
címet viseli, s ebben Vekerdy Tamás a Waldorf-iskolák pedagógusainak képzésére tesz 
javaslatokat, illetve írja meg az eddig végzett tevékenységet. Az epilógusban a szerző leírja 
a Waldorf-mozgalom magyarországi terjedésének újabb helyeit, iskoláit. 

A könyvet alapos jegyzetek zárják le. Nagyon értékesek a könyvben közölt fényképek 
a könyvben szereplő személyekről, külföldi és hazai Waldorf-iskolákról, óvodákról. 

Nagy értéke a könyvnek, hogy a nem könnyen megérthető steineri filozófiát és pedagógiát 
nagyon „emberközelbe" hozza, érthetővé teszi, s főleg a Waldorf-pedagóia gyakorlati 
megvalósításához ad nagyon meggyőző, agitatív leírást. 

T-Twins Kiadó, Budapest, 1992. 
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Dominique Webb: Legyen sikeres, akarom! 
Tapasztalható, hogy etikai elmaradásunk még nagyobb a fejlett országokhoz viszonyítva, 

mint gazdasági hátrányunk. A Harvard Egyetem Vállalatirányítási Karán — ahol menedzsereket 
képeznek nagyvállalatoknak — az utóbbi években méltó módon végzik az etikai oktatást. 

A jó ötletek sok ezer embert tettek már sikeressé Amerikában, amelyeket természetesen 
át kellene tenni a magyar gyakorlatba is. Amennyiben egy-egy ötlet túl egyszerűnek tűnik, 
vagy több hasonló működik már, nem azzal kell törődni, hanem azzal, hogyan csinálhatom 
én másképp, mint a többiek. 

Ugyanakkor, ha valaki elégedetlen jelenlegi helyzetével, vagy éppen munkanélküli, akkor 
tudnia érdemes, hogyan lehet leghatékonyabban új munkahelyet keresnie. 

E folyamatok önvizsgálattal kezdődnek. Ha nem tudja, hogy mit is akar, sok időt 
vesztegethet el azzal, hogy mások elvárásaihoz alkalmazkodjon, ahelyett, hogy saját jövőbeli 
elképzelései szerint fejlesztené szakképzettségét és ismereteit. Ez utóbbinak megvalósításához 
ad gyakorlati segítséget Dominique Webb magyarul most megjelent nagysikerű könyve. 

Az igazi gazdagság nem mindenek felett és kizárólag a vagyon szinonimája. A könyv 
arról a hatalmas gazdagságról kíván szólni, melyet a siker, a boldogság jelent. Feltárja az 
olvasók előtt egy egzakt tudomány titkait, a siker tudományáét. Ismerteti a módszert, az 
eljárásokat, némiként a technikai eszközöket is. Elsősorban azonban az élni tudásról, egy 
életszemléletről van benne szó. — Egyedül öné a választás — figyelmeztet bennünket, 
olvasókat... — Önnek kell meditálnia azon, hogy kijelölje vágyának igazi tárgyát, az elérendő 
célt, közvetlenül és nem kitérőkkel, tehát lassabban. Döntsön, lelkében és tudatában! — 

őrizzük meg későbbi életszakaszainkban is lélekben a gyermeki elragadtatást. Jő úton 
vagyunk, ha álmodozunk, eszményítünk és lelkesedünk. Tevékenységünk nyújtson valódi 
örömet nekünk. Ragadjuk magunkkal a többieket. A lelkesedés ragadós, és az örömét át 
tudja adni: szónok a hallgatóságra, művész a közönségre, politikus a párthíveire, az üzletkötő 
a vevőire, s az újságíró az olvasóira. 

Néhány foglalkozást szinte szórakozásnak, hobbinak tekintünk, mintha/ nem is valódi 
kenyérkereset lenne. Pedig igazi kenyérkeresetek a festés, az éneklés, a zene, a tánc, a 
színjátszás, a fényképezés, de a futball, a lovaglás, a vízisí és a tenisz is, akárcsak az irodalom. 
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A mindennapos tevékenységből kell örömet meríteni. A hét napból héten kell boldognak 
lenni. Ez a Boldogság és a Siker titka. Ezt az elragadtatást nemcsak a művészetben, a 
sportban és az irodalomban érezhetjük, hanem az élet legkülönfélébb területén. Az számít, 
hogy milyen lelki beállítottsággal nézünk a tevékenységre, milyen örömet kapunk tőle. 

Az eljárásmód: elsősorban életszemlélet. Ki kell tűzni az elérendő célt és elképzelni, 
hogy már el is értük. Ettől kezdve már a felébresztett vágyak ragadnak el a beteljesülés felé. 

A könyv elmondja, hogyan kell belefogni. A sikerét ki-ki úgy fogja értékelni, mintha csoda 
történt volna. Rá fog ébredni, hogy nyerni tudjon, a nyertesek bőrébe kell bújnia. Elmondja, 
hogy ez miként lehetséges. Az olvasót nagyon egyszerű gyakorlatok fogják erről meggyőzni. 

Mindenkinek megvan a maga meghatározása a boldogságra, személyisége mélységeinek 
megfelelően. Amit élete egy adott pillanatában nagyon kívánt, léte mély szükségletének felel 
meg. Ezt a szükségletet ki kell elégítenie. 

Egy rendkívüli képesség, amely rendelkezésünkre áll: a szellemi teremtés képessége. 
Ezt is gyakorlással lehet fejleszteni. 

Rabelais: „A nevetés az ember sajátja." A nevetés, a vidámság a tervek kialakítása, majd 
valóra váltásához szükséges kikapcsolódás. A jókedély megnyilvánulásai nagy energiát szabadítnak 
fel. A vidámság átadható. Erőfeszítés nélkül közelít a többiekhez. Vonzóvá tesz. Lehetővé 
tesz sok mindent, amire igényt tartunk. — Máris legyen boldog és vidám. Mindjárt tegye azt, 
amit szeret. Szerezzen örömet magának. Vegyen fel egy új szokást, a boldogság szokását. 
Párolja le napjának minden percét, hogy hozzájusson a boldogság és a siker párlatához — 
összegezi gondolatsorát a szerző. Majd pedig arra buzdít: — Tegyen úgy, mintha már gazdag 
volna. Járjon emelt fővel, magabiztosan. Mindenekelőtt szabadabb akar lenni, ki akarja bővíteni 
mozgásterét, meg akar szerezni mindent, amihez kedve van nemcsak önmaga számára, hanem 
azok számára is, akik kedvesek önnek. Azt kívánja, hogy legyen boldogabb életük. — 

A szokatlanul gyakorlatias könyv egésze szinte akaratlanul ráirányítja figyelmünket a 
mind nagyobb hazai magánvállalkozásokra. Akár azokra is, melyek immár az elmúlt évtized 
során látványos növekedési pályát futottak be, bizonyítván, Magyarországon sem lehetetlen 
az amerikai típusú karrier. Szinte nulláról indulva évek alatt milliárdos vállalkozások jöttek 
létre. Ám a piacgazdaságok természetrajzához azért hozzátartoznak a látványos félrefogások, 
összeomlások s látványos csődök is. 

A könyv kicsengése azonban rendkívül pozitív. Ha elért mindent. — Nem akar egyedül 
haladni a virágos és napsütötte úton. Öröny nem teljes, ha nincs egy szeretett lény, akivel 
megoszthatja a csodákat, melyeket felfedezett. — Meg akarja ismertetni a nagy szerelmet 
is. Sajátos módon kalauzol, vagy inkább „repít" a szerelem sajátos területén. 

A szépkiállítású kötet felvázolja a szerző sajátos rendszerét, mely e siker titkait gyakorlatias 
szövegeivel oldja fel. Tartalmas, jó kalauz mindazok számára, akik szívesen bővítik ismereteiket 
e témakörben. A mű széles körben minden olvasónak ajánlható. 

Top Trading Hungaiy, Kereskedelmi Kft. Kiadó, Budapest, 1992. 

* * * 

A Brunszvik-család és Beethoven 
A Brunszvik-család hajdani könyvtára maradékát — 164 kötet könyvet — a martonvásári 

Beethoven Emlékmúzeum őrzi. A család kottatárának több száz kötetét pedig a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Főiskola könyvtára. Ennyi maradt reánk a gazdag, híres főúri család kimagasló 
igényét megmutató, a saját korában nagy jelentőségű gyűjteményből. 
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