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Mindazoknak a pr-szakos diá-
koknak, akik a hazai pr-szakma 
„nagy öregjeinek” vaskos elmé-
leti szakkönyvein nevelkedtek 
(legyen az adott könyv címe 
akár Public relations a gyakor-
latban), megkönnyebbülés lesz 
kezébe vennie Sós Péter János 
nehézkes elméleti fejtegetések-
től, felesleges szakkifejezések és 
definíciók halmozásától mentes 
könyvét. Mert nem más ez, mint 
egy kiváló tankönyv, amit nem 
titkol maga a szerző sem, aki a 
fejezetek végén rövid összefog-
lalásokkal, ellenőrző kérdésekkel 
és jegyzetek készítésére hagyott 
hellyel segíti a tanulást, és be-
vezetőjében maga is megjegyzi: 
„Ha valaki megtanulja az elmé-
letet, az itteni gyakorlatot, bizo-
nyosan jól fog vizsgázni”. 

A vizsgákon túl azonban ala-
pos útmutató ez a szakmai pálya-
futásuk elején állóknak is a terü-
let kihívásairól, a mindennapos 
feladatokról, a felmerülő prob-
lémákról. Az alcím – Gyakorlati 
public relations – ezúttal ugyanis 
valós, a könyv tényleg arról szól, 
amit ígér. Gyakorlatról – a kő-
kemény magyar valóság köze-
gében. Éppen ezért nem árt vé-
giglapoznia azoknak a gyakorló 
magyar pr-eseknek sem, akik 
semmitmondó sajtóközlemé-
nyekkel árasztják el nap, mint 
nap az összes fellelhető újság-
író e-mailfiókját. Azoknak, akik 
azt hiszik, ez az egyetlen útja a 
nyilvánosság elérésének – van 
belőlük jó néhány, valljuk be. Az 
első ötven oldal után a lehetősé-
gek széles és izgalmas tárháza 
tárul fel előttük is, és könnyen 
rálelhetnek olyan ötletekre és 
alapigazságokra, amire nem is 
gondoltak. 

Persze a legújabb eszközökre, 
például egy online pr-re vagy 
CSR-re specializálódott szakem-
bernek – még ha kezdő is – köny-
nyen hiányérzete támadhat. A 
webkettes megoldásokra csupán 

néhány oldalt, a Twitterre mind-
össze három sort szán a szerző, 
a CSR-re egy oldalt, miközben 
a sajtókapcsolatokat alaposan, 
több mint húsz oldalon keresz-
tül tárgyalja. És ez utóbbi nem is 
baj, a válságkommunikációs feje-
zeten túl talán ez a könyv legiz-
galmasabb része. De elfért volna 
egy kis plusz az új megoldások-
ról, például a többször visszatérő 
állítások és példák helyett – bár 
az is lehet, hogy az állandó is-
métlés a szerző következetessé-
géből fakad. Hiszen nekünk, az 
olvasóinak is azt tanácsolja: a 
három fő üzenetünket legalább 
háromszor el kell mondanunk 
– sulykolnunk.
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