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néhány meggondolandó hozzászólás,
s ezek figyelembe vételével készült el
a végleges Állásfoglalás. A Versenyhivatal szinte azonnal reagált: az állásfoglalást beépítik saját gyakorlatukba. A Magyar Újságírók Országos
Szövetsége vezetésével is találkoztunk: ők teljes mértékben támogatták az állásfoglalást és felhívták rá a
tagjaik és a kiadók figyelmét. Én úgy
gondolom, hogy az állásfoglalás széles körben hatott: tényleg,
mintha kevesebb lenne azóta a szakmát lejárató, és a közvélemény félrevezetésére is alkalmas „pr-cikk” szóhasználat.
Persze, nem vagyok naiv: egy állásfoglalás még nem csinál
nyarat. De úgy vélem, sokan elgondolkoztak már az abban
megfogalmazottakon. De itt is leírom, ha lehet: pr-cikk nem
létezik. Ez az angol advertorial rossz fordítása, információval
„erősített”, szöveges promóciót jelent. És akkor tisztességes,
ha a közlő médium jól észrevehetően elkülöníti a szerkesztőségi anyagoktól.

A pr-szakmától
a szakácskönyvekig
Szakmaiság, új pr-nem
zedék és az elmaradhatatlan szenvedély: a
főzés. Ezekről mesélt
nekünk Sós Péter János,
a B. SWAN Partners ügyvezetője.
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– A Magyar PR Szövetség Elnöksége felkérte, hogy fogalmazzon szakmai állásfoglalást
a pr-cikkek kapcsán. Milyen
visszhangot kapott ez az akció?
– Már a megszületése is nagy
polémiát váltott ki. A szöveg első
változatát az Elnökség és néhány
nagy tekintélyű pr-szakember
vitatta meg, majd egy PR Kávéház keretében az érdeklődők is
elmondhatták a véleményüket.
Valóban érdemi vita volt. Megjelentek a Kávéházban a Versenyhivatal képviselői is, és ők
is hozzátették saját versenyjogi
szempontjaikat. Ezek után készült el a – majdnem – végleges
szöveg, amit az MPRSz tagsága
elé terjesztettünk. Még itt is volt

– Számos iskolában, intézetben tanított kommunikációelméletet, kríziskommunikációt. Mi a véleménye a jövő
pr-nemzedékéről?
– Főképpen pr-tárgyakat és a pr-rel rokon tárgyakat tanítok. Az én kortársaim eleinte azt sem tudták, eszik vagy isszák
a pr-t, pedig én 22 éven át újságíró, tehát közvetlenül érintett
voltam. A mostani generációk már úgy nőttek fel, hogy tudják – vagy tudni vélik –, mi a public relations, és ezért sokszor
telve vannak előítéletekkel. Vagy nagyszerű dolognak, vagy
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az ördög eszközének, a manipuláció módszertanának tartják.
Tehát meg kell szerezniük bizonyos alapismereteket ahhoz,
hogy a valódi helyén kezeljék a pr-t. Nem akarok közhelyeket
mondani, de nyilvánvaló, hogy az újabb generációk már nagyon itthon vannak az online és mobil technikákban – viszont
nagyon keveset olvasnak. A nyomtatott sajtó – de sokszor az
air média is – kiesik a látókörükből, és én ezért sajnálom őket.
Mindenesetre úgy látom: a mostani generációkban is akad
néhány kommunikációs őstehetség. Kiválóan létesítenek kapcsolatokat, van véleményük és nem félnek kimondani, értik
a bizalomépítés logikáját. Sajnos, az iskolák nem alkalmasak
arra, hogy megértessük: a pr „magja” a kutatás és értékelés.
Ezt a gyakorlatban kell megtapasztalniuk. Amit viszont nagy
sajnálattal vettem
észre – és ez egyértelműen a középiskolai oktatás bűne
–: gyatra a legtöbb ifjú ember helyesírása. Rendszeresen elhagyják a határozott névelőket, véletlenszerű a mondataik
központozása, és teljesen el vannak veszve a kisbetű-nagybetű helyes használatának dzsungelében.

„...ritka, mint
a fekete hattyú…”

– Pár hónapja jelent meg a „Mindennapi PR-ünk” című
könyvének második bővített kiadása. Kiknek ajánlja a
könyvét?
– Természetesen elsősorban a pr-t hivatásszerűen tanulóknak. Úgy építettem fel, hogy tankönyvként is használható
legyen. Szívből ajánlom továbbá mindazoknak a kommunikációs állásokban dolgozóknak, akikkel bemagoltattak rengeteg elméletet, és a munkahelyükön jöttek csak rá, hogy a
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mindennapokban a pr valami mást jelent. Ezen kívül nagy
álmom, hogy a könyvemet elolvassák majd a kommunikációs
állásokban dolgozók főnökei is. Sajnos, még mindig tele van a
kommunikációs szakma olyan marketingszemléletű döntéshozókkal, akik leragadtak a marketingkommunikációs ROI
(return on investment) szempontjainál. Rájuk férne a könyvem áttanulmányozása.

– Ügynöksége közösségi profilján meghatározó motívum
a fekete hattyú. Mit jelképez?
kedvenc idézet
– Egy ismert teória szerint a
„Magyar nyelv!
„fekete hattyú-effektus”: ritkán
… bőröm, bérem, bírám,
fordul elő, de ha bekövetkezik,
borom, míg bírom és soranagy hatást gyakorol. Ez az animmal sorsom túl a síron,
golszász „ritka, mint a fekete
kurjongó kedv, komisz köhattyú” mondáson alapul. Mi
zöny, konok gyász: men�azt ígérjük ügyfeleinknek, hogy
nyei poggyász.”
a kommunikációnkkal nagy ha(Faludi György:
tást érünk el a célközönségükÓda a magyar nyelvhez,
nél. Ezt az ígéretet próbáljuk
1940 májusa)
betartani.
– Sóletpartyk főszakácsa. Szabadidejében sokat sürög a
konyhában?
– Egészen fiatal korom óta főzőcskézek. Az alapműveleteket a nagymamámtól tanultam. De Molnár Ferenc azt mondta: „A magyar konyhának egyetlen szabálya van: még egy
kanál zsírt!” Van otthon pár szakácskönyvem is még a XIX.
századból. Nos, én igyekszem „reform” módon főzni, de a régi
ízeket mégis megtartani. Talán nem sikertelenül: a barátaim
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versengenek, mikor jöhetnek enni a főztömből (ez volt az
önreklám). Írtam egy szakácskönyvet is – még azelőtt, hogy
ekkora divat lett volna –, „Nagymamától szeretettel” címmel. A kissé megreformált klasszikus magyar ételek, és saját
kreálmányaim szerepelnek benne. Ebben írom: „szeretni kell
azt, amit főzünk, és szeretni kell azokat, akiknek főzünk”.
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