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A KITŰZÖTT FELADAT RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA
Közismert, hogy a manipulatív kommunikáció a totalitárius államokban a
tömeghadseregek időszakában több mint egy évszázada áll az egymást követő nemzedékek
figyelmének középpontjában. Mi több rendkívüli módon meghatározta az elmúlt évszázad
történéseit. Tény az is , hogy a tudomány az elmúlt időszakban nagyon sok új ismeretekkel
gazdagította az emberiség emlékezetébe vésve a totalitáris diktatúrák manipulatív hatásának
rendkívül káros „eredményét”.
Az értekezés célja kettős, nevezetesen a totalitárius diktatúra manipulatív
kommunikáció kétirányú (német szovjet)felhasználásának eredményeként annak elérése más
részről

a

tömeghadseregek

(tömegek)

manipulációja

a

vizuális

kommunikáció

felhasználásával. Vizsgálataim során a totalitárius művészet mai megítélését is kutattam,
dokumentumok másodelemzésével és verbális megnyilatkozások - interjúk és vélemények összevetésével. A manipuláció és a propaganda, az ideológiák és eszmék uralma az
emberiséggel egyidősek. Mégis talán a XX. század történelmi tragédiáiban érték el
csúcspontjukat, hatásaik ma is érezhetőek és kézzel foghatóak. A tudatküszöb alatti érzékelést
(filmkocka bevágása

mozgóképbe),

ugyanúgy a

totalitárius

„találmány”,

mint

a

monumentálisan impozáns épületek lenyűgöző hatása vagy a különböző pozitív értékek
kisajátítása. Ezek a technikák ma is élnek, bár sokszor módosult formában és kellő
odafigyeléssel kiszűrhetőek. Minden információ hasznos lehet, mellyel „felvehetjük a harcot”
az individuális szabadság korlátai: a manipuláció, az ideológiai trükkök ellen, így a
művészetpszichológia jelzett része a nevelés, az oktatás, a példaadás szerves része lehet
azáltal, hogy önálló véleménynyilvánításra képes, mindent egészséges szkepszissel fogadó,
gondolkodó embereket segít.


A kutatás hipotézisei, célkitűzései: Bizonyítani, hogy a totalitárius rendszerek

az intézményesített terror álcázására, ellensúlyozására jöttek létre, az élet minden területére
kiterjedő korlátlan hatalommal. A diktatúrákban élő emberek (akik tömegként értelmeződtek)
ezt „Új Élet”- ként, „Kultúra”- ként vagy egyszerűen a hétköznapjaikként élték meg. Ennek a
jól felépített és megtervezett propagandarendszernek egyik elemévé vált a művészet azáltal,
hogy a művészet eszközzé devalválódott.


Bizonyítani, hogy elmosódtak a határok a propagandaművészet és a totalitárius

művészet között. A művészet, a kultúra és a propaganda fogalma szinonimaként használható,
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mert a művészetek összessége, az összes művészeti ág egy szerves totalitásnak tekinthető. A
totalitárius művészet, mely az adott kor társadalmi konstellációkból nőtt ki, mint annak tükre
és mutatója. Elemezni és megállapítani a totalitárius államhatalom jelentéstartalmát több
tudományág szemszögéből történelmi megközelítésben. Vizsgálni Hitler és Sztálin
hatalmának diktatórikus, katonai jellemzőit. Elemezni és feltárni ezen időszak alatt a
diktatúra kialakulását, funkcióját, motivációját.


Elemezni és feltárni a kommunikáció és propaganda jelentéstartalmát. Vizsgálni és

megállapítani a manipulatív hatás jellemzőit, alakulását a vizsgált időszakban.


Elemezni és megállapítani a művészet, a kommunikáció és a propaganda együttes

kapcsolatának összefüggéseit. Mindezekből következtetni arra, hogy miként valósul meg a
manipuláció a művészeten keresztül.


Elemezni és megállapítani, hogyan formálta a kialakított „ideális ember” képet a

mindenkori államvezetés. Mindezekből következtetni arra, hogy a vizuális kommunikáció
manipulatív eszközeit használva hogyan erőltette a hatalom az egyénre, az általa ideálisnak
vélt emberképet.


Elemezni és értékelni a szimbólumok, jelképek mítoszok és rítusok jelentéstartalmát a

téma szerinti megközelítésben. Vizsgálni és megállapítani, hogy a szimbólumok, jelképek,
mítoszok és rítusok alárendelődnek a totalitárius művészetben Elemezni és értékelni a
propaganda művészet befogadásának lélektani feltételeit. Vizsgálni és értékelni a művek
alkotásának, létrehozásának folyamatait, mögöttes tartalmi jelentéseit.


Elemezni és értékelni a szocialista realizmus fogalmát. Vizsgálni a szocialista világkép

elemeit. Mindezekből következtetni a szovjet állam szocialista elemeire a művészetben.


Elemezni és értékelni a „Harmadik Birodalom” művészetének tartalmát. Vizsgálni és

értékelni a totalitárius művészet szerepét a hétköznapokban.
kutatási módszerek:
A kutatómunka során törekedtem az értekezés vertikális és horizontális összefüggéseinek
kialakítására, a kutatási célok, az alkalmazott módszerek, a következtetések és a konklúziók
alapján megfogalmazott tudományos eredmények összhangjának megtartására. Valamennyi
kérdéskör vizsgálatánál a módszerek komplex alkalmazására törekedtem.
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Az értekezés hat fejezetből áll:
Az első fejezetben: a közelmúlt történéseit dolgoztam fel melyek jelentős
változásokat idéztek elő XIX. század történelmének alakulásában. Az ipari forradalom
hatása a társadalmakra, melyben részletesen foglalkoztam a különböző elméletek
megjelenésével kiemelve a lényeges hatásait. A történelmi események, technikai újítások, új
eszmék és elméletek komoly kapcsolatban állnak az adott időszakban a társadalmi fejlődéssel.
Következésképpen feltártam és megállapíthattam , hogy a politikai lépések hosszú távon
befolyásolják az adott társadalmi életet. A XIX. században történt események kövezték ki az
utat a XX. század történéseinek. 1914-re kialakultak azok a szövetségi rendszerek is, melyek
később a világháború eseményeit is meghatározták. A hatalmak a gazdasági forrásokra vetik
magukat, melynek következménye az I. világháború. A kialakult társadalmi viszonyok
megkövetelték azon fogalmak tisztázását melyek szorosan kapcsolódnak a totalitárius államok
létrejöttének hátteréhez, stratégiai célkitűzéseik megértéséhez. Ehhez részleteztem a diktatúra,
diktátor, hatalom fogalmát melyből levezethető, hogy a totalitárius diktatúra egy hatalmi
központ olyan totális dominanciáját jelenti a társdalom minden alrendszere felett, amelyet
sem a törvények, sem a szokások nem korlátoznak. Ezen totalitárius társadalmak
kialakulásának feltételeinek folyamata kommunikáció elemeinek érzelmi megismerés
folyamatában rendkívül fontos.
A második fejezetben: közlés elemeit az érzelmi oldal és a megismerés folyamatában
alkalmazott kommunikáció fejlődését a propaganda felhasználását. Így alakult ki az a
kommunikációs elmélet folyamatos fejlődése. A propaganda tökély szintre emelése főbb
elemeinek meghatározása. Rendkívüli hatása, mely vezetők fetisizálása, misztifikálása,
karizma kialakítása (érinthetetlenség, erő kultusza, titokzatos többlet), mely a személyi
kultusz kialakulásáig vezet. E kultusz visszahat a diktátorra és személyiségtorzulásokhoz
vezet (realitásérzék elvesztése).
A harmadik fejezetben: a művészet mindenoldalú hatását dolgoztam fel a
propagandában és annak felhasználását a manipulációban. Elemzésemben következtetéseket
vontam le különböző művészeti irányzatok összevetéséből. Különösen a totalitáris diktatúrák
kialakulásához vezető művészeti irányok manipulatív értékeinek felhasználását értékeltem.
A manipulatív szimbólumok jelképek , mítoszok rítusok alkalmazására fordítottam figyelmet
és összefoglaltam szerepüket a totalitáris diktatúrák kialakításához azok felhasználásával.
Külön foglalkoztam a horogkereszt szerepével annak felhasználásával a nácizmus
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törekvéseinek elérésében az archaikusság megteremtésében és az ötágú vörös csillag , mint
szimbólum szerepével.
Kidolgoztam és értékeltem a manipuláció szerepét lehetséges változatait. Manipulációról
akkor beszélhetünk, ha valaki mellett, vagy valami mellett érvelünk, mivel azt el akarjuk
fogadtatni. A közlés azonban nem vállalja fel nyíltan a meggyőzés valódi célját, és önmagát
tárgyilagosnak próbálja feltüntetni. A manipuláció legfontosabb eszköze a filmet alkotó
darabok meghatározott rendben történő összeragasztását technikailag montázsnak nevezzük,
mely a manipuláció legfontosabb eszköze. Az uszító manipuláció a propaganda élesebb
válfaja ami első lépésként kialakította a művészeti ellenségképet. Ide tartozott minden, ami a
hatalom érdekeit szolgálni nem tudó vagy akaró művészeti forma volt. Először a címkézés
gyakorlata valósult meg (elfajzott vagy formalista- amelybe természetesen sok mindent bele
lehetett érteni), majd e minősítő fogalmak elleni támadássorozat indult meg. A hatalom
megszerzésének eszköze a hatalmi viszony képi kifejezése történelmileg kialakult struktúrák,
szimbólumok, térbeli elrendezések vannak. Ezek nemcsak megnyilvánulásai a hatalomnak,
hanem

megfelelő,

célirányos

alkalmazásuk

esetén,

hozzásegíthetnek

a

hatalom

megszerzéséhez, megtartásához, demonstrálásához. A méret növelését segítheti bármilyen
kiemelkedő alapzat.” A vertikális alárendeltség miatt az „alárendeltek” „felnéznek” a
„feljebbvalóra”. A nürbergi monumentális felvonulási tér bizonyítéka a nagyságnak a méretek
grandióz tömegmozgásoknak. (nürbergi per).
A negyedik fejezetben: bizonyítom kultúra szerepét a totalitárius diktatúra
kialakításában való szerepét többek között azt, hogy miként viszonyul egymáshoz egy modern
és egy vele együtt élő ősi, tradicionális kulturális attitűd. A kultúra vonatkozásában
ugyanakkor beszélünk „magas kultúráról” (vagy elitkultúráról), amely szociológiai
értelemben mindenképpen kapcsolatban áll a tanulással és művelődéssel (műveltséggel), azaz
annak a kánonnak az elsajátításával, amelyet az adott társadalom jelölt ki a maga számára. a
magas kultúra mellett létezik a tömegkultúra fogalma (a kettő között számtalan dinamikus
átmenettel), amely olykor alulról szerveződve, olykor felülről irányítva, akár bizonyos
manipulatív elemeket is magába foglalva jön létre. Kimutattam, hogy a fogyasztói kultúra és a
totalitárius művészethasonlóságait. Megállapítottam, hogy a náci művészetet sok tekintetben a
fogyasztói társadalom előképének is tekinthetjük. Mindenesetre sok figyelemreméltó
egyezést, azonosságot találhatunk a tömegkultúra és a totalitárius álkultúra között. A
totalitárius művészet nem az egyes egyénekhez, hanem a tömegekhez szól, annak érzelmi és
értelmi oldalához. Az érzelmi oldalhoz, mivel érzelmeket vált ki a műélvezet által (művészi
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hatás), és az értelemhez, hiszen a művet a megértés által is feldolgozza a befogadó személy.
Ehhez jön még a mű értelmezése, melyet az uralkodó elit szolgáltat.
Az ötödik fejezetben: az eddig meghatározottak alapján konkrétan elemeztem a
szocialista realizmus mint a totaliárius hatalom kialakulásának lehetőségét ugyanezt tettem a
német nemzeti szocializmussal majd következtetést vontam le összevetésükből. A szocialista
és a nemzeti szocialista realizmus összehasonlítását fontos feladatnak tekintettem, ám a
lényegi differenciák leginkább a történelmi hagyományokból (társadalmi, gazdasági
struktúra), a két rendszer sajátosságaiból (értékrendszer, politikai berendezkedés), tehát
magából abból következnek, hogy két rendszerről, két művészeti formáról beszélhetünk.
Ezeknek az apró különbségeknek a bemutatása a két rendszer összemosása ellen hathat, ezzel
is árnyaltabb képet kaphatunk történelmünkről, múltunkról. A történelem meghamisítása,
sztereotipizálása, végletekig való leegyszerűsítése (többek között) maguknak a totális
rendszereknek a jellemzője. Megállapítottam, hogy a totalitárius művészetben lévő
azonosságok másféleképpen jelentek meg a szovjet és a náci esztétikában, köszönhetően a
hatalmi értelmezés más rendszereinek. Azonban mindkét rendszer kizárta az egyéni
értelmezés lehetőségét (a passzív befogadással számolt), nem gondolva arra, hogy rendszereik
összeomlásával kitermelt művészetük vagy üres gigantomán alkotásokká, vagy új tartalommal
megtöltött értékekké válhatnak.
A hatodik fejezetben: a náci filmek propagandájának szerepét dolgoztam fel azzal a
céllal , hogy megerősítsem a propaganda szerepét és eklatáns példákkal egészítsem ki a
dolgozat teljességét. Ezt egy mélyinterjú tette lehetővé amit Szabó István Oscar díjas
filmrendező segítségével tehettem meg.
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KÖVETKEZTETÉSEK
A totalitárius államrendszer és annak művészete, így már átkonvertálva, manipulatív
kommunikációvá, rögeszmés propaganda rendszerének tette bizonyítja, hogy szinte teljesen
figyelmen kívül hagyta a hagyományos hazafias gondolatokat, helyette az állam vezetésének
stratégiai célkitűzései kerültek előtérbe, mindenáron. A nemzetek tagjaira szorítkozó
kommunikáció mellett az egész világra is kiterjedt az újfajta propaganda hatása: plakátok,
bélyegek, új nagy történelmi filmeposzok, festmények, szobor csoportok, építészeti hatás
vadász módszerek etc.
Mindez nem tartott tovább a háború végénél a náci Németországot illetően, azonban
Szovjetunió esetében igen. Ez a vezetés által használt, elismert propaganda módszerekre,
szimbólumokra vonatkozik. A ciklus hullámzása tehát egészen napjainkig nyomon követhető.
A kiválasztott részterületek mindegyikén azonosan jelentkezik a hangsúlyeltolódás. A
térbeliség szerepe jelentős volt akkor és most napjainkban is. Az eseményeket mélyebben
átgondolva, a közös vonásokat keresve egy igen érdekes metszetben is vizsgálhatjuk a
totalitárius művészet pszichológiai szerepét és állami szimbólumok ciklikusságát.
A kommunikáció manipulatív jegyeinek felbukkanása, illetve háttérbe szorítása
ugyanis minden esetben jelentős térbeli eseményekhez kapcsolódik. A korszak, mikor a
hatalmak a „jegyeiket” alkalmazni igyekeztek sok mindenben hasonlatosak egymáshoz,
ahogy a téma kifejtésen keresztül bebizonyosodott.
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ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK
Az értekésemben megfogalmazottak alapján kutatásaim új tudományos eredményeinek
tekintem(tartom) a következőket:
1.

Kutatásaimra alapozva igazoltam, hogy a totalitárius államok politikai céljaik

érdekében alárendelték a társadalmat a kommunikáció manipulatív hatásán keresztül, amely
befolyásolta az egyének gondolkodásmódját és a társadalom csoportjainak viselkedésmódját.
A hatalom diktatórikus megszerzését

2.

Kutatásaimra alapozva bizonyítottam, hogy a politikai vezetés által végbement az a

szimbólumváltás mely számos, korábban kevésbé fontosnak, sematikusnak tartott, vagy nem
eléggé kihasznált kommunikációs csatornán keresztül olyan eszközöket is igénybevett, mint a
modernizált vizuális kultúra számos területe (film, fotó, festészet, építészet, szobrászat,
plakátművészet).

3.

Bizonyítottam, hogy a XX. századi totalitarizmus kialakítottak egyfajta „ideális

ember” képet, melyre szükségük volt céljaik eléréséhez. A kialakított típusok torzókká váltak,
amelyeknek szolgálatába a haditechnika legújabb vívmányait állították.
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A TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK GYAKORLATI
HASZNOSÍTHATÓSÁGA, AJÁNLÁSOK
Az értekezésben az elemzések és következtetések egységes rendszert alkotnak. A
kutatás során feltárt (az értekezést javaslom felhasználni) tudományos eredmények
felhasználására öt területen látok reális lehetőséget, nevezetesen az oktatás, a tömegkultúra, a
társadalmi kommunikáció, valamint a reklám (marketing), valamint a pszichológia területén.
-

A kommunikáció a marketing menedzsment közép- és felsőfokú képzésben,

mindenekelőtt a nemzetközi kapcsolatok szakon tanuló hallgatók számára nyújthat integrált
ismeretanyagot.
-

A mai helyzetben a tömegkultúra speciális problémának tekinthető azáltal, hogy a

fogyasztók kevese teszi meg, hogy valóban éljen a válogatás lehetőségével, így tompa módon
reagál

az

őt

érő

impulzusokra.

Megoldást

az

jelent

(het),

ha

törekszünk

a

tömegkommunikáció színvonalának a javítására, illetve ha érvényesíteni tudjuk a különböző
közösségek igényeit kiszolgáló tömeg-gyártásban az érték (funkcionalitás, anyag, esztétikum
etc.), viszonylagosan elfogadott megjelenítését.
-

A társadalmi kommunikációban történő felhasználására, igénybevételére, elsősorban a

levont következtetések, eredmények tartalmi elemeinek átvételével kerülhet sor.
-

A reklám és marketing területeken tetten érhető manipulatív, a befogadót

ellentmondásosan tájékoztató információ áradatban történő szelektálásra kerülhet sor az
értekezésben levont következtetések eredményeként.
-

A pszichológia területén a folyamatosan felmerülő ideális nő, vagy férfi képének

megfogalmazásakor ezzel az életvezetést befolyásoló megfelelési kényszerek helyes
értelmezésére az értekezésben levont következtetések eredményeinek átvételével kerülhet sor.
-

A politológia területén a manipulatív kommunikáció mint a hatalom megszerzésének

eszköze és lehetővé teszi a diktatúra kialakulását. Lényeges

a totalitáris államokban a

hadseregek szerepe.
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