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Dr. Horváth Imre:  
Marsallbot a puttonyodban
(könyvismertetés)

egyetemi tanár
Pécsi tudományegyetem állam- és Jogtudományi Kar
Közigazgatási Jogi tanszéK

Dr. Horváth Imre címzetes egyetemi docens neve jól cseng 
azok fülében, akik a közigazgatás szervezésével és korszerű-
sítésével behatóan foglalkoznak. Ismert, sőt közismert név a 
„szakmában”, amit mi sem bizonyít jobban, hogy eddig négy 
egyetemi jegyzete, illetve tankönyve jelent meg a közigaz-
gatási szervezés- és vezetéstan körében. (Szervezéstan, PTE 
egyetemi jegyzet, 1990; Szervezéstan, ELTE egyetemi jegy-
zet, változatlan utánnyomás; Közigazgatási szervezés- és veze-
téstan, egyetemi tankönyv, Dialóg Campus Kiadó, bővített 
kiadás, 2002; Vezetési módszertan, egyetemi tankönyv, Bor-
nus Kft., 2006)

Az imént említett – tananyagul szolgáló – kötetek mellett 
az elmúlt évtizedben szép számmal jelentek meg Szerzőnek 
olyan könyvei is, amelyek az életben való érvényesülés esé-
lyeit járják körül, vagy éppen a sikeres élethez vezető út lehe-
tőségeit boncolgatják. (Ha tábornok vagy, parancsra várnak 
tisztjeid, Bornus Kft., 2009; Az érvényesülés lépcsőfokai, Sze-
csox Kft., 2012; A sikeres élet, Szecsox Kft., 2015)

A most kiadásra került könyve (Marsallbot a puttonyod-
ban, Grünwald Kft., Pécs 2017) ez utóbbi körbe illeszkedik 
szervesen bele.

A kiadvány tíz fejezetben járja körül a pályára jutás és ott-
maradás feltételeit. Az első három fejezet (Az információ és az 
ember, a Hogyan kommunikáljunk, Ember és tudás)  megala-
pozását adja mindannak, amit voltaképpen Szerző érdemben 
mondani kíván. Márpedig amit mond, arra oda kell figyelni, 
mert azok gazdag gyakorlati tapasztalattal és alapos elméleti 
felkészültséggel rendelkező ember gondolatai. Néha eviden-
ciának tűnik, amit Szerző ír, de hamar rájövünk arra, hogy 
ez még sincs így. Mi csak a felszínt látjuk, de Dr. Horváth 
Imre megmutatja nekünk a felszín alatti lényeget is. S teszi 
mindezt természetes egyszerűséggel, olvasmányos stílusban 
írva, tömören, kiváló és elgondolkodtató példákkal, továbbá 
apró történetekkel illusztrálva.

Téved, aki azt hiszi, hogy elég csupán „beleolvasni” a 
könyvbe, kiválogatva erre a célra a tetszetős fejezetcímeket. 
Aki kézbe veszi ezt a könyvet, az már el is olvassa, mert a 
mondanivalója, annak megfogalmazása fogva tartja. Egy 
bölcs, gazdag élettapasztalattal rendelkező ember gondola-
tai kacsintanak ki rá a könyvből, bármelyik fejezetét szeretné 
„csak” elolvasni az érdeklődő. Ez a mű úgy kerek egész, ahogy 
van: érdemi mondanivalója indul az érvényesülésre vágyó 
személy felkészülését meghatározó körülmények elemzésé-
vel, folytatódik az életpályát befolyásoló képzés szerepének 
bemutatásával.

Részletesen vizsgálja a (sikeres) pályafutás esélyeit, olyan 
izgalmas kérdéseket tárgyalva, mint pl. a protekcionizmus, 
a nomenklatúra működése, a személyes kapcsolatok kiépíté-
se, a patrónusok segítése. Kiemelt helyet kapnak a kötetben 
a karrierépítéssel kapcsolatos tudnivalók. Őszintén szól itt a 
politikai érvényesülés és a párttagság meghatározó szerepé-
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ről, a karriert gátló tényezőkről, és – más egyéb mellett – a 
munkahelyi légkör meghatározó szerepéről. Izgalmas kér-
déseket boncolgat a Vezetőnek lenni címet viselő nyolcadik 
fejezet is. Az itt leírt gondolatok két pilléren nyugszanak: a 
vezetői tekintéllyel kapcsolatos tudnivalókon és a karizma 
meghatározó szerepén.

A könyv két utolsó fejezete a közszereplők számára külö-
nösen fontos és hasznos lehet. Miért is? Mert pl. a Beszéd-
készség az érvényesülésben című kilencedik fejezetben egészen 
aktuális kérdések is felszínre kerülnek. Így például a megy-
győzés szerepe és eszközei, a propaganda hatásmechanizmu-
sának bemutatása. Ez utóbbi körben négy részelemet külön is 
figyelemre méltat: a népszerűség szerepét, az ellenségkeresést, 
a manipulálást és a félelem hatását.

A közéleti szereplőnek komoly figyelmet kell fordítania 
mondanivalója felépítésére és tartalmára. Ezért Szerző nem 
véletlenül áldoz időt erre a témakörre. Kellő részletességgel 
elemzi a tárgyalásra felkészülő, azt előkészítő attitűdöket, be-
mutatva egyben a különböző tárgyalási taktikákat is. Szól a 

problémamegoldó stílusról, a pszichológiai hadviselésről, vala-
mint a meglepetések kezelésének eszközeiről, módszereiről is,

Mondanivalójának fókuszába állítja itt az előadói beszé-
det is, amelynek összeállításához és megtartásához igencsak 
hasznos, praktikus tanácsokat ad. Tippeket ad az előadói be-
széd tartalmához, módjához, de ahhoz is, mi a teendő akkor, 
ha megzavarják az előadást.

Manapság a közéleti szereplők életében kiemelkedő sze-
repet játszanak a különböző médiumok. Szerző ehhez is 
hasznos tanácsokat ad: elmondja, miként kell felkészülni 
az interjúra, mire kell ügyelni az interjú alatt. Új és hasznos 
ismeretek ezek is, amelyeket feltétlenül érdemes közelebbről 
megismerni.

Zárásul: csak ismételni tudom magamat, hiszen változat-
lanul meggyőződéssel vallom, hogy ezt a könyvet nem tanul-
mányozgatni, hanem elolvasni kell. Ebben nagy segítséget és 
ösztönzést jelenthet az, hogy ez a munka nemcsak tartalmas, 
bölcs gondolatokat összefoglaló mű, de egyúttal felettébb 
szórakoztató is.


