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Mit jelent? 

Az érvelő párbeszéd a kommunikációs interakció 

egy, a társadalmi folyamatokon belüli típusára utal. 

Célja a nézeteltérések ésszerű módon történő 

megoldása az álláspontok mellett és ellen szóló 

érvek konstruktív kritikai mérlegelésén keresztül. Az 

érvelő párbeszédben résztvevő egyének szabadon 

terjeszthetnek elő vitákat, álláspontokat, valamint 

érveket. Készek az együttműködésre annak 

érdekében, hogy ésszerű megoldást találjanak 

véleménykülönbségeik feloldására és elfogadják, 

hogy álláspontjaikat és érveiket kritikai vizsgálat alá 

vetik. Annak köszönhetően, hogy a hangsúlyt a 

nézeteltérések párbeszéden keresztüli megoldására 

helyezi, az érvelő párbeszéd a fizikai és a verbális 

erőszak alternatívájának számít. 

Hol használják ezt a fogalmat? 

Az érvelő párbeszéddel kapcsolatos elméletformák 

megtalálhatók különböző kulturális és tudományos 

tradíciókban. A nyugati gondolkodásban ez a 

fogalom Arisztotelész azon munkáiból ered, 

amelyek a szofistákra jellemző retorikai túlkapások 

elleni reakciónak tekinthetők. Arisztotetész számára 

végső soron minden, ami igaz és jó egyben 

meggyőző is – ez az, amiért az érvelő párbeszéd 

segít jobb döntéseket hozni és egészséges 

szociális interakciókat teremteni. 

Napjainkban ezt az örökséget az érveléselmélet 

fejleszti tovább. Az érvelő párbeszédet tudósok 

elemzik és termetik meg olyan eltérő 

kontextusokban mint az oktatás, üzleti tevékenység, 

pénzügy, egészségügyi kommunikáció, nyilvános 

vita, konfliktusmegelőzés és alternatív vitarendezés. 

Az érvelő párbeszéd tanulmányozásának és 

megvalósításának az a célja, hogy javítsa a 

kommunikatív interakció minőségét miközben tanít 

arra is, hogy hogyan ismerjük fel a manipulációt.  

Hogyan kapcsolódik az 
interkulturális párbeszédhez? 

A kultúrák közötti párbeszéd egyike azon szociális 

és kommunikatív interakcióknak, amelyek talán a 

legközvetlenebb módon élvezhetik az érvelő 

párbeszéd előnyeit. Valójában, ha figyelembe 

vesszük azon képességét, hogy segít kezelni a 

nézeteltéréseket, az érvelő párbeszéd különösen 

alkalmas eszköz olyan interkulturális helyzetekben, 

amelyekben a párbeszéd résztvevőinek közös 

nevezőre kell jutniuk a kölcsönös megértés 

érdekében. Minthogy a (vélemény- és háttérbeli) 

különbségek a kultúrák közötti párbeszéd szerves 

részei, ésszerű vitán keresztüli megközelítésük 

különösen fontos. 

Milyen további kutatásra van 
szükség? 

Tovább kell bővítenünk az érvelő párbeszéd 

konfliktusmegoldó képességének kutatását, 

különösen a kultúrák találkozásának terén. Valamint 

ki kell fejlesztenünk az érvelő párbeszéd 

interkulturális helyzetekben történő alkalmazásait és 

teret kell engednünk számukra. 
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