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A gyermek erkölcsi életmegnyilvá
nulásaira legnagyobb hatással van a szü
lők életmódja. Innen meríti a gyermek 
első önálló cselekedeteit és egyéniségé
nek alapját a szülői környezet adja. 

A bűnöző társadalom kifejlődését csak 
azon úton-módon tudjuk megmenteni, 
hogyha a társadalom és az iskola elejét 
veszi mindazoknak a körülményeknek, 
melyek a romlást előidézik. A régi pe
dagógiai rendszerrel pedig azt nem lehet 
véghezvinni. Nemes Lipót itt szép tervet 
vet föl: „elkészíteni az antiszociális, zül
lött miliőben élő gyermek fejlődéstanát 
és ennek alapján kidolgozni a megfelelő 
pedagógiát." 

Annak ellenére, hogy az állami gyer
mekvédő egyesületek, ligák, szövetségek 
küzdenek azért, hogy züllött környezet
ben ne éljenek gyermekek: a bűnöző 
gyermekek száma mégis nap-nap után 
szaporodik. 

Hogy e szomorú helyzetet megelőz
zük, elejét kell vennünk a züllés kifej
lődésének. Külön épületeket kellene erre 
a célra létesíteni, mert vannak szülők, 
akiknek kezéből és környezetéből ki kell 
szakítani a gyermeket, hogy a jövő szá
mára megmentsük. A szülőknél pedig 
csakis a gazdasági alapok megreformálá
sával juthatunk eredményekhez. A ke
reseti lehetőségek és a normális munka
bér az erkölcsös életnek az első és leg
fontosabb föltétele. 

Mert a „társadalom megjavításának 
legfőbb eszköze a normális életviszonyok 
megteremtése és az idejében megkezdett 
helyes nevelés". 

Egy nagy életbelendülést jelentenek 
e sorok, melyek még csírázásában akar
ják ápolni, megóvni a gyönge vetést, 
hogy idővel a jövőt erősítő, éltető em
beri erő, sápadt, égig nyúló giz-gazokból 
is virágot teremjen. Lévay E n d r e 

K r i t i k a és a közönség 
Mindenkinek, aki a nyilvánosság elé 

viszi tudását, művészetét, számolnia kell 
az általános bírálattal. A nyilvánosságra
lépés mindenkor a közönség előtti hatás
keresésért történik, különböző indítékok 
alapján. A szereplő lelkének át kell ala
kulnia. Ezer és ezer szem figyel, fül hall
gat s a szereplő minden mozdulatának, 
minden művészi sejtetésének a közönség 
lelkébe kell beférkőznie. Nyilvánosság
előtti szereplésre csak az hivatott, aki 
tudásban, illetve művészetben az átlagon 
felüli fokot elérte. 

A z átlagon feiüli fok, . . . az nagyon 
tág fogalom. Ezért ezt két csoportba 
osztjuk: az egyik csoportba tartoznak 
azok, akiknél a veleszületett képességek 
teljes kiműveléssel párosulnak, mig másutt 
a tehetség vagy kiművelés hiányzik. A z 
előbbiek a művészek, az utóbbiak a di
lettánsok. 

A művészek produkciói az átlagem
berre nézve megközelithetetlenek, bár 

sokszor a dilettánsok is túlemelkedhet
nek az átlagon. E z t tapasztalhatjuk az 
autodidaktáknál, akiknél láthatunk tehet
séget, de a megfelelő kiképzés hiányzik 
belőlük. Tehetségnélküli „szorgalmasok" 
szintén felülemelkedhetnek az átlagon, 
de legtöbbnyire abba a túlkapásba esnek, 
hogy képességeiket nagyon is meghaladó 
produkciókkal próbálkoznak. A hiúság
nak és a népszerűség hajhászásának e 
szánalmas kiélése meddő erőlködés marad. 

A dilettánsok legtöbbje tudatában van 
fogyatékosságainak s munkálkodásaik csak 
akkor bírnának értékkel, ha a „kapasz
kodást" mellőznék. Több meggondoltság
gal és önkritikával bizonyára elfogadható 
teljesítményt nyújtanának. 

A teljesítmények értékét, tartalmas
ságát a kritika dönti el. A kritikának 
három formáját kell megkülönböztetnünk: 
a szakértő, a sajtó és közönség bírála
tát. Kétségtelen, hogy legmérvadóbb s 
egyúttal legkönyörtelenebb kritikát a hoz-




