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A meggyőzéskutatásoknak több ezer éves hagyományai vannak. Jelen előadás építve a retorikai,
nyelvészeti, pszichológiai kutatásokra a meggyőzést kognitív pragmatikai megközelítésből a
beszédaktusokkal való kapcsolatában közelíti meg és modellálja, illetve egy empirikus vizsgálattal
teszteli.
A meggyőzésre általánosan jellemző, hogy összetett és dinamikus folyamat; nem eleve és
önmagáért létező jelenség; fogalmi-nyelvi megalkotása és befogadása erőteljesen függ a kortól, a
kontextustól és az aktivált szövegtípustól (Halmari–Virtanen); továbbá kutatása megközelíthető a
szándék és a hatás felől (Jucker 1997, Ortak 2004). Megállapítható továbbá, hogy leginkább
indirekt és implicit módon valósul meg, és felfogható egy szekvenciálisan megkonstruált stratégiai
mintázatként, amely összefüggésbe hozható a beszédaktusokkal és azok forgatókönyvével. Az
előadás reflexió tárgyává teszi, hogy értelmezhető-e a meggyőzés beszédaktusként, illetve milyen
összefüggésben állhat a beszédaktusokkal. Ennek értelmezéséhez nyújt keretet a beszédaktusok
forgatókönyvmodellje (Panther–Thorburg 1998), továbbá a beszédaktusok crofti (1994)
megközelítése. A meggyőzés értelmezésében központi szerepet kap annak stratégiai jellege. Az
előadás bemutatja azokat a stratégiákat az emberi megismerés, a nyelvi feldolgozás és a társas
viselkedés felől megfogalmazva, amelyekkel a meggyőzés jellemezhető. Így kitér a polarizálás, a
perspektiválás, az intenzifikálás, a metaforizáció, a pozicionálás, valamint az interperszonális
közelítést-távolítás stratégiájára. Az előadás a felmerülő modellalkotási problémákra egy
empirikus vizsgálat által is rávilágít, amely a 16–17. századi orvosi receptek meggyőző részeire
vonatkozik. Az elemzés több ezer receptet vizsgál az Atlas.ti kvalitatív szoftverelemző
programmal. Az előadás tehát a meggyőzés általános, sematikus jellemzőire, valamint
stratégiáira koncentrál, amelyet egy konkrét szövegtípuson végzett empirikus elemzéssel tesztel.
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