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Az értekezés tárgya 

 

A disszertáció tárgya egy közismert jelenség, egy sokat emlegetett és kárhoztatott jellemzője 

napjaink politizálásának: a manipuláció. Egy tehetséges és erkölcsi gátlásoktól nem 

különösebben korlátozott politikus manipulálja az embereket a hatalom megszerzése és 

megtartása céljából. A manipuláló ágens lehet emberek egy csoportja is, akik koalíciót kötnek 

hasonló céllal. A következő lépés az, hogy maga a demokratikus rendszer olyan, hogy szinte 

felhív a manipulációra, így lényegében a rendszer specifikumát képezi a manipuláció. Addig 

már kevesebben mennek el, hogy ebben a rendszerben a manipuláció egy olyan lényegi elem, 

egy olyan személytelen működés, amely mindenkire kiterjeszkedik, mindenkire, még a nagy 

hatalmú manipulátorokra is, ők is csak fogaskerekek az Egész működésében. A 

disszertációnak az is tárgya, ami szintén közkeletű vélekedés, hogy a manipulatív totalitás 

kizárólagossága túlzás. A rendszer szövedéke nem olyan szoros, hogy teljesen felszámolja az 

individuum racionalitását. A disszertációban sok szó esik egy olyan elméletről, amely a 

manipulatív rendszert vagy totalitást (szinte) egyeduralkodónak tartja. Álláspontja szerint a 

modern ipari termelés civilizációja a társdalom, a kultúra és az ember egészét saját képére 

formálja különböző csatornákon történő manipuláció segítségével. E csatornák közül 

kitüntetett szerepet kap a tágan értelmezett modern tömegkultúra, s ezen belül a populáris 

művészet hatása. Ebből az álláspontból az következik, hogy nemcsak a XX. század diktatúrái 

voltak totalitáriusok, hanem a demokrácia is az mind a mai napig. A modern 

tömegdemokráciában is azzal állunk szemben, hogy a megszemélyesített, de lényegében 

személytelen hatalom a társadalom egészét, illetve az emberek késztetéseinek teljességét 

uralja. Ennek az elméletnek a két legfontosabb képviselője Herbert Marcuse és Theodor W. 

Adorno. Mindkettőjük munkásságában egymással összefonódik a filozófiai, a 

társadalomelméleti és a kultúrkritikai szál, s ha politikafilozófiai szempontból vizsgáljuk 

életművüket, akkor is tekintettel kell lennünk erre az összefonódásra. 

Interdiszciplináris jellege mellett a manipulációelmélet dialektikus teória, mint ilyen 

belső feszültségekkel és ellentmondásokkal terhelt, ezeknek az ellentmondásoknak a 

felmutatása a disszertáció egyik feladata. Ezen túl azt is meg kell kérdezni, hogy tisztában 

van-e az elmélet saját ellentmondásosságával, s reflektál-e arra. Erre a válasz egyértelmű igen. 

Erre utal az, hogy az elmélet szövegeiben az egyik leggyakoribb kifejezés a „paradox” vagy a 

„paradoxon”. A következő kérdés az, hogy feloldhatók-e ezek a paradoxonok. Az elmélet 

alapján nem, de ez nem is célja az elméletnek. Olyan neo-neohegelianizmussal van itt 

dolgunk, amely nem törekszik dialektikus szintézisre, mert az ilyen gondolati rendszer 

számára a fennálló viszonyok igazolása lenne. A manipulációelmélet a fennálló viszonyokra 

mondott nagy NEM! Ezt tartja a legfontosabbnak, de ezen túl lényegében nincsenek 

kidolgozva olyan elvek, amelyek alapján az intézményeknek működniük kellene ahhoz, hogy 

a manipuláció ne váljék a rendszer meghatározójává. 

 

 

A kifejtés menete 

 

A Marcuse─Adorno-féle teória kifejtését nem a hagyományos lineáris eszmetörténet 

módszerével kísérli meg a disszertáció. Az elmélet interdiszciplináris jellegéből következően 

az 1. részben a manipuláció fogalmának hétköznapi és tudományos használatának 

szempontjait tekintem át úgy, hogy ütköztetem ezeket a manipulációelmélettel. Ebben a 

részben a manipuláció problémáját eloldozom az elmélet kialakulásának konkrét 

történetiségétől. Majd a 2. részben foglakozom az elmélet kialakulásának történeti 

szempontjaival. Ezt követően térek rá arra a vizsgálatra, amelyben felvázolom azokat a 

történeti folyamatokat, amelyek a manipuláció fogalmának helyét kijelölték még azt 
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megelőzően, hogy maga a fogalom bevezetésre került volna. Végül a 3. részben a 

manipulációelméletet ért legfontosabb kritikákkal foglakozom.  

 

1. A manipuláció fogalma   

     

1.1. A manipuláció hétköznapi fogalma   
A manipuláció ideális esetben akkor sikeres, ha a manipulált fél saját elhatározásából teszi 

azt, amit más valaki határozott el, ez a fogalom aszimmetrikus interperszonális cselekvést ír 

le. A modern reklám, és a manipulatív reklámok leleplezésének hatása a manipuláció 

hétköznapi fogalmának kialakulására. Leleplezett aszimmetria a politikában: a manipulatív 

totalitárius diktatúra. Manipulatív tendenciák a demokráciában, és az ezeket leleplező 

ellenkulturális mozgalmak. A manipuláció beágyazottságát a mindennapi gondolkodásba 

mélyítették különböző művészeti alkotások. A hermeneutikai körnek és a kommunikáció 

háromszögének alkalmazása a folyamatra. Fontos művészeti és filozófiai metaforák (Orwell, 

Huxley, Adorno, Marcuse és mások), A Vatikán pincéi és A fenyegetett gyilkos:  egy regény és 

egy kép cselekvéselmélete. A manipuláció hétköznapi fogalmának egy sokat kárhoztatott 

hatása: közöny, és kiábrándulás a politikából.       

      

1.2. A manipuláció tudományos fogalma   
 

1.2.1. Retorika   
Egy klasszikus tudomány jellemzői és modern karrierje. Morris és Gadamer a retorikáról. A 

retorika mint a politikai deliberáció eszköze, a retorikával történő szakítás mint a politikai 

manipuláció lehetősége. A reneszánsz szerepének hármas megítélése a modernitás 

létrejöttében. Skinner Hobbes-interpretációja és a politikai érvelés három típusa: retorikai, 

retorika ellenes és instrumentalizáló retorikai. A (neo)klasszikus és a mai retorika eltérő 

tartalmai és értelme. A reneszánsz retorika elemei. Hobbes életművének három szakasza a 

retorikához fűződő viszonya alapján.  A scientia civilis programváltozásai. A Leviatán 

retorikakoncepciója. A redefiníció és redeskripció jelentősége. Az instrumentalizált retorika 

mint az instrumentális ész egyik manifesztációja.                 

 

1.2.2. Beszédaktus-elmélet  
Austin standard elmélete a konstatívumokról és a performatívumokról a totalitarizmus példáin 

bemutatva, tekintettel a manipulációra. A beszédaktusok általános felosztása: lokúciós, 

illokúciós és perlokúciós aktus. Searle az illokúcióról és a perlokúcióról. Az illokúciós 

aktusok kritériumai, a kritériumok sérülése és kijátszása a manipulatív kommunikációban. A 

perlokúció kitüntetett szerepe a manipulációban.  A manipuláció a perlukúciós intenció 

elrejtése. A manipulációnak mint perlokúciós beszédaktusnak nincs konvencionális-

institucionális szabályegyüttese. A kettőnél több szereplőt felvonultató kommunikációs 

helyzetek informatív analízise. Szövegaktus-elmélet a beszéd és a társadalom 

kölcsönhatásának vizsgálatára. Társas interakciók és kommunikációs térség: a társadalmi 

rendszer perlokúciója. Szövegaktus-elmélet és manipulációelmélet. A manipulációelmélet 

képviselőinek kritikája az analitikus nyelvfilozófia felett. A manipulációelmélet mint 

szövegaktus-elmélet, mint az egyéni intencióktól eloldódó, azokkal nem összemérhető 

társadalmi szintű perlokúció legradikálisabb és legkomorabb teóriája.                   

 

1.2.3. Cselekvéselmélet 
Max Weber: cselekvéselmélet a modernitás megértésére. Univerzális típusokat és 

kategóriákat dolgoz ki, de nem hisz a metodológiában és a történelemfilozófiában, módszere 

mégis követőkre talál, s cselekvéselmélete filozófiai relevanciával bír. A modernség 
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fogalmának komplexitása, a modernség mint a racionalizáció különböző összetevőinek 

egyszerre történő kifejlődése. A weberi tipológia alapfogalmai: cselekvés, szubjektív 

szándékolt értelem, társadalmi cselekvés, társadalmi kapcsolat. A társadalmi cselekvés 

tipológiája a racionalitás alapján. Parsons voluntarista cselekvéselmélete. Az egyén 

integritásának és racionalitásának megmentése érdekében felülbírálja a klasszikus 

liberalizmus utilitarista-pozitivista cselekvéselméletét. Normatív rend és egységnyi cselekvés; 

a norma kettős, egyszerre objektív és szubjektív jellege. Manipulációelmélet: az 

(ir)racionalitás dialektikája és a voluntarizmus hanyatlása. A felvilágosodás dialektikája és Az 

egydimenziós ember megszünteti azt az ambivalenciát, mellyel Weber és Parsons az 

instrumentális-stratégiai racionalitás kibontakozását szemlélte: ez a racionalitás a társadalmi 

represszió médiumává válik. A racionális─irracionális párt egyszerre kell állítani az 

instrumentális célracionalitásról mint az individuális cselekvés egy típusáról, s arról a 

rendszerről, mely az ilyen cselekvésekkel együtt kiépül, majd meghatározza azokat.  Az 

objektív értelem preferálása a weberi szubjektív értelemmel szemben. A parsonsi 

normafogalom értelmetlen, mivel a manipulatív univerzum kiiktatja a szubjektivitást.     

 

1.2.4. Konspiráció  
Az összesküvés-elmélet és a társadalomtudomány módszertana. Az elmélet lényege Popper 

megfogalmazásában. A konspiráció problematikája szorosan összefügg a módszertani 

individualizmus és a módszertani kollektivizmus vitájával. Ezen két irányzat eltérő módon 

magyarázza a társadalmi jelenségeket, és módszertani elveiknek megfelelően egymástól eltérő 

alternatívákat fogalmaznak meg az összeesküvés-elmélettel szemben. A módszertani 

individualizmus klasszikus meghatározása. A módszertani individualizmus hármas 

demarkációja. A kontra-intencionalizmus mint a módszertani individualizmus által a 

konspirációval szemben kínált alternatíva. A módszertani individualizmus és kollektivizmus 

elválasztásának nehézsége a popperi szituációs logika alapján kiépülő institucionalizmusban. 

Az Elster-féle szűrési elmélet és a manipulációelmélet. A történelmi ész csele mint a 

módszertani kollektivizmus ajánlata a konspirációval szemben. A hegeli magyarázat 

előzményei Kantnál. A cselekedetek nem várt és nem szándékolt hatásainak elemzése 

Hegelnél. Az önmagával meghasonlott világszellem rejtélye. A történelmi ész csele és a 

manipulációelmélet, a manipulációelméletet érő konspirációs kísértés.   

              

1.2.5. Morális elhatárolás  
A modern politikai tudomány és a propaganda. A manipuláció és a nem manipulatív 

meggyőzés közötti átmenetek problémája, mikor fontos, és mikor nem? Akkor, ha olyan 

morális meggyőződést vallunk, amellyel a manipuláció összeegyeztethetetlen. Az új politikai 

tudomány nem foglal magában ilyen meggyőződést. Lasswell az értéksemleges 

propagandáról és a demokrácia realista tudományáról. Strauss a modern politikai gondolkodás 

válságáról és a politikai tudomány felelősségéről e válság kialakulásában. A 

manipulációelmélet a propagandáról mint kommunikációtechnikáról. A technika különböző 

értékelései az elméletben, a technika értéksemlegességének elutasítása. A kanti kategorikus 

imperatívusz olyan morális álláspontot fejez ki, amely a manipulációval 

összeegyeztethetetlen. A manipuláció és a meggyőzés általános elválasztása az 

érzületetikában. A monologikusság problémája. A manipuláció és a nem manipuláció konkrét 

megkülönböztetése a fikció fogalmának segítségével. A manipulációelméletből a kanti 

filozófiának kettős megítélése következik: Egyfelől ezt a filozófiát megvalósítja a manipulatív 

univerzum, másfelől ezen filozófia dialektizálása elméleti esélyt teremthet a manipulatív 

univerzum feltöréséhez. 
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2. A politikai manipuláció eszmetörténete   

      

2.1 A manipulációelmélet formálódása   

 

2.1.1. Marxizmus 

Két történeti szakasz ─ a manipulációelmélet formálódásának, illetve a modernitás 

kialakulásának szakasza ─ és a politikai manipuláció fogalmának kialakuló helye. A 

marxizmus történetének lényege: válságok és reneszánszok váltakozása, párhuzama, sőt 

egymást átható sora. A marxizmus krízisei az első világháború végétől a ’60-as évekig. A 

későkapitalizmus mint a kapitalizmus legfelsőbb foka. Marcuse és Adorno nemzedékének 

idegenkedése az ortodox marxizmus tudomány- és cselekvésfilozófiájától. Lukács kísérlete a 

marxizmus elméleti válságának megoldására, és ennek hatása a Frankfurti Iskolára, Adorno 

zenefilozófiájának példája. A Gazdasági-filozófiai kéziratok megjelenése döntő állomás a 

marxizmus történetében. A munka: áldás és átok. Marcuse ellentmondásos viszonya a marxi 

munkakoncepcióhoz a korai írásoktól Az egydimenziós emberig. A felszabadulás paradox 

lehetősége/lehetetlensége. Proletariátus nincs többé. A filozófiai elitizmus határai. A 

művészet transzcendáló lehetősége. Az ellenkultúra és a diákmozgalmak megítélésének 

különbözősége Marcuse és Adorno esetében. Marcuse: rendszeren belüli outsiderek, a hippi 

az új embertípus? A represszív deszublimáció. Marcuse utópiájának összevetése a Nozick-féle 

metautópiával.      

 

2.1.2. Heideggerianizmus  
A heideggeri filozófia hatása kimutatható a manipulációteória két fő szövegében, A 

felvilágosodás dialektikájában és Az egydimenziós emberben, annak ellenére, hogy az 

előbbiben egyáltalán nem történik hivatkozás Heideggerre, az utóbbiban pedig csak egy 

konkrét utalás van rá. Ez azonban nem jelenti azt, hogy Heidegger megítélése azonos lenne 

Marrcusénál és Adornónál, de ugyanakkor azt sem mondhatjuk, hogy teljesen vagy minden 

lényeges kérdésben eltérne a megítélés. Ennek az általános megjegyzésnek a kibontását úgy 

kísérlem meg, hogy egyesével vizsgálom meg a két életművet. Marcuse: nem-

tulajdonképpeniség és egydimenziósság. Heidegger-tanítvány, a mester hatásának titkai, a 

konkrét filozófia utáni vágy, a marxizmus és a heideggerianizmus szintézisének sikertelen 

kísérlete. Baloldali heideggerianizmus? A felvilágosodás dialektikájában, különösen annak a 

kultúriparról írott fejezetében lényeges párhuzamok lelhetők fel a Lét és időnek a nem-

tulajdonképpeni létezésről szóló fejtegetéseivel. Ezzel együtt a második világháború után 

Adorno rendkívül kritikusan ítélte meg a heideggeri ontológiát. Ez a kritika a Jargon der 

Eigentlichkeit című írásban az ellenségeskedésig fokozódik, majd a Negative Dialektikben 

méltányosabb megítéléssé szelídül, melyben az ontológia már úgy jelenik meg mint a negatív 

dialektika előzménye. A negatív dialektika jellemzői és a filozófia gyakorlati lehetőségeinek 

beszűkülése.  

 

2.1.3. Kultúrkritika 

A kultúra és a civilizáció fogalmának használata a manipulációelméletben és ezen fogalmak 

előélete (Kant, Weber). Spengler és a manipulációelmélet viszonyának jellemzői. Kulturális 

konzervativizmus a manipulációelméletben: a régi jobb, mint az új. Ennek hangsúlyozása nem 

népszerű a szakirodalomban: három jellemző interpretáció és ezek bírálata. A 

manipulációelmélet és a fogyasztás szelleme. A fogyasztás származtatott jelenségcsoport, de 

mégis jelentőséggel bír. E jelenségcsoport megítélése a felvilágosodásban. A termelés 

étoszának és a fogyasztás étoszának viszonya a modern kapitalizmus kialakulásában. A 

fogyasztás önmegvalósítást ígér az egyénnek, ez az ígéret azonban a fogyasztói 

társadalomban manipulatív. A manipulációelmélet szerint a fogyasztás jellemzően nem az 
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individuumok, hanem a konformitás társadalmát hozta létre, melyben a fogyasztás 

emancipatórikus hatása vagy nagyon kérdéses, vagy elvileg kizárt. Az autonóm művészet 

paradox transzcendáló és felszabadító lehetőségei A felvilágosodás dialektikája, Az 

egydimenziós ember és az Ästhetische Theorie alapján.  

 

2.2 A manipulációelmélet és a politikafilozófiai hagyomány   

A manipulációelmélet körvonalazódása után, visszatekintve a modern nyugati gondolkodás 

történetére úgy tűnik, hogy minden jelentékeny teljesítmény így vagy úgy bizonyos mértékig 

a jelenleg fennállót készítette elő. A politikai gondolkodás történetébe beleszövődtek azok a 

tendenciák, amelyek a modern totális politikai rendszerek ─ legyenek azok diktatórikusak, 

vagy demokratikusak ─ kialakulását elősegítették. Másrészt azonban a korai modern 

korszaktól kezdődően megfigyelhetőek azok a reflexiók is, amelyek kritizálják ezeket a 

tendenciákat. Konkretizálva a kettősség a nyilvánosság eszméjének és társadalmi 

intézményének a megítélésben realizálódik. A habermasi nyilvánosságmodell lényege és 

viszonya a manipulációelmélethez. A manipulációelmélet és a korai illetve klasszikus modern 

politikai filozófia viszonyát a habermasi nyilvánosságkoncepció és néhány más ─ részben a 

habermasira támaszkodó, részben azzal rokon ─ elemzés segítségével mutatom be. Radikális 

felvilágosodás és uralmi racionalitás: a kartezianizmus és a spinozizmus hatása. Az angol 

modell: viták a XVIII. század második felében, Burke jelentősége. Kant: nyilvánosság és 

dialogicitás. Hegel és Marx: a polgári társadalom kritikusai. Tocqueville és a totalitárius 

demokrácia. A represszív tolerancia koncepciója mint a politikai filozófia hagyományaihoz 

fűződő viszony problematikusságának kifejezője, s mint ami átvezet a manipulációelmélet 

bírálatához.  

 

3. A manipulációelmélet bírálata  

 

Taylor találóan állapítja meg a manipulációelmélet kiinduló premisszáját: az emberek nem 

racionálisan cselekszenek, nem is valamilyen mértékig racionálisan, hanem irracionálisan az 

őket ért társadalmi szintű manipuláció hatásai miatt. A parsonsiánus kritika a 

manipulációelmélet determinisztikus vonását emeli ki és bírálja igen hatásosan. A bírálat 

leegyszerűsíti az elmélet szövetét, hogy kimutassa tarthatatlanságát. A leegyszerűsítés 

jogosultsága ugyan nem vitathatatlan, de a bírálat eredménye mindenképpen tanulságos. A 

kritika bevezetése egy általánosabb nézőpontból: a manipulációelméletben az emberi 

gondolkodás ősi szükséglete s egyben téveszméje fogalmazódik meg, miből van minden 

dolog a világon? Az erre adott válasz az elméletet a marxista determinizmushoz köti. Miért 

dönt Marcuse az egydimenziós elmélet mellett? A parsonsi többdimenziós elmélet mint 

alternatíva. A parsonsi rendszerelmélet nem tagadja, hogy a manipuláció szerepet játszhat a 

politikai hatalom elfogadtatásában, tagadja viszont a manipulatív univerzum kizárólagosságát, 

helyette a többdimenziós cseremodell kölcsönös meghatározottságát javasolja. Habermas 

rendszerelmélete szintén megfosztja a manipulációt mindenhatóságától, és a cselekvéselmélet 

megfontolásai alapján a kommunikatív cselekvéssel szemben egy jóval korlátozottabb 

hatáskört tulajdonít neki, a manipuláció trónfosztásra ítéltetett, származtatott típusként 

elvesztette kitüntetett rendszerintegráló szerepét. Az életvilág  kommunikatív hatalma és a 

civiltársadalom. A manipulációelmélet a társadalom és a kultúra egészére vonatkozó komplex 

filozófiai elmélet. Habermas ezt a komplexitást redukcionalizmusként kritizálja, amikor 

kimutatja, hogy az instrumentális ész csak a kommunikatív racionalitás egy származtatott, 

majd abszolutizált működése. Helyette a kommunikativitás komplexitását ajánlja. Hans 

Robert Jauβ viszont a kommunikativitás komplexitását a művészetre vonatkoztatja, s a 

manipulációelméletet ebben az összefüggésben bírálja, mégpedig elsősorban Adorno: 

Ästhetische Theorie című könyvére koncentrálva. Alapvetően esztétikai kritikával állunk itt 
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szemben, de ahogy a kritizált elmélet, úgy a kritizáló is politikai vonatkozásokkal bír. A 

recepcióesztétika szerint a negációt ellensúlyozni kell a művészet kommunikatív 

tapasztalatának két központi kategóriájával, az identifikációval és az élvező megértéssel, hogy 

a művészet egyáltalán valamilyen társadalmi funkcióra szert tehessen. A manipulációelmélet 

az embert társas lénynek tekinti, de mint a szisztematikus manipuláció objektumát nem tekinti 

racionális cselekvőnek. A kommunikatív cselekvés elmélete visszaadja az egyénnek 

szubjektív individualitását, amelyet a személyiségrendszerhez kapcsolódó más rendszerekkel 

folytatott kommunikációban gyakorolhat. Számításba kell azonban venni a 

manipulációelmélet egy olyan kritikáját is, amely abból indul ki, hogy az ember természettől 

fogva nem társas, hanem magányos önző lény, és sokkal kevésbé racionális, mint ahogy azt a 

kommunikatív racionalitás elmélete, vagy más cselekvéselméletek gondolnák. Ez a kritika 

Hobbes politikai filozófiájának egy plauzíbilis interpretációjából indul ki. A bizalmatlanság 

társadalma mint a manipulatív univerzumot korlátozó alakulat.  

 

 

A vizsgálat eredménye 

 

Az 1970-es évektől fogva a politikai filozófia más utakon indult el, mint amilyenen Adorno és 

Marcuse járt. Ennek eredményeként a fennálló viszonyokat nem tartja teljesen zárt 

manipulatív univerzumnak, s az embereket nem nyilvánítja az individualitástól megfosztott 

elbutított egyedeknek, valamint feladatának tekinti olyan eszmék és elvek megfogalmazását, 

amelyek alapján a nem manipulatív rendszer megkonstruálható. Ezt helyesen teszi, de 

eközben figyelnie kell a manipulációelmélet komor víziójára is, mert azok a jelenségek, 

amelyeket ez az elmélet felnagyított és abszolutizált, javarészt ma is legalább annyira 

léteznek. Ugyanakkor igazat kell adnunk a manipulációelméletet kritizáló elemzéseknek, 

amelyek a manipulációnak lényegesen kisebb hatókört tulajdonítanak, mint Adorno és 

Marcuse. A manipulációelmélet problematikus következményei annak totális jellegéből 

fakadnak, a kritikák korlátozzák ezt a totalitást, így az előnytelen következmények is elesnek. 

Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne lépnének fel egyéb rossz következmények, ezzel minden 

eddig ismertté vált politikai filozófiának számolnia kell.       

 

 

 


