
OLÁH ANDOR

Reforméletmód, -étrend

Remek könyvecske jelent meg a könyv
piacon, de néhány nap alatt el is tűnt; bizo
nyítván, hogy az emberek mennyire áhít
ják, keresik a "helyes utat", az egészséges,
tartalmas élet lehetőségeit,noha - többnyi
re - egészségtelenül élünk, kívül-belül
mérgezetten. SZen nyezzük a levegőt, a vi
zeket, rle szennyezziik önmagunkat is. Tud
juk, hogy az ún. "magyaros konyha" elóké
szítöje a késóbhí magas vérnyomásnak. el
hizásnak, érszlíkiiletnek, ráknak ... , mégis
ezt szeretjük. Tudjuk, hogya dohányzás és
a rendszerr-« alkoholfogyasztás egyenlo a
lassú öngyilkossággal, mégís mindkcttóben
a .,világranglista" élén állunk. Miért? Ön
pusztu ó náció lennénk? Vagy mindez
annyira nH'gszokott, hM köznapi. hogy már
az tunik "kü!öncnek", aki nem él ezekkel a
szcuw'lh;ly(,kkel? [:rdemes elgondolkodni
ezen. Oláh Andor megmutatja a kiút lehe
t{íségeil; clószűr a helyes táplálkozás
ról. a mérq~t<'lenítpsról, a gyógynövények
fontosságáról ír, majd a lazításról, jógaról.
swggesz!iorúl és személyiségfejlcsztésról
szóló fejezptekben már a mentálhigiéné te
rül('t{·I'(~ lép ál.

/\z ötödik hiot'IzN rnondaudójával - ki
]{>)J Ll sorozat eddigi keretei kőzül és olyan
rnólys{'geklw és magasságokba jut, hogy 
kaput nyitva a v{'glelen lehetőségek felé
helyei kaphatna ha lenne ilven - a
,,PIte urna tO-I )szicho-szomatikus zse bkönv
vd:' sorozatban. A mindenki' szállJár:a
{'rthetó~'n megfogalmazott gondolatok, or
vosi tanácsok mőgöu hatalmas tudásanyag
{'I'zódik, mely nagyobb teret érdemelne, s
amit - ha van igazság előbb vagy utóbb
Illeg is kap. (Mezdgazd. Kiadó, Planétás
Vgmk, 1984.)

Csernú): Árpád

SIKLÓS LÁSZLÓ
Gyerekek veszélyben

A szerző új riportkönyvében súlyos és
komplex kérdéskör végigjárására vállalko
zik. Ha lehetne a felnőtteknek kötelezó ol
vasmányt kíjelölni, ez a könyv feltétlenül
közöttük szerepelne. Mindenkit érintő

gondról van benne szó: milyen lesz a hol
nap társadalma, milyenek lesznek azok a
gyerekek, akik ma köztünk élnek? Nincs
olyan felnőtt, akinek ne lennének kőzver

len vagy közvetett tapasztalatai a hátrá
nyos helyzetú gyerekekról, de Siklós Lász
ló joggal ítélte meg úgy, hogy szükség van
az alaposabb, részletesebb helyzetfehné-

. résre, A szakirodalom. az illetékes fóru
mok beszámolói, szociográfiák, interjúk,
esettanulmányok alapján tarja elénk a het
venes évekre, napjainkra jellemző, a gyer
mekneveléssel, ifjúsággal kapcsolatos tár
sadalmi problémákat. Publicisztikus hév
vel, a jobbítás, tennivágyás. lelkiismeret
ébresztés szándékával sorolja a csecsemd
otthonokban, gyámügyi hivatalokban, szak
uuuikúsképzókbon, nevelőotthonokban,fia
talkorúakkal foglalkozó bíróságokon, kise
gító iskolákban szerzett tapasztalatait, le
hangoló adatsorait. Könyve arról győz meg,
hogyamegtett szamos jó intézkedés és tár
sadalrui gondoskodás ellenére még mindig
tízezerszám kallódnak gyerekek, válnak
érzelem nélküli, örömtelen, deviáns fiata
lokká, felnöttekké. Nő a gyermeküket egye
dül nevelo szűlők, az értelmi fogyatékos
csecsemók, az állami gondozottak, a szak
munkaskepzót be nem fejező fiatalok és a
fiatalkorú búnözók száma.

Zsúfoltak a nevelóotthonok: a kis telepü
léseken, tanyákon, nagyvárosokban ú jra
termelódnek a hátrányos helyzetű rétegek,
az iskolákban terjed a ragasztózás riasztó
szokása , .. A könyv megoldatlan, meg
válaszolatlan kérdésekre irányítja figyel
münket: a kőzőny, a fásultság, a nemtörő

diimség ellen protestál.
A lapokon elénk táruló tragédiákról. em

beri esendóségekról, sürgető tennivalókról
szóló megrendíró tudósítás talán segít a
felelősségérzet növelésében. (Szépirodalmi
Kiadó, 1984.) R. Takács Olga
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