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Meggyőzés és befolyásolás - Sebezhetőségünk valósága 
 

 

Mindennapjainkban sokszor megtörténik velünk, hogy olyan kötelezettséget vállalunk, 

olyan döntéseket hozunk, amelyeket később megbánunk. Ez mindaddig a 

kiszolgáltatottság és bizonytalanság állapotát idézi elő bennünk, amíg nem ismerjük fel a 

befolyásoló erők eredetét és hatásmechanizmusát. 
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Mindennapjainkban sokszor megtörténik velünk, hogy olyan kötelezettséget vállalunk: 

szerződést kötünk, vásárolunk valamit, amit nem állt szándékunkban, elfogadjuk egy csoport 

vagy politikai párt ideológiáját, amelyet voltaképpen nem érzünk magunkénak, és még sokáig 

lehetne sorolni - egyszóval olyan döntéseket hozunk, amelyeket később megbánunk. Ez 

mindaddig a kiszolgáltatottság és bizonytalanság állapotát idézi elő bennünk, amíg nem 

ismerjük fel a befolyásoló erők eredetét és hatásmechanizmusát. Profit orientáltságú 

világunkban az egyes ember meggyőzése egy meghatározott ügy érdekében, annyira 

tökéletessé vált már, hogy szinte észrevétlenül ejtenek át, csapnak be bennünket, leszünk 

csoportérdekek elkötelezettjei. De a meggyőzés eszközei felismerhetők, befolyásolhatóságunk 

saját magunk számára is láthatóvá tehető, és ez által elkerülhetjük a csapdákat, illetve - 

magunk is alkalmazva a befolyásolás módszereit - saját céljaink elérése nagyobb sikerrel 

járhat. Merthogy a befolyásolás eszközeit mindannyian alkalmazzuk, még ha nem is mindig 

tudatosan, nem is mindig szándékosan. 

A következő sorozatban azt vizsgáljuk meg, melyek a meggyőzés eszközei, hogyan válunk 

befolyásolhatóvá, és milyen helyzetekben leszünk sebezhetőkké. 

 

A befolyásolhatóság alapjai bennünk vannak. 

 

Általánosságban elmondható, hogy az emberi cselekvésben az automatikus, sztereotip 

magatartás az uralkodó, mert sok esetben ez a viselkedés a leghatékonyabb megnyilvánulás, 

más esetben pedig egyszerűen szükségszerűség. Mindannyian bonyolult, információkkal 

telitett környezetben élünk, ezért egyszerűsített megoldásokra van szükségünk, ha meg 

akarunk birkózni a dolgokkal. Nem reális az az elvárás, hogy minden egyes személynél, 



eseménynél és helyzetben, amellyel naponta szembekerülünk, minden szempontot fel tudjunk 

ismerni, és részletesen elemezzük. Nincs erre elég időnk, energiánk meg kapacitásunk. 

Gyakran kényszerülünk arra, hogy saját szetereotipiánkat, alapszabályainkat használjuk, 

számunkra kulcsfontosságú szempontok szerint osztályozzunk, majd gondolkodás nélkül 

reagáljunk. 

Említsünk meg egy ilyen, az értékrendszerünkből belénk épített alapszabályt, amely aztán az 

adott helyzetben szinte automatizálja a döntésünket. Általánosan elfogadott alapelv az, hogy a 

minőséget meg kell fizetni - tehát ami drága, az jó, azaz drága=jó. Mindnyájunkban ott él az 

ezzel kapcsolatos intelem: nem vagyunk olyan gazdagok, hogy olcsó dolgokat vásároljunk. A 

drága=jó sztereotípia aztán olyan automatikus döntéseket eredményez, hogy meg sem 

vizsgáljuk az illető portéka, szolgáltatás, vagy éppenséggel egy emberi kapcsolat valódi 

értékét. Nem gondolkodunk, és nem teszünk az irányba további lépéseket, hogy egy kicsit 

belemélyedjünk az érték közelebbi vizsgálatába, hiszünk az általános szabálynak. Automati-

kusan a drágábbat vesszük meg - vagy legalábbis arra vágyunk. Mert úgy hisszük, hogy ez az 

egy jellemző - hogy drága - mindent elmond, ami számunkra fontos. Nem kell tehát hosszan 

töprengeni, gyorsan lehet dönteni - a magas ár gyorsan meggyőzött bennünket. 

A valamilyen portékát eladni kívánók nagyon jól felismerik, hogy meggyőzhetőségünk és 

befolyásolhatóságunk ennek az általános szabálynak az általunk történő elfogadásán és 

alkalmazásán múlik, amit nagyon jól ki is használnak. Mi pedig úgy hisszük, amikor eladnak 

nekünk valamit, hogy a vásárlási döntés a miénk volt.  

Időnként, tán nem is olyan ritkán, előfordul, hogy az alkalmazott magatartásunk - gyors 

döntésünk - nem a helyzetnek megfelelő, mert még a legjobb sztereotípiák sem működnek jól 

minden esetben. Nélkülük viszont csak riadtan álldogálnánk, sorba vennénk a lehetőségeket, 

értékelnénk, méricskélnénk, közben pedig kifogynánk a cselekvéshez szükséges időből. És, 

úgy tűnik, hogy a jövőben még nagyobb mértékben fogunk rájuk építeni. Minthogy az 

életünket átszövő ingerek egyre bonyolultabbá és sokrétűbbé válnak, hogy kezelni tudjuk 

őket, mind nagyobb mértékben kell egyszerűsített eljárásainkra támaszkodnunk.  

A befolyásolás hat alapelvével és eszközével foglalkozunk majd, abból a célból, hogy 

egyfelől jobban felismerjük azokat a törvényszerűségeket, amelyek a társas kapcsolatainkban 

nélkülözhetetlenek, másfelől meg, hogy eredményesen ki tudjuk védeni a befolyásolás 

csapdáit. Hogy időben felismerhessük sebezhetőségünk helyeit, és a döntéseink valóban a 

sajátjaink legyenek. 

 

A befolyásolhatóság legalapvetőbb eszköze:  

a kölcsönösség  
 

A befolyásolás azokkal az értékrendszeri eszközökkel történik, amelyek benne vannak abban 

a kultúrában, amelyben élünk. Szocializálódásunk során egészen kicsi korunktól kezdve, 

szinte észrevétlenül tanuljuk meg azokat a szabályokat, amelyek a mindennapi 

kapcsolatainkban nélkülözhetetlenek. Ezek a szabályok egyben a meggyőzés és a befolyásolás 

eszközei is - meggyőzhetőkké válunk általuk és alkalmazva azokat magunk is 

befolyásolhatunk másokat.  

A kölcsönösség minden emberi társadalomban jelen van, mindenféle tevékenységet áthat, 

amelyet az emberek egymásért tesznek. Ez a szabály azt mondja ki, hogy valamilyen módon 

viszonoznunk kell azt, ha valakitől valamit kapunk. Ha valaki szívességet tesz nekünk, 

viszonoznunk kell; ha valaki ajándékot küld születésnapunkra, nem felejtjük el, hogy mi is 

ajándékot küldjünk a születésnapjára; ha egy családtól meghívást kapunk az összejövetelükre, 

nekünk is meg kell hívnunk őket - és még sokáig sorolhatnánk a mindennapi történéseket. A 

kölcsönösség elve alapján a jövőben le vagyunk kötelezve a szívességek, az ajándékok, a 

meghívások és hasonlók viszonzására. Olyannyira tipikus, hogy ezek kötelezettséggel járnak, 



hogy a kifejezés: „nagyon lekötelez” a „köszönöm” szinonimájává vált szinte minden használt 

nyelvben.  

A kölcsönösség elve, majd az abból következő kötelezettségérzés az emberi társadalomban 

óriási fejlődést eredményezett, mert azt jelentette, hogy az egyén bizalommal adhat valamit - 

élelmet, energiát, gondoskodást stb. - valaki másnak anélkül, hogy az számára valóban 

elveszett volna, mert máshol, valamilyen más formában visszakapja azt. Mindnyájunkat úgy 

tanítottak, hogy megfeleljünk ennek az elvnek, és mindannyian tudunk a társadalmi 

szankciókról és megvetésről, amivel az elv megszegése jár. Az ilyen személyt negatív 

jelzőkkel illetik: hálátlan, szélhámos, potyázó stb. Általános ellenszenv sújtja azokat, akik 

elfogadnak szívességet, de nem veszik a fáradtságot, hogy viszonozzák azt, amit kapnak. 

Általában mindent elkövetünk hát azért, hogy ne soroljanak bennünket közéjük. Sokszor 

kényszerülünk így arra, hogy mindent megtegyünk, hogy vissza is adjunk, és erre 

„kényszerítenek” is minket olyanok, akik nyerni akarnak kötelezettségérzésünkön.  

A kölcsönösség elvének félelmetes hatása van; gyakran adjuk beleegyezésünket olyan 

esetekben is, amikor - ha nem létezne a kötelezettség érzése - inkább nemet mondanánk. Ezt 

az elvet használják velünk szemben olyan emberek, akiket nem kedvelünk, a kellemetlen 

vagy nem szívesen látott ügynökök, kereskedelmi utazók, gyógyszergyárak képviselői, 

szavazatinkat megszerezni igyekvő politikai pártok stb., amikor azon igyekeznek, hogy 

mielőtt kérésüket előadnák, csekély szívességet tesznek nekünk. Az ügynökök otthagynak 

nálunk egy ingyen példányt a kínált portékából; a gyógyszergyárak képviselői, egy kedves kis 

tárgyat emlékeztetőül, hogy az ő készítményeiket használjuk; a politikai pártok látványos 

képeslapokkal kívánnak nekünk boldog új évet, és a példák a végtelenségig sorolhatók. A 

mélyen belénk ivódott szabály pedig arra kényszerít bennünket, hogy viszonozzuk a 

szívességet, megtegyük, amire kérnek bennünket.  

Miért idéznek elő bennünk csekély, kedvezményező szívességek időnkét sokkal nagyobb 

arányú viszonzást? Legtöbben nagyon kellemetlenül érezzük magunkat a lekötelezettség 

állapotában. Nyomasztóan hat ránk, és minden igyekezetünkkel azon vagyunk, hogy 

megszabaduljunk tőle. Az érzés gyökere az, hogy a kölcsönös megállapodások nagyon 

fontosak a társadalomban, és ezért úgy nevelnek bennünket, hogy érzelmileg zavarjon a 

kötelezettség terhe. Már csak azért is hajlandók vagyunk a kapottnál nagyobb szívességet 

tenni, hogy az adósság pszichológiai terhétől megszabaduljunk. A belső kényszer ugyanis 

nagyon megterhelő számunkra, ezért nem csoda, hogy a kölcsönösség nevében sokszor többet 

adunk, mint amennyit kaptunk. 

 

A befolyásolás további eszközei: 

az elkötelezettség és a következetesség 

 

A kölcsönösség elve, mint mondtuk, arra kötelez bennünket, hogy a szívességet vissza kell 

adni. De ha kiderül, hogy amit adnak nekünk az nem szívesség, hanem beleegyezést kiváltó 

taktika, akkor csak megfelelően kell reagálnunk, hogy megszabaduljunk a befolyástól. 

Amikor észrevesszük, hogy a másik ténykedése nem szívesség, hanem beleegyezést kiváltó 

eszköz, már nem kell tartanunk magunkat a kölcsönösség elvéhez. A szabály azt mondja ki, 

hogy szívességet szívességgel kell viszonozni, olyat nem ír elő, hogy trükköt szívességgel kell 

viszonozni.  

A kölcsönösség elvével járó kötelezettségérzés - mint említettük - következetesen az irányba 

késztet bennünket, hogy az ajándékot, a szívességet, a figyelmességet viszonozzuk. Ha 

valamit felvállalunk vagy megígérünk, azt következetesen véghez akarjuk vinni - ez 

ugyanúgy benne van a belénk ivódott társadalmi szabályokban, mint a kölcsönösség. Ha már 

választottunk, vagy állást foglaltunk valamiben, személyes és mentalitásbeli nyomás 

nehezedik ránk, hogy kötelezettségünknek megfelelően következetes magatartást tanúsítsunk. 



Ez a nyomás okozza, hogy olyan módon reagáljunk, ami előző döntésünket igazolja - még ha 

az rossz döntés is volt.  

A következetesség azért motiváló erő, mert minden körülmények között pozitívan értékeljük. 

A következetlenséget viszont nemkívánatos személyiségjegynek tekintjük. Az olyan egyént, 

akinek a szavai és a tettei nem fedik egymást kétszínűnek, zavarosnak, megbízhatatlannak 

tartjuk. A magas szintű következetességet a személyes erővel társítjuk, másfelől a 

következetesség a logika, az ésszerűség és a becsületesség lényege. A megfelelő 

következetességet tehát kultúránkban nagyra értékeljük. Segít bennünket, hogy a világban 

ésszerűen és jól tájékozódjunk. Legtöbbször jobban járunk, ha a dolgainkat megfelelő 

következetességgel intézzük. E nélkül életünk bonyolult, kiszámíthatatlan és összefüggéstelen 

lenne. De mert általában érdekünk a következetesség, gyakran esünk abba a hibába, hogy 

automatikusan vagyunk következetesek, még olyan helyzetekben is, amikor nem ez az ésszerű 

megoldás. A következetesség, ha gondolkodás nélkül alkalmazzuk, katasztrofális lehet.  

Egy példa a mindennapi életből rávilágít minderre. Irén és Róbert már hosszú ideje járnak 

együtt. Irén szeretné, ha Róbert feleségül venné és abbahagyná az ivást. Róbert mindkét 

elvárásnak ellenáll, majd egy nagyon nehéz konfliktus után Irén véget vet a kapcsolatnak. 

Nemsokára találkozik egy régi barátjával, hamarosan komoly kapcsolat alakul ki köztük, az 

esküvő idejét is meghatározzák, annak rendje és módja szerint a meghívókat is szétküldik. 

Ekkor Róbert felhívja Irént, elmondja, hogy nem tud nélküle élni, és mindent megígér neki, 

azt is, hogy abbahagyja az ivást, azt is, hogy összeházasodnak. Irén úgy dönt, hogy szakit a 

barátjával, és Róbertet választja. Összeköltöznek, Róbert nemsokára közli: szeretné, ha mégis 

várnának a házassággal, majd azt is, hogy nem tudja abbahagyni az ivást. Minden folytatódik 

úgy, mint régen. Irén azt mondja, hogy amikor választásra kényszerült, akkor érezte meg, 

hogy mit jelent Róbert az életében, és amikor mellette döntött, akkor már nem vonhatta vissza 

a szavát. Döntéséhez következetes maradt, de Róbert a sajátjához nem. A további együttélés 

minőségét mindannyian el tudjuk képzelni… 

De hasonló történhet velünk az élet bármely más területén is: vásárláskor, kötelezettség 

vállaláskor, politikai választásokkor… Ha egyszer felvállaltuk, megígértünk egy ajándékot, 

elköteleztük magunkat, végre is hajtjuk azt, még ha át is vernek bennünket. Mert időnként 

mindannyian becsapjuk magunkat annak érdekében, hogy gondolataink és meggyőződésünk 

összeegyeztethetők legyenek korábbi tetteinkkel és döntéseinkkel. A következetesség, 

amelyet legtöbbször automatikusan használunk, megakadályozhat bennünket a 

gondolkodásban, mérlegelésben, és ezt ki is használják olyanok, akik jobban szeretnék, ha 

nem gondolkodnánk. Nekik az elköteleződésünket követő következetességünk igazi 

aranybánya ahhoz, hogy rászedjenek minket anélkül, hogy azt észrevennénk. Ennek megaka-

dályozására van szükség arra, hogy felülvizsgáljuk következetességünket - hogy ne ott 

legyünk sebezhetőek, ahol legerősebbnek érezzük magunkat.  

 

 

 

A társadalmi bizonyosság meggyőz 
 

A meggyőzés és befolyásolás iránti fogékonyságunkban nagy szerepet játszik az, hogy amit 

teszünk, azt mások mennyire teszik ugyanúgy. A befolyásolásnak ez az elve azt mondja ki, 

hogy az eszköz, amivel valaminek a helyességét meghatározzuk, nem más, mint az, hogy 

mások mit ítélnek helyesnek. Azaz egy magatartásmintát adott helyzetben olyan mértékben 

tekintünk helyesnek, amennyire látjuk, hogy azt mások is alkalmazzák. 

Az a törekvés, hogy egy cselekedetet megfelelőbbnek tartunk, ha mások is azt teszik, 

általában helytálló. Rendszerint kevesebb hibát követünk el, ha a társadalmi szokásoknak 

megfelelően cselekszünk. Ha sokan csináljuk ugyanazt, általában az a helyes. A társadalmi 

bizonyosság elvének ez a sajátossága annak fő erőssége és egyben fő gyengesége is. 



Ugyanúgy, ahogyan a befolyásolás más eszközei, ez az elv is alkalmas az egyszerűsített 

megoldásokra, arra, hogy gyorsan eldöntsük, milyen magatartást tanúsítunk adott helyzetben, 

ugyanakkor sebezhetővé is tesz bennünket - mint az egyszerűsített megoldás alkalmazóját - a 

profitszerzőkkel szemben. 

Az a sajátosságunk, hogy egy cselekedetet helyesebbnek tartunk, ha mások is azt teszik, 

sokféle helyzetben kiaknázható. Rengeteg példa van erre a mindennapi életben. A csaposok 

gyakran tesznek nyitás után néhány papírpénzt borravalós poharaikba, hogy a borravalózást 

elősegítsék, és ezzel kimutassák, hogy az összehajtogatott papírpénz bedobása a helyes 

magatartás az ivóban. Ugyanezen okból a templomi pénzgyűjtők is ilyen módszert 

alkalmaznak kosaraikkal, hasonlóan szép eredményekkel. A hirdetők akkor szeretnek 

árujukról információkat kiadni, amikor nagy az érdeklődés iránta, amikor a legjobban viszik, 

mert akkor a vevőket nem kell közvetlenül győzögetni annak minőségéről, csak azt kell 

elmondani, amit mások gondolnak róla, és ez bizonyítéknak elegendő. Az eladókat arra 

tanítják, hogy ajánlataikban említsék meg olyanok véleményét - különösen a neves emberekét 

-, akik már vásároltak a termékből. Vagy nézzük meg a televíziós gyűjtések módszereit: sok 

időt szentelnek olyan listákra, amelyekben a korábban felajánlást tett nézők nevei 

szerepelnek. Üzenetük világos: „Nézzék, milyen sokan döntöttek az adakozás mellett. Ez a 

helyes hozzáállás”.  

A társadalmi bizonyosság elve akkor működik a legerőteljesebben, ha a hozzánk hasonló 

emberek magatartását figyeljük meg. Ezeknek az embereknek a magatartása adja a 

legnagyobb lehetőségét, hogy betekintsünk gondolkodásukba, hogy számukra miből is áll a 

helyes magatartás. Ezért érzünk nagyobb hajlandóságot arra, hogy olyan ember irányítását 

fogadjuk el, aki hozzánk hasonló, azét pedig kevésbé, aki különbözik tőlünk. Ez az, amiért 

egyre növekvő számban szerepeltetik a tévében a mindennapi emberek vallomásait. A 

hirdetők tudják, hogy az átlagemberek számára termékeik eladásának legsikeresebb módja, ha 

azt mutatják be, hogy a többi átlagember is azt használja. Tehát az eladandó termékről, legyen 

az mosópor, fájdalomcsillapító, üdítő vagy más italfajta hosszú dicshimnuszokat hallani a 

tévében az átlagemberektől. 

Az a kérdés merül hát fel, hogy hogyan védjük meg magunkat a befolyásolásnak ettől az 

eszközétől, ha már az a magatartásunk olyan nagy területét járja át? A nehézséget az is 

fokozza, hogy legtöbbször nem is akarunk védekezni a társadalmi bizonyosság által nyújtott 

információk ellen. Az a bizonyosság ugyanis, amit arra ajánl, hogy hogyan cselekedjünk adott 

helyzetben, általában érvényes és értékes - tehát egyfajta automatikus „irányítókészülékkel” 

ruház fel bennünket. A megoldás tehát az marad, hogy ha azt észleljük, hogy a társadalmi 

bizonyosság automatizmusa nem megfelelő információkkal dolgozik - ha valótlan állításokat 

közölnek velünk -, ki kell kapcsolni ezt a mechanizmust, és saját kezünkbe kell venni az 

irányítást. 

 

Az ismeretség és a barátság:   

a befolyásolás hatásos eszköze 

 

A meggyőzési szakemberek már régen felismerték, hogy leginkább annak a kérésére 

szeretünk igent mondani, akit ismerünk és szeretünk. Ezt az egyszerű szabályt vadidegenek 

százféle módon alkalmazzák, hogy rávegyenek bennünket kéréseik teljesítésére. 

Az otthon tartott összejöveteleken való termékeladás egyes cégeknek sokkal nagyobb hasznot 

eredményez, mint a kiskereskedelmi árusítás. Ezeken az összejöveteleken jelen van a 

kölcsönösség (mindenki kap valamit, mielőtt az árusítás megkezdődik); az elkötelezettség 

(minden résztvevőt arra ösztönöznek, hogy mondja el a többiek előtt az eddig megvásárolt 

termékek felhasználási lehetőségeit); a társadalmi bizonyosság (amint elkezdődik a vásárlás, 

minden eladott termék azt erősíti, hogy hasonló emberek is veszik a terméket, azért annak 



jónak kell lennie). Tehát a befolyásolás minden eddig ismertetett eszköze jelen van, hogy a 

vásárlási kedvet erősítse.  

De az igazi hatékonyság az ismeretség és barátság szabályára épül. A termék megvásárlására 

vonatkozó kérés ugyanis nem az illető cég képviselőjétől érkezik, hanem az összejövetelt 

megszervező háziasszonytól. A szakember a valóságban megkérheti a résztvevőket, hogy 

vásároljanak, de a pszichológiailag kényszerítő kérés a háziasszonytól érkezik, aki a 

bemutatóra meghívta ismerőseit, és aki - ezt mindenki tudja is -, minden egyes eladott termék 

után részesedést kap. Így a cégnek sikerül megoldania, hogy az üzletfelek egy baráttól a 

barátság miatt vásároljanak, ne pedig az ismeretlen ügynöktől. Az ismeretséget, a vonzalmat, 

a melegséget, a biztonságot és a barátság kötelezettségét is bevonják, hogy hassanak az 

árusításra. Nehezebb, vagy éppenséggel lehetetlen visszautasítanunk egy jótékonysági kérést, 

amikor az egy baráttól vagy szomszédtól érkezik. Adott esetben a módszer alkalmazásakor a 

barátnak jelen sem kell lennie, gyakran nevének említése is elegendő. Amikor a vevő bevallja, 

hogy tetszik neki a termék, rávehető, hogy mondja meg olyan barátainak a nevét, akik 

örülnének, ha hallanának a termékről. Az ügynök ezután minden egyes lehetséges vásárlót 

egyik barátjának a nevével ellátva tud felkeresni, „aki azt javasolta, hogy jöjjek ide, mert ez 

Önt biztosan érdekelni fogja…” Ilyen körülmények között nehéz elküldeni az ügynököt, 

majdnem olyan, mintha egy barátot küldenénk el. 

Az ismeretség és barátság elve tehát nagyon erős társadalmi kötelék és sikeresen 

alkalmazható arra, hogy befolyásoljanak minket. A meggyőzésnek az alapja pedig az, hogy 

sikerül nekik elfogadtatni magukat velünk. Megint a társadalmi-mentalitásbeli szabályok 

ismeretében. Ilyen bennünk élő szabály a fizikai kinézetről az, amely azt mondja, hogy „a jó 

megjelenésű egyenlő a jóval”. Ezért döntésünket nem egyszer anélkül hozzuk meg, hogy 

tudatában lennénk a fizikai vonzerő szerepével. De a hasonlóság ugyanilyen eszköz az 

elfogadtatásra: azokat az embereket szeretjük, akik hasonlóak hozzánk – hasonlóan 

öltözködnek, hasonló az érdeklődési körük stb. De említsük meg még a bókokat is, amikkel 

manipulálni lehet velünk. Ki ne szeretné, ha bókolnak neki, a hízelgéssel pedig jól át lehet 

verni bennünket. 

Minden látszat és nehézség ellenére a barátság elvével visszaélőkkel szemben van 

lehetőségünk védekezni. Elég, ha arra figyelünk fel, hogy a bennünket meggyőzni igyekvő 

illetőt az indokoltnál jobban megkedveltük, hamarabb és mélyebben megszerettük, mint 

ahogyan az várható volt. A nem igazolható szeretet egyszerű felfedezése elegendő ahhoz, 

hogy tegyünk ellene. A helyezettel nem arányos szeretet, gyors barátság emlékeztethet 

bennünket arra, hogy a megnyerő egyén - kereskedő, ügynök, politikus, vallásvezető stb. - és 

az üzleti érdek két különálló tényező. 

 

A tekintély-elv a befolyásolás szolgálatában 
 

Hasonló a helyzet egy másik emberi relációban is: gyakran automatizáljuk a döntéseinket, 

mert nem tudunk ellenállni. A tekintélyszeméllyel való kapcsolatunk lehet ilyen 

A mindennapi élet nagyon sok területén figyelhetjük meg saját magunkon is, hogy a 

számunkra tekintélyszemély részéről történő ajánlásokon, utasításokon alig vagy egyáltalán 

nem gondolkodunk - azokat szinte automatikusan végrehajtjuk. Az elismert tekintélytől 

származó információ annak a döntésnek hasznos lerövidítését eredményezi, hogy hogyan 

cselekedjünk egy adott helyzetben. Már a születésünktől kezdve arra nevelnek bennünket, 

hogy a megfelelő tekintélynek engedelmeskedjünk, és arra, hogy az engedetlenség helytelen.  

A tekintély-elvnek mindig is megvolt az igazi gyakorlati jelentősége. Már egészen kicsi 

korunktól egyes emberek - szülők, tanárok stb.- többet tudtak nálunk, és rájöttünk, hogy 

részben nagyobb bölcsességük miatt, részben pedig, mert jutalmazásunk és büntetésünk az ő 

kezükben volt, érdemes megfogadni tanácsukat. Ugyanazon okokból felnőttként is 

megmaradnak ezek az előnyök, bár a tekintélyek ekkor már a munkaadók, a bírók, a kormány 



vezetői stb. Mivel pozíciójukkal jár az információkhoz való jobb hozzáférés, és a hatalom a 

kezükben van, megvan az értelme, hogy a kinevezett tekintélyek kívánságait teljesítsük. 

Olyannyira megvan, hogy valójában akkor is így teszünk, ha annak semmi értelme sincs. Ez 

az ellentmondásosság pedig ugyanaz, mint ami a befolyásolás többi eszközénél is jelen van. 

Abban a pillanatban, amikor felismerjük, hogy nagyon is érdemes engedelmeskedni a 

tekintélynek, könnyen megengedjük magunknak az automatikus engedelmesség kényelmét. 

Nem kell gondolkodnunk, ezért nem is gondolkodunk. Minden olyan esetben, amikor 

magatartásunk ilyen gondolkodás nélküli irányítás alatt áll, biztosak lehetünk benne, hogy 

lesznek olyan meggyőzési szakemberek, akik ezt kihasználják saját javukra. 

A tekintély biztosításának alapvető eszköze a cím, a titulus. Nagyon sokféle van belőle, ami 

kiváltja együttműködésünket, akkor is, ha a valóságos tekintély lényege nincs is jelen. Ezt 

azok a meggyőzési szakemberek használják fel széles körűen, akiknél a lényeg hiányzik. 

Például a szélhámosok, akik felruházzák magukat a tekintélyhez szükséges címekkel, 

öltözékkel és csalétkekkel. Semmit sem szeretnek jobban, mint elegánsan felöltözve kiszállni 

egy elegáns kocsiból, és úgy bemutatkozni, mint XY doktor, bíró, professzor stb. Úgy 

gondolják, ha mindezzel rendelkeznek, nagyon megnövekszik az esélye annak, hogy másokat 

befolyásoljanak. Ennek az alapja pedig nem más, mint az, hogy cselekedeteinket jobban 

befolyásolja egy cím, titulus, vagy öltözék, mint annak a személynek az egyénisége, aki 

magáénak mondja azokat. Kultúránkban az egyenruha, vagy pedig az üzletember jól szabott 

öltönye tekintélystátuszt biztosít viselőjének.  

Tudunk-e védekezni a tekintély-elv ellen? Használhatunk védekező taktikát, csak ki kell 

tudnunk küszöbölni belőle az automatizmust. Mivel tipikusan rosszul értelmezzük a tekintély 

tetteinkre gyakorolt befolyását, ezért előnytelen helyzetbe kerülünk, mert nem vagyunk elég 

óvatosak, amikor meg akarnak győzni bennünket. A védekezés alapformája az, hogy ha 

jobban megértjük a tekintély hatásának működését, az segíthet abban, hogy ellent tudjunk 

állni neki. Amikor olyan helyzetbe kerülünk, hogy meggyőzni próbálnak bennünket, két 

kérdés feltevése nagyban segíthet döntésünkben. Az egyik az, hogy a „tekintély tényleg 

szakember-e?” Ez abban segít bennünket, hogy meg tudjuk figyelni: az adott tekintélynél meg 

van-e a hitelesség az adott témával kapcsolatban, azaz tényleg szakembere-e annak a 

témának, amelyikről beszél. Így elkerülhetjük a tekintélyszemélyre való automatikus 

reagálást. A másik kérdés: „Vajon a szakember tényleg tekintély-e?” Ez meg abban segít, 

hogy a realitásra, a nyilvánvalóra figyeljünk, ne az esetleges tekintélyszimbólumokra, címre, 

státuszra. Ez által lehetővé válik számunkra, hogy a hitelességre figyeljünk – csökkentve így 

sebezhetőségünket. 

  

A hiány tudata is hatásos meggyőző eszköz 

 

Az irányított tekintélytisztelet számtalan megnyilvánulásával találkozni a mindennapi életben. 

Minden a hierarchia alapján szerveződő rendszer így működik: a gyógyítás, a rendőrség, 

katonaság, a termelő vállalatok irányítása nem lehetséges hierarchia nélkül, hogy csak 

néhányat említsünk - a tekintélyszemély kiadja az utasítást, a beosztottak pedig ebben a 

helyzetben abbahagyják a gondolkodást, kikapcsolják „szakmai elméjüket”, és reagálni 

kezdenek. 

Ilyen automatikus gondolkodást eredményezhet a hiány veszélye is. 

A hiány elve a mindennapi meggyőzések során abban a szabályban rejlik, hogy ha valami 

ritka, vagy ritkává válik, a valódinál sokkal értékesebbnek tűnik fel számunkra. A hibás 

árukat, az elmosódottan nyomott bélyegeket, vagy a kétszer vert pénzérméket sokszor a 

legmagasabbra értékeljük. Tökéletlenségek, amelyek egyébként szemétbe kerülnének, ha 

ritkaságnak számítanak, értékelt tulajdonná válnak.  

A lehetséges veszteségnek nagy szerepe van döntéseinkben. Valójában jobban motivál 

bennünket az a gondolat, hogy valamit elveszíthetünk, mint az, hogy valami hasonló értékűt 



nyerhetünk. Például, ha a háztulajdonosoknak azt mondják, mennyi pénzt veszíthetnek a nem 

megfelelő szigeteléssel, sokkal nagyobb arányban fogják szigetelni otthonukat, mint azok, 

akiknek azt mondják, mennyit takaríthatnak meg. De más területen is megfigyelhetjük ezt a 

jelenséget. Például, az egészségvédelem területén. Az olyan brosúrák, amelyek arra ösztönzik 

a nőket, hogy önellenőrzéssel keressék a mellrák jeleit, jelentősebb sikereket érnek el, ha úgy 

állítják be, hogy mit veszíthetnek (pl. „az életébe kerülhet, ha nem szán csupán öt percet az 

önellenőrzésre”), mint ha arról szólnak, hogy mit nyerhetnek (pl.: „az életét mentheti meg, ha 

csak öt percet rászán a mellei önellenőrzésére”).  

Mivel a hiány elve kitűnően működik a dolgok értékének meghatározásában, nyilvánvaló, 

hogy a meggyőzési szakemberek is alkalmazni fogják, amikor megpróbálnak befolyásolni 

bennünket.  Leggyakrabban a „korlátozott szám” taktikáját alkalmazzák, amikor a vevőt arról 

informálják, hogy egy bizonyos termékből nincs túl sok, és nem lehet garantálni, hogy hosszú 

ideig lesz belőle. Nincs olyan területe a kereskedelemnek, ahol ez a taktika nem járna sikerrel. 

Ugyanilyen hatásos a „határidő-taktika”, amelyben a vásárlónak megadnak egy hivatalos 

időtartamot, ami alatt lehetősége van arra, hogy megkapja, amit megvételre kínálnak neki. Az 

ügyes kereskedő hatékonnyá tudja tenni ezt a technikát azáltal, hogy nyilvánosságra hozza a 

vétel határidejét, amellyel akkor is felkelti az érdeklődést, ha előzőleg esetleg senkit sem 

érdekelt az a termék. 

Mindkét taktika a hiány elvére alapoz, amely két fontos forrásból táplálkozik. Az egyik az, 

amit a befolyásolás már korábban ismertetett eszközeiről is elmondtunk, nevezetesen: ez is az 

egyszerűsített megoldásokhoz való ragaszkodásunkra épít. Ragaszkodunk ahhoz a 

meggyőződésünkhöz, hogy az olyan termékek, amelyekhez nehéz hozzájutni, általában 

jobbak, mint amelyekhez könnyen hozzájutunk, így a termék elérhetősége alapján gyorsan és 

helyesen ítélhetjük meg a minőségét. A másik forrás az a mozzanat, hogy ha valami gátolja a 

kívánt termékhez való hozzájutást ez kivált bennünk egy ellenreakciót, hogy még inkább 

akarjuk azt megszerezni, mint korábban. Mind a két forrás olyan gyengénk, amely 

sebezhetőségünket fokozza, és ez által sikeresen alkalmazhatják velünk szemben a bennünket 

befolyásolni, meggyőzni szándékozók.  

Hogyan állhatunk ellent a hiány-elv befolyásoló hatásának? Gyakran gondoljuk azt, hogy a 

hiány nyomása ellen fel vagyunk fegyverkezve, de sokkal nehezebb óvatosan cselekedni. 

Legnagyobb részt azért, mert a hiányra való tipikus - fentebb leirt - reagálásaink gátolják 

reális gondolkodási képességünket. Amikor látjuk, hogy valami kevésbé elérhetővé válik 

számunkra, a veszítés félelmével - tehát érzelmileg - reagálunk, és a racionális 

gondolkodásunk háttérbe szorul. Ha megtanuljuk felismerni ezt az érzelmi állapotot, akkor 

figyelmeztetni tudjuk magunkat arra, hogy legyünk óvatosak. Hasznos feltenni a kérdés, 

amikor hiány jellemez egy terméket, hogy voltaképpen miért is vágyunk rá.  

 

 

Meggyőzhetőségünk és befolyásolhatóságunk rajtunk múlik 

 

Áttekintve az eddigieket, az a kérdés merül fel, hogy miért alkalmazzuk döntéshozatalainkban 

azokat az eszközöket, amelyek egyúttal a meggyőzés és befolyásolás eszközei is. Mért van 

szükség gyors döntésekre, miért van szükség arra, hogy döntésgyorsítókat használjunk? 

Információ feldolgozó képességünknek meg vannak a korlátjai és a hatékonyság érdekében 

néha el kell tekintenünk az időrabló, bonyolult és teljességgel informált döntéshozataltól az 

automatikusabb, primitívebb reagálási forma javára. Például, amikor eldöntjük, hogy egy 

kérdésre igent vagy nemet mondunk, akkor gyakran csak egyetlen, számunkra fontos, 

információra figyelünk. Ezek az információk azok, amelyek aztán a leggyakrabban használt 

döntésgyorsítók lesznek a számunkra, pontosan azért, mert a tapasztalat szerint a 

legmegbízhatóbbak és általában a helyes megoldást eredményezik. Ezért alkalmazzuk a 

kölcsönösség, a következetesség, a társadalmi bizonyosság, a tekintély és a hiány-elv elemeit 



olyan gyakran és olyan automatikusan, amikor valaminek az elfogadásáról, valamilyen 

együttműködésről döntünk. Mindegyik önmagában nagyon megbízható indítékot ad arra 

nézve, hogy mikor járunk jobban, ha igent, vagy ha nemet mondunk. 

Ezeket az indítékokat legvalószínűbben akkor használjuk, amikor nincs kedvünk, időnk, 

energiánk, vagy ismeretünk, hogy a szituáció teljes felmérését elvégezzük. Amikor siettetnek 

bennünket, vagy szorult helyzetbe kerülünk, amikor bizonytalanok vagy érdektelenek, 

figyelmetlenek vagy fáradtak vagyunk, akkor a meglévőnél kevesebb információra 

koncentrálunk. Mindez zavarja a tisztánlátást, de a döntést meg kell hozni, elkerülhetetlen hát, 

hogy gyorsított eljárásokhoz folyamodjunk. Mindez kikerülhetetlen a modern életvitelre 

jellemző tömény információáradattal való megküzdéshez. Jól tudjuk ma már, hogy a 

tudásanyag minden nyolc évben megduplázódik. Többet utazunk, többször költözünk új 

lakhelyre, a házakat gyorsabban építik, és hamarabb is bontják le, több emberrel veszünk fel 

kapcsolatot, amely kapcsolatok azonban rövidebb időszakra szólnak. A bevásárlóközpon-

tokban, autószalonokban, szaküzletekben stb. a termékek olyan választékával találkozunk, 

amelyről az előző évben még nem is hallottunk, és a következő években már elavultnak 

számítanak, vagy a feledés homályába vesznek. Újdonság, mulandóság, változatosság, 

gyorsulás civilizált életünk jellemzői. 

Legtöbbször tehát a felgyorsult életvitel az, ami miatt az ismertetett döntésgyorsítókat 

használni kényszerülünk, mert a döntésünkhöz nincs lehetőség minden részletre kiterjedő 

elemzésre. Amikor ezek, a legtöbbször mindenki által használt döntéshozatali eszközök 

valóban megbízhatóak nincs semmi rossz az egyszerűsített gondolkodásban. Probléma akkor 

jelentkezik, amikor ezek az eszközök rossz tanácsadóvá válnak, és rossz döntésre 

ösztönöznek, amikor a bennünket meggyőzni igyekvők csalnak, és az automatikus, 

egyszerűsített reagálásunkból akarnak hasznot húzni. Ha az egyszerűsített reagálások 

gyakoribbá válnak, ami a modern, felgyorsult életmódban szinte elkerülhetetlen, akkor 

biztosak lehetünk abban is, hogy a csalások gyakorisága is növekedni fog. Ugyanakkor ezek a 

megoldások ma már nem tekinthetők luxusnak, hanem kimondottan szükség van rájuk, és arra 

lehet számítani, hogy a mindennapi életünk felgyorsulásával egyre fontosabbá válnak.  

Ezért kell minden esetben reagálnunk, amikor valaki azért, hogy meggyőzzön bennünket, 

visszaél befolyásolhatóságunkkal! 

Hogy hogyan befolyásolnak, győznek meg bennünket egy vásárlás alkalmával, egy 

szerződéskötéskor, vagy éppenséggel egy politikai párt ideológiájának elfogadását illetően, 

nagyban rajtunk múlik. Az első, amire mindig hasznos gondolni: a bennünket meggyőzni 

igyekvőnek mindig érdeke fűződik ahhoz, hogy befolyásolási próbálkozása sikerrel járjon. 

Másodszor - különösen nagyobb horderejű döntésekkor - próbáljuk meg felismerni 

magunkban az egyszerűsített gondolkodás jellemzőit, mert ez segít abban, hogy használni 

tudjuk azokat a képességeinket, amelyekkel alaposabb elemzésnek tudjuk alávetni az elénk 

tárt tényeket. Így sebezhetőségünk kevésbé lesz kiaknázható mások számára. És a meghozott 

döntések valóban a sajátunk lesznek 

 


