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Propaganda Hitler után

Thomas Mergel1 Propaganda Hitler után című könyvében elsősorban azt 
vizsgálja, milyen politikai elvárások születnek a szavazók és a politikai ak-
tivisták választások alatt végbemenő dialógusa során. A szerző azt felté-
telezi, hogy a Német Szövetségi Köztársaságban a választási kampányok 
a társadalom hatásos demokratikus önmegértési szakaszai, melyben a po-
litikusok és a választók közötti párbeszédben a közösség központi témái 
kapnak hangsúlyt. Ennek az értelmezésnek a lényege már a könyv címében 
is kifejezésre jut, hiszen a Hitler utáni propaganda nem jelent mást, mint a 
nemzetiszocialisták kommunikációs stratégiájának� fejlődésén keresztül a 
demokrácia ügyéért kampányolni.

A szerző kultúrtörténeti elemzése kiterjed a választások idejéből szár-
mazó szervezési rituálékra, de az egyszerű dialóguson kívül odafigyel a 
jelképes kommunikációs és a különféle cselekvési formákra is, hogy ezek 
alapján rekonstruálhassa a háttérben lévő politikai elképzeléseket. Mergel 
a késő negyvenes évekből indul ki, amikor már a nyugatnémet választási 
kampány valóban demokratikussá vált. Az említett körülmények és eszkö-
zök alapján valamint az USA modellértékű kampányával összehasonlítva 
összegzi a német politikai aktivisták jellegzetességeit. Így neki lehetősége 
nyílik arra is, hogy ismertesse a Német Szövetségi Köztársaság választá-
si sajátosságait közvetlenül a megalakulása után. Jóllehet ugyanis, hogy a 
német politikusok fogékonyak voltak a külföldi kampányolás módszerei 
iránt,� de a német választóréteg ekkor még mindig a nemzetiszocialista múlt 
árnyékában élt és ezért tartózkodó maradt mindenféle politikai marketing-
gel és nagyzoló plakáttal szemben. 
 � A szerző �960-ban született. Tanulmányait történelmi, szociológiai és pedagógiai vona-

lakon tökéletesítette Regensburgban és Bielefelden. �992-ben doktorált Bielefelden majd 
2000-ben habilitált Bochumban. Mergel főként a XIX. és XX. századi Németország tár-
sadalom- és politikatörténetével foglalkozott, de kulturális és historiogáfiai kérdéseket is 
feldolgozott műveiben.

 2 Mergel itt a nemzetiszocialisták polgárháborús jellegű módszereire gondol. Szerinte a nácik 
propaganda eszközeiből megmaradt néhány elem a későbbi NSZK-ban és NDK-ban is.

 � Főként az USA-belire, mert ez volt a nyugati államok modell alapja. 
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A németek még jóval a Harmadik Birodalom bukása után is sokáig álta-
lános politikaellenes gyanúval követték a demokratikus megnyilvánuláso-
kat. Mindez főként az NSDAP mesterséges módszereinek volt betudható, 
illetve az embereket sokkolta az a körülmény, hogy a nemzetiszocialisták 
a weimari köztársaság utolsó éveiben tulajdonképpen szabad választások 
által győzhettek. Sőt a Goebbels vezette propagandastábnak sikerült ki-
dolgoznia a politikai marketing hatékony változatát, melyben a tömegeket 
eredményesen lehetett irányítani. 

A Német Szövetségi Köztársaságban lezajló választásokat a szerző 
hosszú távú emancipációs történelemként értelmezi. A kampányoknak bo-
nyolult folyamatokon kellett átmenniük ahhoz, hogy Goebbels emlékétől 
megszabadulva elősegíthessék a demokratikus politikakultúra kialakulását. 
Ennek kapcsán Mergel azt az elképzést is kritikusan vizsgálja, mely szerint 
az európai, illetve német politikai aktivisták túlzottan az amerikai kampá-
nyok hatása alatt lettek volna, vagyis elutasítja az amerikanizálódással kap-
csolatos túlságosan is leegyszerűsített elméleteket. Tehát a német választási 
kampány körülírása kapcsán a szerző már a könyv elején megcáfolja az 
„amerikanizálódás” fogalmát. Mindemellett felhívja az olvasó figyelmét 
arra is, hogy az amerikai típusú választási marketing napjainkra túlságosan 
negatív kicsengésűvé vált. 

Miután azonban Mergelnek sikerül feloldania a fogalommal kapcsolatos 
negatív értelmezéseket, mégiscsak elemzése tárgyává teszi az „amerikanizá-
lódás” bizonyos folyamatait. Felteszi a kérdést, hogy megfigyelhető-e ilyen 
irányú szakosodás a kampányok megszervezése kapcsán, illetve, milyen 
jelentősége volt a médiának, vagy hogy a jelöltek politikai-társadalmi sze-
repe mennyire növekedett meg az idő múlásával? Ezek a kérdések lehetővé 
teszik, hogy az olvasó újabb szempontok alapján tekinthessen az NSZK-ban 
kiépülő választási kultúrára. A szerző néhány első világháborús munkát is 
bevesz elemzésébe, és jelzi, ezekben a művekben nem volt központi téma, 
hogy a kampány az igazságosság jegyében folyt-e vagy sem, mivel akko-
riban magának a választás folyamatának a vizsgálata volt a lényeg. Értel-
mezésében a szavazások a politikai kultúra olyan metszéspontjai, ahol a 
lakosság széles tömegei a demokrácia bizonyos jegyeivel szembesülhettek, 
megélhették ezeket, sőt adott esetben tanulhattak is belőle.    

A szerző elismeri, hogy az amerikai kampánymódszerek bizonyos érte-
lemben mégiscsak modell értékűek voltak a háború utáni nyugat-németor-
szági demokrácia kialakításában részt vevők számára, hiszen az USA felsza-
badítóként tündökölt a legyőzöttek szemében és nagyhatalomként kulturális 
példaképül is szolgált. Így az amerikaiak felől sokrétű hatások szivároghat-
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tak be a nyugat-német választási kampányokba. Willy Brandt például átvette 
John F. Kennedy „kézfogási taktikáját”, mintegy ezzel is jelezve az amerika-
iaknak, hogy ő is azonosulni tud a washingtoni politikai előkelőségek gesz-
tusaival. A metakommunikációs eszközök jelentős diplomáciai és hatalmi 
jelentéstartalmat közvetítettek a választások ideje alatt a külvilág felé. Mergel 
egy rövidebb fejezetben azt próbálja bebizonyítani, hogy a német politikusok 
csak egyes jelképes alkotóelemeket vettek át az amerikaiaktól, mely törekvés 
főként a választási kampányok alatt volt megfigyelhető. A kortársak szemszö-
géből megítélve, az amerikanizálódással kapcsolatos figyelmeztetések a vá-
lasztások ideje alatt főként a sajtóban, tévében és rádióban terjedő objektivitás 
hiányára vagy egyéb választási taktikákra értendőek.     

Csakhogy az USA-ból érkező különféle hatások hol gyorsan, hol meg-
késve, néha erőteljesebben máskor pedig gyengébben hatottak a német poli-
tikai kultúrára. Mergel azt állítja, hogy jóllehet az ilyen impulzusok formál-
ták a német demokratikus kultúrát, ugyanakkor azonban ennek ellenére nem 
voltak meghatározó elemei e folyamatnak. A német választási kampányok 
politikai stílusának szempontjából döntő fontosságúak voltak a különféle 
szociális és tradicionális előfeltételek. Mergel ezzel azt szeretné bebizonyí-
tani, hogy a saját társadalmi-történelmi tapasztalatok és az általános kö-
zösségi átalakulási folyamatok mérvadóbbak voltak az idegen hatásoknál. 
Ugyanígy normatív volt a kialakuló német mediális közeg funkcionalitása, 
azaz a közszolgálati televízió, rádió és a különféle társadalmi-gazdasági, 
hatalmi erők pártokban való gyors újraszerveződése.  

A választási kampány idején a különböző pártok jelöltjei a szavazatmaxi-
malizálás érdekében sokféle fortélyt bevetettek. Az önmagukat népszerűsítő 
politikusok a választóiknak akartak tetszeni, tehát minden propagandisz-
tikus trükk felhasználása megengedett volt, főként, ami az illető politikai 
irányzatok szavazói bázisainak imponált. Ennek a kommunikációnak az 
volt az előfeltétele, hogy a hivatásos politikusok megpróbálták minél job-
ban megismerni a választók ízlését, irányultságait és különféle szokásait. A 
pártok által alkalmazott választási stratégiák főként a szavazók megismeré-
sén és meggyőzésén alapultak. Azonban a választási tervek pontosan azt is 
megmutathatják, hogy mit is akar politikai értelemben véve elérni egy párt a 
demokratikus hatalmi rendszeren belül úgy, hogy a lehető leginkább hatás-
sal legyen a társadalomra. Jelen esetben Mergel azt kutatja, hogy a választá-
si kampány tükrében melyek voltak az NSZK jellemzői, mert szerinte ezek 
nemcsak a szavazati eredményeket megelőző egyszerű hatalmi előjátékként 
értelmezhetőek, hanem magáról a politikai kultúráról és a szervezőkről is 
sokat elárulnak.
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Eszerint ez egy olyan politikai-eszmetörténeti kereszteződés, melynek 
„sűrű szakaszában” a különféle pártok élenjárói és a polgárok egymás kö-
zelébe kerülnek, és egyfajta demokratikus párbeszédet folytatnak arról, 
hogy melyek az elkövetkező rendszerrel kapcsolatos elképzeléseik, vagyis 
milyen tényleges feladatokat kell egy politikusnak felvállalnia, és milyen 
forrásokból lehet ezeket hatékonyan megvalósítani. Így mindkét fél kicse-
rélheti az éppen időszerű, politikával kapcsolatos ötleteit és tapasztalatait. 
Mergel alapfeltevése alapján a választási kampányok „sűrített fázisában” 
az a körülmény is folyamatosan változik, hogy miként szerveződjön és ala-
kuljon a politikai vita. Mindez a szabadon megszervezett választások és a 
jelképes kommunikáció kereteiben formálódó politikai-eszmetörténeti fo-
lyamatként is felfogható.              

Nyilvánvaló, hogy egy ilyen típusú munkában nem előnyös az időrendi 
sorrend betartása.  A bevezető fejezetben a szerző a politikai mozgósítás 
hagyományait és a transznacionális hatásokat a XIX. századtól kezdődően 
vizsgálja. A továbbiakban az elemzést két fő irány alapján lehet jellemezni. 
Az első irány kereteiben (első négy fejezet) a szerző lefedi a politikai stílus 
és a marketing témaköröket, azaz részletesebben vizsgálja, hogy milyen kü-
lönleges feltételek és körülmények alapján lehetett egyáltalán a demokráciát 
Németországban népszerűsíteni. Körülírja a választási kampány lényegét, 
vagyis ebben az első részben a politikusok és kampányszlogenek mediális 
bemutatását és feldolgozását helyezi vizsgálódása középpontjába. 

Mergel megállapítja, hogy a választásokat szervező bizottságok másként 
szakosodtak az NSZK-ban, mint Amerikában, hiszen a CDU-n és az SPD-
én belül egyes tisztviselők kimondottan a kampányolás különféle módoza-
taira specializálódtak. Ezzel azt hangsúlyozza, hogy a kampányszervezés 
a német pártszervezetekből nőtte ki magát. A két német néppárt kampány-
bizottságai csak bizonyos végrehajtási feladatokkal bízták meg a reklám-
ügynökségeket, például képeket készíthettek bizonyos jelmondatokhoz. 
Ugyanígy a reklámfilmek elkészítésével kapcsolatos megbízásokat főként 
független és külső intézmények kapták. Így Mergel néhány általánosságot 
is kiemel az NSZK-ban zajló kampányokkal kapcsolatban, ugyanis a pol-
gárok elvárták, hogy a politikusok komolyan vegyék őket, azaz a pártoknak 
fontos volt a választók véleményének figyelembevétele. Másrészt viszont a 
szavazó polgárok különösen elutasítóan viselkedtek akkor, ha azt észlelték, 
hogy ők váltak a politikai marketing céltáblájává. 

Látható, hogy maguk a választási rendezvények egyedülálló események 
voltak az újonnan megalakult Német Szövetségi Köztársaságban. Például 
az �950-es évek vendéglőiben vagy az �970-es években zajló Dixieland 
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bankettek barátságos hangulatában megrendezett kampányokban minden-
képpen a vita és a tényszerű tájékoztatás álltak a középpontban. A képi irá-
nyítás, vagyis a média ilyen típusú mesterséges beavatkozása a választási 
információáramlásba a szavazók irányába, hosszú ideig nem volt mérvadó, 
mert az információkereslet értelmében a németeknél a szöveg maradt a 
legfontosabb elem. Sőt, szinte mindegy hogy milyen mediális közegekről 
beszélünk, mert az bizonyosan megállapítható, hogy a jelöltek szakértelme 
és programja volt a leglényegesebb tényező. A választási szakértők még a 
jelölt népszerűségét is csak mellékes elemként kezelték, mely elsősorban a 
közönyösök figyelmét kelthette fel.                            

A második fő irány kereteiben (három fejezet) a szerző „a német je-
lentéstanokat és gondolatvilágokat” bontja ki, hiszen a fent említett körül-
mények alapján a különféle egyedi politikai szemantikák alakulása is adott 
volt. Ezekben a részekben Mergel a kampányelv visszatérő motívumait is 
megjeleníti, illetve megfigyeli, hogy a választási propaganda egyre mér-
sékeltebbé vált a megvizsgált időszakban. A kampányok kulcsfogalmait is 
előtérbe állítja, vagyis „az igazságosságot” és „az objektivitást”, ugyanak-
kor ezek kapcsán a vallás és a hit jelentőségére is rákérdez. Olyan frazeoló-
giák kerülnek itt előtérbe, melyek az integráción és nem a konfliktuson ala-
pulnak. Jóllehet a médiák növekvő szerepe és az egyre szűkülő időkeretek 
bizonyos értelemben időnként a választási viták mesterséges kiéleződését 
is előidézték, de a mediatizált politikai túlzások nem voltak jellemzőek a 
német választások idején. A „nácitalanítás” (Entnazifizierung) óta ugyan-
is a német politikusok óvakodtak a túlfűtöttség mindennemű változatától. 
Már csak a kommunizmussal kapcsolatos külső veszélyek miatt is olyan 
központi fogalmak váltak fontossá az NSZK-ban, mint például a bizton-
ság, melyet később a szociáldemokraták sikeres szociálpolitikai témákkal 
bővítettek. Így a biztonság fogalma a kockázat antonímiájaként fejlődik a 
német politikai kultúrában, mely Mergel értelmezésében egy ellenhatásként 
létrehozott propagandisztikus elem a modern társadalomban meglévő és 
növekvő bizonytalansággal szemben. A politikai profilalkotási módszerek 
jelentéstani elemzései is nagyon találóak, hiszen mindkét német néppárt a 
sajátjának tartott olyan pozitív kicsengésű fogalmakat, mint a fent emlí-
tett „biztonság”. Ez a választási jelszó a CDU kulcsfogalma volt egészen 
a hatvanas évek közepéig. Ezek után ezt a fogalmat az SPD új jelentéstar-
talmakkal látta el („közös biztonság”, „társadalmi biztonság” és „bizton-
sági partnerség”), és közben sikeresen átformálta ezt a szociáldemokrácia 
témakör keretén belül. Ez a siker az SPD választási győzelmeinek rohamos 
növekedésén is jól nyomon követhető.
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A szerző felismeri az �968-as diákmozgalmak és a parlamenten kívüli 
csoportok szerepét az akkori politikai viták kiéleződése kapcsán, de ezen 
túlmenően a nyugat-németek továbbfejlődését is ebben4 látja. Habár már 
a könyv elején elveti az „amerikanizálódás” fogalmát a német választások 
kapcsán, mégis mintegy kontrasztként használja ezt a motívumot a művé-
ben. Sőt, érdekes módon azt is megállapítja, hogy az �980-as évek közepére 
a német kampányok a fent említettek ellenére mégiscsak egy „késleltetett 
amerikanizálódásban” végződtek. 

Mégsem ragad le az „amerikanizálódás” diagnózisa mellett, hanem arra 
ösztönzi önmagát, hogy ezen túlmenően is értékelje a német politikai kul-
túrát. Mergel nem akar olyan ellentétpárokban gondolkodni, mint „siker” 
és „kudarc”, hanem bizonyos ellentétes fogalmakat a szemantika alapján 
törekszik feloldani. Ilyen értelemben olyan elvek, mint az „objektivitás” 
és „tisztesség” továbbra is a legfontosabbak maradnak a német választási 
folyamatokban. Mindemellett egy jellegzetesen német narratívát javasol 
értelmezési keretként, és jelzi, hogy az �990-es évek kevésbé látványos vá-
lasztási kampányai a társadalomban meglévő növekvő „politikai kiábrán-
dultság” következményeiként is felfoghatóak. 

Elismeri, hogy az általa kiválasztott súlypont (a CDU és az SPD választási 
kampányai) az �980-as években lassan érvényét veszíti, vagyis az �990-es 
évek küszöbén ez már nem feltétlenül mérvadó, hiszen az újabb fajta társa-
dalmi mozgalmak és a zöldek jelentős újdonságokat vezettek be az össznémet 
politikába.  Összességében a szerző a választási kampányt, mint demokratikus 
szertartást értékeli, amely még az utolsó szavazati napot is magában foglalja, 
hiszen e kulcsfontosságú 24 óra után hamarosan eldől, hogy kik is válnak az 
elkövetkezendő időszakban a hatalom tényleges gyakorlóivá. 

Főleg a választások politikai stílusával és tárgyilagosságával kapcsolatos 
észrevételek sikeresek, melyek által Mergel párhuzamosan azt is megmu-
tatja az olvasónak, hogy a német polgárok sokáig mélyreható bizalmatlan-
sággal fogadták a pártok demokratizálódással kapcsolatos mediális hangu-
latkeltését. Habár a választási témával kapcsolatos éleslátása ténylegesen 
lenyűgöző, az is megfigyelhető, hogy a nagyobb időszakokra kitolódó el-
méletek tárgyalásánál vizsgálódásai viszonylag kevés levéltári forrásanyag-
ra támaszkodnak. 

Szembetűnő, hogy az �960-as és �970-es évekből idézett források igen-
csak bőségesek, míg ehhez képest az �980-as évekből származóak szűkös-
nek tűnnek, vagyis az ezekre támaszkodó érvelések kissé egysíkúan hatnak 
a kritikus olvasóra.  
 4 Főként a demokratizálódás és a hatékony politikai mozgósítás irányában.
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Mégis megállapítható, hogy Mergel kampányokkal kapcsolatos vizs-
gálódásaiban valójában általánosságban véve igencsak széleskörű, főként 
nyugatnémet forrásanyagra támaszkodik. A mű egyik sajátossága abból 
fakad, hogy a kampányokban résztvevő szereplőket egységesen szemléli, 
vagyis értékelése nemcsak a választások idejéből származó olvasói leve-
lekre terjed ki, hanem a pártszervezetek és a média állásfoglalásaira is. A 
tanulmányozott sajtóanyag sokszínűsége egyben a források sokrétűségére 
is utal, mert a szerző a napi és helyi újságokon túl a regionális lapokat, a 
magazinokat, sőt a fontosabb bulvárlapokat is bevonja kutatásába. Ezen túl-
menően Mergel a CDU és az SPD archívumát is megvizsgálja, ám a kisebb 
pártok dokumentumaira nem fordít túl nagy figyelmet, sőt főként a szövet-
ségi választások értékelésére összpontosít, elhanyagolva a tartományi poli-
tikai hátterek fontosságát. Ez a fajta talán túlságosan is megfontolt kutatási 
irány és a bevállalt takarékos munkakeret kissé mérséklik az elemzésben 
leszűrt következtetések hatékonyságát. 

Az is észlelhető a tanulmányban, hogy a szerző a szövegelemzésre he-
lyezi a hangsúlyt és így sajnos a fényképek és szemléltetések értékelése 
csaknem kiesik. Jóllehet a televíziós választási hirdetéseket is megemlíti, 
és a különböző képanyagok, vagyis a nem írásos kampánnyal kapcsolatos 
anyagok is jelen vannak a műben, de ezeket nem kezeli az írott forrásokkal 
egyenrangúan. 

Emiatt beszűkülnek az egyes értelmezési lehetőségek, annak ellenére, 
hogy Mergel azt is bebizonyítja, hogy nagyszerűen ért a propagandiszti-
kus célú fotók elemzéséhez. Mivel azonban az írásos anyag értékelése kap 
nagyobb szerepet, ezért nem mind a �2 színkivonatos képet használja fel 
ténylegesen a könyvben. 

A szerző meghatározásában nem a választási kampány céljait vagy a 
politikai irányzatok meghatározott témáit kell figyelemmel kísérni, hanem 
inkább azt érdemes vizsgálni, hogy mi is történik a szavazást népszerűsítő 
időszakban, vagyis hogy a politikusok hogyan reklámozzák önmagukat a 
nyilvánosság előtt. Ez nagymértékű súlyponteltolódás, mert ebben a sűrí-
tett választási kampányokkal kapcsolatos szűk szövegkörnyezetben akarja 
a nemzetiszocialista propagandamódszereket is taglalni. Kérdéses, hogy eb-
ben az összefüggésben tényleg olyan nagy szerepe volt-e a nemzetiszocia-
lista propagandamódszereknek a demokratikus kultúra kifejlődésében, mint 
ahogyan azt Mergel szuggerálja?   
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Következtetések

A szerző szerint a NSZK választási kampányai „nagyzoló papírcsaták” 
(�59. o.) voltak, ám ez sem magyarázza az írásos forrásanyag túlsúlyát a �2 
képpel szemben. Ha már ennyi képet emelt be a könyvbe, akkor az olvasó 
azt is elvárhatja, hogy legalább e két forrástípust egyenértékűen kezelje. 

Már a könyv címe is kihívó, de alapüzenete és szintézise (a nemzetiszo-
cialista propagandamódszerek fontossága a demokratikus politikai kultúra 
kialakulása kapcsán), voltaképpen nagyon vitatott témakör volt Németor-
szágban a hetvenes évekig, majd gyakorlatilag ez az általános elmélet már 
csak rendkívül korlátozott értelemben érvényesíthető a nyolcvanas években.  
Eszerint rákérdezhetünk a mű időszerűségére, de a vizsgálódás relevanciá-
ját már nem lehet megkérdőjelezni, mert ez nagyon is nyilvánvaló. 

A propaganda csak az egyik eleme a választási gépezetnek és Hitler 
messzemenően nem az egyedüli probléma, amit a német politikusoknak fel 
kellett dolgozniuk, hiszen a felszabadítás és megszállás után ugyanígy je-
lentkeztek az NDK-val valamint a kommunizmussal kapcsolatos gondok és 
aggodalmak is.   

A könyv főcíme marketingfogásként értékelhető, amellyel a szerző a 
nagyközönségnek üzen, de a tanulmány aprólékos részleteiből az is kitű-
nik, hogy érvelésével voltaképpen a tudományos közönséget célozza meg. 
Habár előszeretettel használ anglicizmusokat, ez nem zavarja a kiforrott 
gondolatok folyamatosságát vagy a politikai-történelmi tények különleges 
érvrendszereken belüli többértelmű olvasatát. Így megállapítható, hogy ez 
egy rendkívül érdekfeszítő és önálló véleményalkotásra ösztönző mű.

Thomas Mergel: Propaganda nach Hitler. Eine Kulturgeschichte des Wahlkampfs in der Bun-
desrepublik �949–�990 (Propaganda Hitler után. A választási kampány kultúrtörténete a 
Szövetségi Köztársaságban, �949–�990). Göttingen, Wallstein Verlag, 20�0. 4�5 o.
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