarata, határozott elszántsága van, és egyenesen mene
tel előre!*. (1938. márc. 16. Diz. 78.)
«Nem holnap kell a háborúra készen lenni, hanem ma !» (1934. aug. 25. Diz. 88.)
«Tökéletes eszményi és gyakorlati hajthatatlanság!» (1925. jún. 22. Diz. 94.)
«A szabadság nem cél, hanem eszköz!» (1923. Gerarchia márc. számában.
Diz. 104.)
«A szabadság ma : rend, szervezet és fegyelem!» (U. ott.)
«A küzdelemről való lemondás életről való lemondást jelent !» (1923 dee. 20.
Diz. 105.)
«Elfoglaltuk helyünket a nap alatt!» (1936. okt. 28. Diz. 107.)
«Földközi-tengeriek vagyunk, és a mi sorsunk mindig a tenger volt és lesz!»
(1926. ápr. 8. Diz. 108.)
«Ha másoknak a Földközi-tenger csak egy út, nekünk, olaszoknak ez az élet!»
(1936. nov. 1. Diz. i n . )
«Mindig ébernek kell lennünk!» (1925. dee. 5. Diz. 120.)
«Igazi békénk a kardjaink árnyékában lesz!» (1926. jan. 29. Diz. 121.)
«Erőfeszítés, áldozat és vér nélkül semmit sem lehet elfoglalni a történelem
folyamán!» (1926. okt. 28. Diz. 153.)
«Csak az győz, aki győzni akar!» (Háborús napló. Diz. 186.)
«Akarni kell, erősen akarni!» (1923. ápr. 2. Diz. 186.)
«Az akarat íjának mindig kifeszítve kell lennie !»(Gerarchia 1925. okt. számában.
Diz. 186.)
«Ahol akarat, ott út is van!» (Popolo d’Italia 1934. jan. számában. Diz. 187.)
«Mindent a hazáért, semmit a hazán kívül, semmit a haza ellen!»
«Olaszország végre birodalom lett!»
«A hazáért meghaltak örökké élnek!»
«Akarjuk, hogy Olaszország nagy, biztos és félelmetes legyen!» (1925. máj.
24. Diz. 74.)

«Egyetlen hitünk van : a hazaszeretet !» (1927. okt. 30. Diz. 76.)
«Olaszországot mindenkinek észre kell vennie!» (1924. márc. 24. Diz. 96.)
«A haza a legnagyobb, a legemberibb, alegtisztább valóság !» (1925. nov. 4. Diz. 125).
«A nép a haza teste, a haza a nép lelke!»
«A nép számbeli nagysága hatalom!»
«Egy akaratunk van : naggyá tenni az olasz népet !»
«Minden munka a legelső sorban foglal helyet!»
«Csak az érdemli meg az összes jogokat, aki dolgozik!»
«A cselekvés edzi a lelket!» (1932. okt. 25. Diz. 12.)
«Egyedül a munka gyógyít!» (U. ott.)
«Ellenségei vagyunk a kényelmes életnek!» (Enciclopedia It. Diz. 76.)
«Az iskola nevelje az olasz nép jellemét!»
79
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A Duce beszédeiből vett idézetek.
A Duce beszédeiből vett kővetkező idézetek is mind arra a célra valók, hogy
átültessék a lelkekbe a fasizmus legszebb elveit, gondolatait. Ezek terjedelmeseb
bek már az előbbieknél, éppen ezért nem is alkalmasak faliratoknak. A Dizionario
Mussoliniana című gyűjteményből válogathatják ki az éppen szükségeset és meg
felelőt a nevelők. Tanítók, tanárok, GIL, GUF, Dopolavoro oktatók bőséges anya
got találnak felvilágosító, buzdító, lelkesítő munkájukhoz e mély értelmű, bölcs
és mindenre kiterjedő mondásokban. Az itt következők is alkalmasok a Duce jel
lemének a kirajzolásához.
«A kard- és az ekevas mindig többet ér és többet fog érni a szavaknál!» (1938.
ápr. 25. Diz. 12.)
«Ha összpontosítjuk összes erőinket, ha magasra állítjuk lelkűnkben a fele
lősség érzését, melyet a hatalom megszerzésekor magunkra vállaltunk, azaz a jelen
és a jövő olasz nemzedékek sorsát, akkor nem fogunk a célunktól eltérni!» (1924.
aug. 7. Diz. 27.)
♦Kell, hogy minden olasz a helyéhez és a megbízatásához hű katonának tartsa
magát !» (1924. szept. 23. Diz. 27.)
«A hazát mindenekfölött csendben, alázatban és fegyelemben, nagy frázisok
nélkül, de szorgalmas és mindennapi munkával kell szolgálni!» (U. ott.)
«Mindenki tartsa magát katonának ; katonának akkor is, ha nincs a szürke
zöld egyenruhában ; katonának akkor, amikor a hivatalban, a műhelyben, a hajó
gyárban vagy a mezőn dolgozik ; a hadsereg egyéb részéhez tartozó katonának ;
egy sejtnek, mely együtt érez és lüktet az egész szervezettel!» (1925 okt. 28. Diz .27 )
«Harcra kell edzeni magunkat, szükségünk van hatalmas hadseregre, erőteljes
haditengerészetre, az eget uraló légiflottára és mindenekfölött a nép minden rétegé
ben áldozatokra kész szellemre !» (1925. nov. 4. Diz. 28.)
«Zászlóink árnyékában szép az élet, de még szebb lesz ott a halál, ha a szükség
úgy kívánja !» (1926. márc. 28. Diz. 28.)
«Kitartani hűséggel, fegyelemmel és teljes odaadással!» (1927. okt. 30. Diz. 28.)
«Nincs többé megengedve senkinek, hogy abból éljen, amit mások előttünk
alkottak. Nekünk kell teremtenünk, a mi korszakunknak, a mi nemzedékünknek!»
(1926. okt. 30. Diz. 28.)
«A győzelmet nap-nap után ki kell vívnunk!» (1930. okt. 27. Diz. 28.)
«Kitartani a győzelemig ; kitartani azon túl is a nemzet jövőjéért és hatal
máért!» (1932. márc. 23. Diz. 29.)
«Egy háború és egy forradalom edzett meg bennünket. Szembenézhetünk
minden feladattal, és szembe is fogunk nézni azokkal!» (1932. okt. 25. Diz. 29.)
«A legmagasabb eszményi feszültség időszakát kell élnünk !» (1933. nov. 14.
Diz. 29.)
«Ebben a korszakban élni és harcolni büszkeség!» (1934. okt. 28. Diz. 31.)
«Dolgozzatok velem együtt, hogy az olaszoknak az élet vidám, hősi és emberi
érzését adhassuk!» (1924. márc. 24. Diz. 74.)
«Pártok elvesznek, de legyen nagy és tisztelt az olasz haza !» (1924. ápr. 10. Diz. 74.)
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«Az ágyúk hangjában igazában a haza szól!» (1926. ápr. 7. Diz. 75.)
«Mind magasabbra és előbbre viszlek benneteket!» (1926. okt. 30. Diz. 75.)
«Az én szavaim a tettek után következnek!» (1929. szept. 14. Diz. 76.)
«Emelkedő nép vagyunk! (1929. nov. 4. Diz. 76.
«A liktorok jelében győztünk, és holnap is ebben a jelben fogunk győzni!»
szept. 6. Diz. 77.)
«Azoknak, akik bennünket papirossal vagy szóval kísérelnének megállítani,
a mozgalom első csapatainak a hősi jelszavával fogunk felelni, és ellene megyünk
mindenkinek, aki útunkat keresztezni merészeli!» (1935. júl. 6. D iz. 77.)
«Ne higyje senki, hogy kemény csata nélkül meghajlásra kényszeríthet bennün
ket!» (1935. okt. 2. Diz. 77.)
«Akinek vasa, annak kenyere is van ; azonban, ha a vas jól meg van edzve,
valószínű, hogy vele aranyat is talál!» (1936. okt. 25. D iz 77.)
«Mi a múltnak a bebalzsamozói és a jövőnek az előlegezői vagyunk !» (1936.
nov. 1. Diz. 78.)
«Azok a népek, amelyek a saját fegyvereiket nem szeretik hordani, azzal vég
zik, hogy a másokét kell majd hordaniok!» (1937. aug. 10. Diz. 78.)
«A szabadság nemcsak jog, hanem kötelesség!» (1922. nov. 27. Diz. 103.)
«Rend és fegyelem nélkül a szabadság felbomlást és szerencsétlenséget jelent !»
(1923. okt. 24. Diz. 104.)
«Ha szabadság alatt azt értik, hogy minden nap megakaszthatják az élet nyu
godt ritmusát, a nemzet rendes munkáját, vagy azt, hogy ez jogot ad arra, hogy
leköphessék a vallás, a haza és az állam jelképeit, akkor én, a kormánynak a feje
a fasizmusnak a vezére, kijelentem, hogy ilyen szabadság soha nem lesz!» (1923.
okt. 28. Diz. 104.)
«A szabadság nem adomány, hanem hódítás, nem egyenlőség, hanem kiváltság !»
(1924. márc. 24. Diz. 104.)
«Csakis engedelmességgel, ha megvan bennünk az engedelmesség alázatos, de
szent büszkesége, csakis akkor van jogunk a parancsolásra !» (1922. szept. 20. Diz.
119.)
«Ragozzuk minden módban és időben valamennyi vallás szent igéjét : enge
delmeskedni!» (Gerarchia, 1925. febr. sz. Diz. 119.)
«A győzelemmel szemben borúlátóknak kell lennünk. Nem szabad elbizakod
nunk és magunkat elhagynunk. Nem szabad azt hinnünk, hogy ezután már minden
jól fog menni!» (Gerarchia, 1925. okt. sz. Diz. 120.)
«Nem szabad hinni a csillagokban ; ezt az ostoba hitet meg kell szüntetni.
Az életben pusztán csak vasakarattal lehet járni, ezzel néha még a sorsot is meg lehet
hajlítani!» (1925. dee. 5. Diz. 120.)
«A Piave nem befejezést, hanem kezdetet jelent!» (1922. szept. 26. Diz. 126.)

A Duce beszédeiből vett idézetek a magyarokról.
Nemes gondolkodását, igazságos lelkét, történelmi tudását jellemzik azok a
szavak, amelyekkel rólunk, magyarokról szólt. 1928. június 5-én a szenátusban
ezeket mondta : «Magyarország ezer éve elsőrendű történelmi küldetést tölt be a
79*
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Duna-medencében. A magyar nép izzó hazaszeretetével, erejének tudatával kitartó
munkás a békében, jobb sorsot érdemel. Nemcsak az általános igazság nézőpontjá
ból. de Olaszország érdeke is, hogy a magyar népnek ez a jobb sorsa megvalósuljon!»
(Diz. 133.)
Egy másik kijlentése 1932. október 17-én hangzott el a Palazzo Veneziában
az akkor ott tartózkodó Pékár Gyulához intézett szavai közben : «Egy nagy művelt
ségű és gazdag történelmű népet, mint a magyar, nem lehet feláldozni és életlehető
ségeitől megfosztani!» (Diz. 134.)
A kormányzat második ötéves összejövetelén, 1934. március 18-án, Rómában
ezt mondta : «A magyar erős nép, megérdemli és el is fogja érni a jobb sorsot!»
(D iz. 134)

Hogyan jellemzi Belluzzo a Dúcét a gyermekek előtt?
Még jobban kialakul a Duce jelleme azokból a szavakból is, melyeket mások
könyveiben találunk meg az ő személyével kapcsolatban. A nevelés szempontjából
különösen azok a könyvek értékesek, melyeket a gyermekek számára írtak a Dúcé
ról, az ő életéről, munkásságáról, érdemeiről. Belluzzo ezeket mondja az «Il fascismo
è l'Italia » című könyvében : «Mussolini az az ember, aki bölcsen és erős kézzel irá
nyítja és kormányozza Olaszország sorsát, aki a fasizmust, a mai század legnagyobb,
legjelentősebb és legszebb történelmi alkotását teremtette meg. Életét dolgozva
kezdette meg. Apjával együtt, majd egyedül, keze munkájával kereste meg a kenye
rét. Aztán tanító lett, és megismerte azt a kényes feladatot, amit az ifjúságnak, a
gyermeknek a nevelése követel.
Amikor a nemzeti kormány élére került, magával hozta magas hivatásába mind
azokat a gazdag tapasztalatokat, amelyeket csodálatos fizikai és szellemi munkája
közben szerzett. Mint ember, minden kérdést mérlegelt, amit az élet eléje helyezett,
és keményen küzdött azok megoldásáért. Ezért érti meg éber szelleme a dolgokat
a maguk igazi valóságában, és ezért tud azokkal szembehelyezkedni, ismeri azok
nehézségeit, és készen áll azonnal arra, hogy vasakarattal, gyors elhatározással
legyőzze azokat. Megismerte a szenvedéseket, akadályokat, az ellenállást. Jellemé
nek szigorú erélye telítve van jósággal és nagy emberi megértéssel. Az élet megtaní
totta engedelmeskedni, azért tud ma igazán parancsolni.
Élete, melyet a hazája iránt való kizárólagos szeretetnek a lángja hevít, a fárad
hatatlan munkának, a győzhetetlen erőnek és kitartásnak a csodálatos példája.Nemcsak kijelöli nemzetének az útat bölcs törvényekkel, újításokkal és a külföld előtt
a tekintély emelésével, de saját magán mutatja meg minden polgárnak, hogy mi
képpen kell élnie az ú j, a fasiszta olasznak : merev fegyelemben, saját erejébe vetett
bizalommal eltöltött néma munkában, semmiféle erőtől, áldozattól nem megtörő,
vissza nem riadó akarattal. És mindenekfölött egy cél felé törve : Olaszország nagy
ságáért, dicsőségéért. Mindenki a saját hivatása körében kitartással igyekezzék őt
követni, de különösen az ifjúságnak kell őt megérteni, neki tisztelettel és hálával
adózni nagyszerű példájáért, mert csak akkor lesznek érdemesek arra, hogy az ő
dicső művét folytathassák.»
E gy másik helyen arról beszél Belluzzo, hogy a Duce Garibaldi vörösingesei12 18

nek a szellemét oltotta bele az ő feketeingeseinek a leikébe, és hogy Mussolini Gari
baldi hagyatékát vette át, az ő nagy munkáját folytatja. Kiemeli az író a Ducének
a múlt iránt érzett nagy megbecsülését, különösen a hazáért életüket feláldozó hősi
halottak, rokkantak és sebesültek iránt, akiknek emlékét méltó módon kell minden
kinek tisztelni.
Elmondja továbbá azt is, hogy mennyire előre helyezi a Duce a dolgozó ele
meket, a munkást, a földmívest, akiket a harcoló katonák közé soroz. Felsorolja
Olaszország lendületes munkáját, amit a Duce akaratára az ő vezetésével végez :
a gabonaharc, a nyüzsgő műhelyek, az előretörő repülőipar, a nagy közmunkák,
a dicső tengerhajózás, a korporációk, a Carta del Lavoro, a hadsereg, a milicia, más
fegyveres alakulatok, az ifjúsági fasiszta intézmények, társadalmi jóléti alapítások
és sok más, a nemzet, a nép erkölcsi és anyagi felemelkedését segítő intézkedés.
így állítja oda Belluzzo a tanulóifjúság elé Mussolini végtelen nagyságát, bölcseségét, akaraterejét, cselekvő életét, lángoló hazaszeretetét.

M it mond a Dúcéról Merejkowsky ?
Demetrio Merejkowsky «Dante » című munkájában ezt mondja : «Mussolini és
Dante között összhang van, egyik kiegészíti a másikat. Amit Dante elgondolt, azt
Mussolini megvalósította : a társadalmi, politikai rendet (az örök háborút vagy az
örök békét?), az állam és az egyház (a sas és a kereszt) összhangját... Mussolini
egyszerű, jóságos és szerény.»
M it írnak a Dúcéról a gyermekek?
Mélyen meghatóak és tanulságosak azok a kedves, őszinte nyilatkozatok, melye
ket Nazareno Padellaro szedett csokorba «La scuola vivente» című munkájában. Legtöbbnyire elemi iskolás gyermekek érzéseit tolmácsolják ezek, a szeretetet, csodála
tot, tiszteletet kifejező, tiszta gyermeki szívet tükröző kis feleletek, melyeket iskolai
dolgozat keretében a Ducere vonatkozó kérdésekre adtak. Ezek a kis vélemények
bemutatják, hogy miképpen alakítja a fasiszta nevelés a gyermeki lelket, mily erős
hatással van a Duce egyénisége a gyermek gondolkodására, képzeletére. íg y nyilat
koznak a gyermekek az ő rajongásig szeretett Ducejükről :
«Amikor Mussolini seregei élén megérkezett, egész Róma elmenekült.» (Annyira
hatalmasnak, győzhetetlennek tartja a gyermek Mussolinit és a feketeingeseket,
hogy ilyen hatást tulajdonít az ő puszta megjelenésüknek.)
«Benito Mussolini és a király testvérként szeretik egymást. Minden olasznak
így kellene tennie.»
«Szívesen meghalnék a Duce iránt való szeretetből.»
«Esküszöm, ha nagy leszek, bármikép is, megmentem Olaszországot !» (íme,
milyen nagy elhatározást váltott ki a gyermeki lélekből a Duce példája, a hazáért
való aggodalom, a sok veszély megismerése.)
«Nagyon meg akarom köszönni Neked (a Ducenek) oly nagyon jó és édes szíve
det» — írta egyik gyermek, aki a fasiszta jóléti intézmények segítségét élvezte.
«Én és többi 9 testvérem üldvözletet küldünk megmentőnknek.» (A Ducének, aki
Olaszországot megmentette. Lelkes meggyőződés csendül ki ebből az üdvözletből.)
1 2 19

«Ha nem lett volna a Duce, Olaszország elveszett volna. Mindent neki köszön
hetünk. Megvédjük a halálig.»
«Szeretem Mussolinit, mert kenyeret és pénzt ad.* (A szegénység őszintesége,
az élet természetes értékmérője.)
«Teljes szívvel és nagy csodálattal küldöm üdvözletemet az én szeretettelteljes
Ducémnek.* (Így emlékezik a kis balilla a Duce előtt lefolyt tisztelgés gyönyörűséges
pillanataira. Szíve, lelke telve van az ő Ducéjének kedves mosolyával, arcvonásai
nak, mozdulatainak, szemének lenyűgöző hatásával és azzal a boldog tudattal, hogy
a balilla a Duce gyermeke, a Duce tehát a balilláé.)
«Erősnek érzem most magamat, és kinek köszönhetem ezt? Neked! És teljes
szívemből köszönöm* — hálálkodik egy gyermek, aki az új gyermeküdülő gondo
zásának köszönhette egészségének a visszanyerését.
«A kisded növekszik a napsugártól, a kis balilla a Duce fényétől.» (Mennyi cso
dálat, tisztelet van ebben a kijelentésben. A Duce az éltető nap, amelytől egész
Olaszország újjászületett, szívének melege és ereje mindenkire rásugározza a fényt,
mely fejlődésre indít.)
«Amikor azt kiáltjuk, hogy a Duce a mienk (Duce a noi!), igen könnyen lehet
utána mondani azt, hogy : Duce a Tied vagyunk (D. a Te!).*
«Üdvözlet, dicsőség, tisztelet a legnagyobb férfiúnak, hazánk megmentőjének
és vezérének.*
«Kedves Duce! Megígérem, hogy mától fogva tanulok, és Te is, meg tanítóm
is, meg lesztek velem elégedve.* (Nagy elhatározás ez olyan tanuló részéről, aki nem
a tanulásban lelte igazi örömét. Erős átalakulásnak kellett végbemennie annak
a gyermeknek a lelkében, aki talán kedves szórakozásáról mond le, csakhogy becsü
letes munkása lehessen hazájának, és eleget tegyen a Duce parancsának.)
«Szeretnék a zászlód lenni, hogy megcsókolj engemet.* (Bizonyára látta a gyer
mek, hogy a Duce így fejezte ki legmélyebb szeretetét a zászló iránt.)
«Ismételten nagyon köszönöm én Mussolinim Neked a küldött fényképedet» —
írta egy boldog kitüntetett tanuló.
«Nagyon szeretem a Dúcét, és viszek majd neki egy ajándékot.*
«Kedves Duce! Te nagyon jó és derék vagy!»
«A Duce csillag Olaszország egén. Kiáltsuk mindnyájan : éljen a Duce!»
«Ügy szeretlek Téged, mint ahogy a tanítóm szeret, aki a milicia tisztje.* (Rend
kívülitekintélyt, megbecsülést jelent a tanító számára az a kitüntetés, hogy a milicia
tisztje lehet. Nagy teljesítmények, különös bizalom eredménye ezt a tisztség, a belőle
fakadó hatás pedig igen jól gyümölcsöztethető a nevelésben. A milicia tisztje Musso
lini megbízottja, és bizonyára azért lehetett azzá, mert szereti Mussolinit, és erről
a gyermekek előtt szóval és tettel is bizonyságot adott.)
«Légy üdvöz Cézár! Október 28-ának (La Marcia su Roma) emlékére üdvözöl
Téged, hazánk legdrágább Ducéjét, egy kicsiny szív, mely teljesen a Tied, a Hazáé
és az Istené.* (A céltudatos nevelés egybekapcsolja a vallásos érzést a hazaszere
tettel, mert az istenfélő ember föltétlenül jó hazafi is.)
«Aki hozzányúl a Ducéhez, azt megsütik* — írta egy kis elemi iskolás.
(Folytatjuk)
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