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Dr. Kovalovszky Miklós : Egy pestkörnyéki iskola társadalomrajza (Külön-
lenyomat a pestszentlőrinci áll., fiú felső kereskedelmi iskola 1939—40-
évi Évkönyvéből.) Pestszentlőrinc, 1940. 8-r. 16 1. 
Ma már nem kell bővebben magyaráznunk, hogy a nevelő csak akkor 

dolgozhatik tudatosan és eredményesen, ha ismeri azokat a viszonyokat, a m e -
lyek között növendékei élnek.. Az iskolai állapot- vagy tá r sada lomra jzoka t 
'éppen ez a meggondolás teszi nagyjelentőségűvé. Ot t kellene t a r t anunk , 
hogy ne legyen olyan iskola, amelyik nem rendelkezik- ilyen helyzetképpel. 
Ettől a kívánalomtól, sajnos, még messze vagyunk.. Az előttünk fekvő kis 
tanulmány az első ilyen irányú munkák közé tartozik. 

A dolgozat első része a. szülőtársadalom rajzát ad ja a származás, né -
pesedés, társadalmi megoszlás és életkörülmények (anyagi viszonyok, lakás, 
étkezés) alapján... A második rész már közvetlenül a növendékekre vonatkozik-
Külső körülményeik közül, előéletükről, keresetükről, ruházatukról és egész-
ségügyi állapotukról szól bővebben. Szellemi téren pedig szórakozásukat , 
olvasmányaikat, országismeretüket, érdeklődési körüket és pályaválasztásukat 
teszi behatóbb vizsgálódás tárgyává. 

Mivel ez a tainulmány egy pestkörnyéki város kereskedelmi iskolái növen-
dékeinek életkörülményeivel foglalkozik," tehát olyain osztályt ír le, amelyik. 
legtöbbnyire_ polgári, iskolából lép kereskedelmibe, vagyis társadalmilag emel-
kedik, nagyon élesen világít ja meg az új középosztály termelődésének és" ki-
egészülésének folyamatát . Budapest nagyvárosi vonzása szintén kibontakozik 
az adatokból.. E helyütt mégis nevelésj használhatósága miatt említ jük m e g 
elsősorban. A vizsgálat eredményéből helyszűke miatt nem áll módunk-
ban szemelvényeket közölni, bár itt-ott az iskola szűkebb körén túlnövő ösz-
szefüggésekre lehetne rámutatnunk. A körülmények fe l tárása ugyan éppen: 
nevelői szempontból nem tekinthető teljesnek, mégis elismeréssel kell szól-
nunk a probléma felvetéséről, mint a tudatos- és a valóságot jobban tisztelő 
nevelés feltételéről. Dicséretet érdemel azonkívül a feldolgozás mód ja is, 
valamint a tömör — csupán a lényegre szorítkozó — beszámoló.. Bárcsak 
minél több hasonló iskolai társadaiomrajz látna napvilágot, hogy minél e lőbb 
elkészülhetne az egész ország nevelésügyi ál lapotrajza. 
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A mai korfordulón a vallásos, erkölcsös nevelés is nagyot vál tozott , 
nagyot haladt. Eszménye, végső célja mindig a szent ember volt. De a szeni-
tek életét a nép fantáziája annyira körülfonta a legenda fo lyondár jáva l , 
hogy az erkölcsi életnek ezek a hősei eszmény helyett inkább másvilágból 
idetévedt különcöknek látszottak, akiiknek követése rendes ember számára 
nem is lehetséges, nem is kívánatos. A szent élet lényegének tekintették a 
rendkívülit s az elérhetetlen céllal inkább aggályosságra, kicsinyességre, far i -
zeizmusra ösztönöztek, mint Isten fiainak nyílt becsületességére, szabadságára . 
Ez ellen a [meghamisított kereszténység ellen száz évvel ezelőtt kezdette m eg 
erős kritikáját BÓsco Szent Jánois s a szeretet himnuszára (1 Kor. 13. f . ) 


