
23

ELMÉLETILEG

Beke Ottó 

RAY BRADBURY: FAHRENHEIT 451. 
A TECHNODIKTATÚRA AKTUÁLIS VÍZIÓJA

„Bárki, aki szét tud szedni és össze tud rakni egy tévéfalat, s 
erre ma már majdnem mindenki képes, boldogabb annál, aki a 

világmindenséget méregeti, és egyetlen képletbe akarja sűríteni, 
aminek az ára az embertelen egyedüllét.” (Bradbury, 2018: 60; vö. 

Aczél, 2012: 128)
„A boldogság a fontos, a szórakozás mindenekfölött.” (Bradbury, 

2018: 63)

Bevezető gondolatok

Ray Bradbury (1920–2012) amerikai író Fahrenheit 451 című nagyhatású, számos 
feldolgozást megélt tudományos-fantasztikus regénye 1953-ban jelent meg. (Bradbury, 
1953; Eller, 2011). А disztópia a technikai úton, szórakoztatási célból közvetített, 
színvonaltalan multimediális, leginkább audiovizuális és részben a hanganyagot narratív 
formában kibontott, elrettentő erejű kritikája. A regényvilágban meghatározó szerephez jutó 
„kulturális” termékek az egyéni és társadalmi/közösségi boldogság, kiegyensúlyozottság és 
megelégedettség illúziójával kecsegtetnek, valójában azonban kiüresedést és kiégést (Han, 
2019) okoznak. Különösebb erőbefektetés nélkül fogyaszthatók, és ily módon szellemi-
intellektuális fejlődéssel, illetve gazdagodással együtt nem járó, „pusztán az automatikus 
reflexekkel” (Bradbury, 2018: 60) operáló, harsány és „bizsergető izgalmak[at]” (Bradbury, 
2018: 58) kínáló „alkotások”, az álomgyárak termékei. (Bradbury, 2018: 141)

Szórakozás és technika

„fő a vidámság” (Bradbury, 2018: 60)

A regényvilágban különböző műszaki berendezések jutnak konstitutív szerephez. 
Ilyenek a fülbe illeszthető, elektromos méhecskék módjára zümmögő (Bradbury, 2018: 17, 
21), gyűszűnyi méretű „tengeri kagylók” (Bradbury, 2018: 16) avagy „kicsiny muzsikáló 
rovar[ok]” (Bradbury, 2018: 46) és a színes, beszélő televíziós falak (Bradbury, 2018: 46, 
48). Előbbiek a mai fülhallgatók korabeli megfelelői, használatuk a hipnotikus állapotot 
előidéző rádiózásnak felelnek meg (Eco, 2018: 179–181), utóbbiak pedig a magas szintű 
élményszerűséget, immerziót biztosító házimozirendszerek, illetve a 3D tv-k funkcionális 
előképei. (Postman, 2006)

A látványelemek valósághű térhatását a regénybeli televízió-falak célirányosan kialakított 
helyiségeken, úgynevezett társalgókon (Bradbury, 2018: 44) belüli elrendezése teremti 
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meg és mélyíti el. Optimális esetben a társalgó mind a négy falát televíziós felület alkotja. 
(Bradbury, 2018: 24, 46). Működésük közben ezáltal jut kifejezésre a technikai környezetben 
megvalósuló szimuláció misztérium jellege, csodája (Mersch, 2004: 176; Eco, 2018: 153) 
Amennyiben a társalgót minden oldalról televíziós falak határolják, a helyiség átalakul, 
megszűnik a valós tér profán szeglete lenni, és átadja helyét a közvetített tartalmak 
szimulált realitásának. (Novák–Beke–Samu, 2018; Baudrillard, 1996) Ily módon a televízió-
térkonstrukció (Meyrowitz, 2005; Poster, 2005) az őt magába foglaló helyiségnek már nem 
csupán – habár kitüntetett fontosságú, fokozott figyelemnek örvendő – egyetlen lokációja, 
avagy rétege, ugyanis a társalgó teljes egészében válik csodálattal, sőt, egyenesen hódolattal 
kezelt televíziós házioltárrá. (Szűts, 2018: 24, 89; vö. Beke, 2013, 2018)

A regényvilágban a szórakozás funkcióját betöltő kultúra és az azt közvetítő technika 
elválaszthatatlanul összekapcsolódik. Együttesen hozzák létre és táplálják a szereplők 
lelkületét jellemző „cseppfolyóssá vált melankóliá[t]” (Bradbury, 2018: 19).

A disztópiában megképződő hivatalos világkép, miként az a fentiekből is kitetszik, inverz 
módon határozza meg a technika és a szociális viselkedésminták kapcsolatát. A regénybeli 
társalgókban nem zajlik valós személyközi kommunikáció – még mediatizált formában 
sem. A társalgók csupán rögzített audiovizuális tartalmakat közvetítenek, hiszen televízió-
falakból épülnek fel, és interaktivitásra csak a lehető legcsekélyebb mértékben adnak 
módot. A kötetlen beszélgetés, mint a tulajdonképpeni interszubjektív kommunikációs 
forma pedig a regényvilágban abszurd módon antiszociálisnak, deviánsnak és ennek 
megfelelően kerülendőnek minősül. (Bradbury, 2018: 31) A disztópiában beszélgetni csakis 
a társalgókban szabad, ott engedélyezett igazán, vagyis egy olyan technikai környezetben, 
amely per definitionem csak egyirányú információáramlást tesz lehetővé.

Technodiktatúra

A regényvilágban a lezüllesztett, kiemelkedő értékeitől megfosztott, vizuális túlsúlyról 
tanúskodó kultúra efemer és talmi tömegtermékeinek habzsolása vált társadalmi elvárássá. 
Ez a kulturális mintázat és társadalmi norma nem független a korabeli, vagyis ötvenes 
évekbeli valóságban, kulturális-társadalmi viszonyokban is megjelenő, ám valójában 
régebbre visszanyúló tendenciáktól, és egyben pontosan illeszkedik az azok kurrens 
extrapolációi létrehozta aktuális horizontba: „Az olcsó, a könnyű megértést és az azonnali 
élményt kínáló üzenetek kiszorítják a piacról a drága, nehezen érthető, tartós hatásra építő 
szellemi termékeket és szolgáltatásokat.” (Csepeli, 2020: 100; vö. Ortega, 1995)

Igénytelen kulturális alkotások jelennek meg a technikai környezet alkotta társalgókban, a 
szórakoztatás és az időtöltés domináns formáját kínálva. A színvonaltalan produktumok főbb 
jellemvonásait – a pejoratív értelemben vett rövidséget, a primitív tömörséget, továbbá a 
harsány/erőszakos láthatóságot – pedig már magukon viselték és ily módon előre is jelezték az 
információhordozó közegek történelmi előképei és műfajai. Ezek közül érdemes megemlíteni 
a Bradbury-szöveg által is tematizált, csattanókra épülő rádiójátékokat, a klasszikus irodalmi 
alkotások rövid, lexikoncikkszó-szerű tartalmi kivonatait, a képes újságokat (Bradbury, 2018: 
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54; vö. Nyíri, 2006b; Аczél, 2012: 115), a színházakat eluraló bohóctréfákat (Bradbury, 2018: 
55) és a „háromdimenziós szépségmagazinok[at]” (Bradbury, 2018: 57).

Tágasnak tűnő, ám valójában belakhatatlanul szűkös és otthontalan, tartalmait a maguk 
ürességében folyamatosan ismétlő és egyben áttörhetetlen „mediális sematizmus” (Mersch, 
2004: 173), rideg technikai szolipszizmus alakul ki (vö. Szűts, 2018: 206; Harari, 2018: 194–
195, 203; Pariser, 2012). Ez a „kollektív imaginárius” (Assmann, 2009: 157) világa.1

A regényben uralkodó társadalmi elvárásrendszer megsemmisítő erejű tiltások formájában 
jut kifejezésre. A megjelenített hivatalos ideológia nemcsak azt szabályozza, miként ildomos 
és egyben miként kell „kulturáltan” szórakozni – televíziófalak gyűrűjében ülve, időnként 
azokhoz szólva, vagyis pszeudoaktivitásokba (Žižek, 2016: 317; Erhard, 2006: 68), illetve 
interpasszivitásba (Pfaller, 2000, 2009) merülve –, hanem egyben azt is, miként – könyveket 
olvasva – nem. Azoknak, vagyis a könyveknek a birtoklása a törvények értelmében már 
önmagában is bűncselekmény. Ez tehát már nem a technikailag közvetített tartalmak 
primátusa, hanem azok kizárólagossága. Ez a homo-hegemónia képezi a technodiktatúra 
aktuális vízióját.

Könyvégetés

„Fő a jó kedély […] Csak semmi bosszúság, a szemétbe minden gonddal, vagy még jobb, ha 
elégetjük a kemencében.” (Bradbury, 2018: 58)

A technodiktatúrában elégetik a könyveket. Minden könyv – függetlenül tartalmától és 
egyéb jellemvonásaitól – szervezett és könyörtelen módon a tűz martalékává válik. Erre 
utal a regény közismert címe is, ugyanis – miként az a Bradbury-mű Juan Ramón Jiménez 
(1881–1958) Nobel-díjas spanyol költőtől és prózaírótól származó mottójából kitűnik – ezen 
a hőmérsékleten „a könyvnyomó papír tüzet fog és elég.” (Bradbury, 2018: 7)

A könyveknek mint a kulturális emlékezet kézzelfogható forrásainak, médiumainak a sorsa 
már a kezdetektől fogva foglalkoztatja az irodalmi hagyományt (Assmann, 2009) – nem 
függetlenül a kérdéskör önreflexív, magára az irodalomra, illetve írásbeliségre vonatkozó 
aspektusától. Marginalizációjuk és megsemmisülésük reprezentációinak szerteágazó és 
gazdag irodalomtörténeti hagyománya van.

Az időgép című 1895-ös H. G. Wells-mű már vizionálta a könyvkultúra jövőbeli fizikai 
megsemmisülését, a könyvek történetének végét (Wells, 1900: 83), egy „barbarizálódott, 
kultúravesztett jövő” (Király, 2010: 488) képét villantva fel. Aldous Huxley Szép új világ című 
1932-es, paradigmatikus jelentőségű tudományos-fantasztikus disztópiájában (Booker–
Thomas, 2009: 66) a könyvek, illetve a nyomtatványok szintén háttérbe szorultak, ott azonban 
marginalizációjukat, hasonlóképpen, mint Bradbury regényében, a könnyed szórakozás és 
az azt kiszolgáló mozgóképek és multimediális tartalmak ideológiai megfontolások által is 

1  A kollektív imaginárius kifejezést Aleida Assmann A 49-es tétel kiáltása című Thomas Pynchon-regényt értelmezve 
használja. (Pynchon, 2007) Az adott interpretációs keretben azonban Bradbury regényvilágára vonatkoztatva hasonlóképpen 
érvénnyel alkalmazható.
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vezérelt preferálása okozta. (Huxley, 1982) George Orwell 1984 című 1949-es regényében 
a döntő mértékben a tömegmédiumok által meghatározott kulturális környezet és az azzal 
elválaszthatatlanul összefüggő parancsuralmi hatalomgyakorlási technikák állnak a könyvek 
és egyéb nyomtatványok, dokumentumok tartalmának időnkénti változásai, és ennek 
megfelelően az emlékezet-leépülés folyamatának hátterében. (Orwell, 2016; Wegner, 2002: 
215; Karácsony, 2000: 114) E tekintetben tehát Huxley, Orwell és Bradbury regényében 
hasonló mintázatok figyelhetők meg.

William Gibson 1984-es Neurománcában a fejlődő, egyre hatékonyabbá váló gépi adattárolás 
viszonyai közepette fejeződik ki erőteljes kétely az emberi memória lehetőségeivel szemben. 
(Gibson, 1992; Landon, 2001; Beke–Samu, 2017) А Dan Simmons 1989 és 1997 között 
megjelentett Hyperion-regényciklusában vizionált, tömeges méreteket öltő írástudatlanság 
hátterében a digitális képek dömpingje, továbbá azoknak a felhasználóbarát műszaki 
berendezéseknek a széles körű elterjedése húzódik meg, amelyeknek a működtetése 
nem teszi feltétlenül szükségessé az írás-olvasás tudást. (Simmons, 2010, 2011a, 2011b, 
2013) E tekintetben tehát a gibsoni és a simmonsi regényvilág által vizionált, az írástudás 
marginalizációjára vonatkozó elképzelések egy csoportba tartoznak a Fahrenheit 451-ben, 
továbbá a Szép új világban megjelenítettekkel.

Alastair Reynolds 2015-ös, Lassú lövedékek című regénye már arra a kérdésre keresi a 
választ, hogy mi történik akkor, ha a döntő mértékben digitálisan, illetve online formában 
tárolt kulturális ismeretek, pszeudo-tárgyiasulások mediális viszonyrendszere teljes 
egészében veszélybe kerül, és a törlődés képében a végleges megsemmisülés réme fenyegeti. 
(Reynolds, 2017; Beke–Novák–Samu–Csányi, 2020)

Bradbury disztópiájában a könyvek felkutatását és megsemmisítését, vagyis felperzselését 
egy erre a célra létrehozott, széles körű társadalmi elismertségnek örvendő, megfelelő 
infrastruktúrával és eszközökkel rendelkező hivatalos szervezet, a tűzőrség végzi. Hivatásuk 
jelmondata célkitűzéseiket és feladatkörüket foglalja össze: „hamuvá égetni őket [a könyveket], 
aztán a hamvukat is elégetni” (Bradbury, 2018: 13). A tűzőrség tagjai, vagyis a tűzőrök „a 
Boldogság őrei.” (Bradbury, 2018: 60) Nem hagyhatják, hogy „a melankólia s a kopár filozófia 
özöne elöntse a világot.” (Bradbury, 2018: 60) A regénybeli elképzelés és útmutatás szerint 
ugyanis „[h]a nincs megoldás, nos, akkor probléma se legyen! A tűz mindenre megoldás!” 
(Bradbury, 2018: 107)

A történet középpontjában egy immár tíz éve a szervezetnél dolgozó tűzőr, Guy Montag áll. 
A férfi ráébred a szórakozás mindenekfölöttiségét hirdető világot átható boldogtalanságra, 
kínzó egzisztenciális ürességre, és elkezd annak okai után kutatni. Felkeltik érdeklődését a 
könyvek, vagyis a kultúrának azok a hordozói, tárgyiasulásai, amelyeknek a megsemmisítésére, 
felégetésére esküdött fel tűzőrként, és amelyekkel hivatásából kifolyólag sem kerülhet közeli, 
bensőséges viszonyba. Elkezd olvasni, széleskörűen tájékozódni, bölcseleti kérdéseket 
megfogalmazni, a társadalmi folyamatok okai és értelme iránt érdeklődni. Miközben 
prométheuszi küzdelmet folytat (Fenej, 2012), szembekerül az elnyomó technodiktatórikus 
hatalommal, felesége elhagyja, ö maga pedig száműzetésbe kényszerül. Kalandos életútja és 
narratív formában is kibontott fejlődéstörténete végére a volt tűzőr, aki a múltban a könyvek 
felkutatásáért és elégetéséért volt felelős, és aki korábban még büszkén hangoztatta, hogy 
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parfümje a munkavégzésének elengedhetetlen tartozéka, a petróleum (Bradbury, 2018: 11), 
csatlakozik egy titkos társasághoz, amelynek egymáshoz lazán kapcsolódó tagjai megosztják 
egymás között az írott hagyományt, és emlékezetükbe fogadják a régmúlt és kiemelkedő 
auktorok műveit. Ily módon teszik élővé és elevenné a megőrzésre, továbbadásra méltó 
írott tradíciót (Nyíri, 2006a), és teremtik meg annak kontinuitását (vö. Beke–Novák–Samu–
Csányi, 2020). Legfőbb feladatuk az emlékezés. Abban bíznak, hogy az emlékezetükben 
megőrzött tudás egy napon ismét testet ölthet, vagyis kézzelfogható, kinyomtatott könyvek 
formájában jelenhet meg: „Valahol újra kell kezdeni a mentést és megőrzést; akármilyen 
módon, könyvekben, irattárakban, az emberek agyában, meg kell kezdeni a mentést és az 
őrzést úgy, hogy ne férjen hozzá a moly, a szú, a rozsda, a penész és az emberek gyufája.” 
(Bradbury, 2018: 127)

Reynolds Lassú lövedékek című, fentebb hivatkozott regényének szereplői, hasonlóképpen, 
mint a Bradbury-regényben megjelenő titkos társaság tagjai, felosztják egymás között a 
birtokolni vágyott kulturális tartalmakat, és azokat immár testen belüli mnemotechnikai 
protéziseikben tárolják el. Önként fogadják magukba az adatokat, és ezáltal tartják fenn és 
egyben életben a kultúrát. A kultúra megőrzése és az abban való osztozás tehát a Reynolds-
regényben is testen belül történik, azonban immár nem szervesen, hanem technikai eszköz 
igénybevételével.

Fontos kiemelni, hogy a Bradbury-szöveg kategorikusan szembehelyezkedik a 
technikai determinizmus reduktív elképzelésével (Tófalvy, 2017; Harari, 2017), ugyanis a 
multimediális tartalmakat nem ab ovo diszkreditálja, vagyis azokat nem szükségszerűen 
minősíti értéktelennek. Kijelenti, hogy a „könyv csak egyike volt azoknak a tartályoknak, 
amelyekbe felhalmoztuk azt, ami annyira fontos volt, hogy féltünk attól, hogy elfelejtjük. 
Nincs bennük semmi varázs, a varázs abban van, amit a könyvek mondanak, ahogy a 
világmindenség darabjaiból ruhát varrnak nekünk.” (Bradbury, 2018: 78). A Bradbury-
szöveg továbbá fenntartja annak lehetőségét, hogy a műszaki berendezések is közvetítsenek 
értéket. A különböző közegekben megjelenő tartalmak esetében a színvonal és a befogadás 
közbeni véleményalkotási és -közlési szabadság, valamint a függetlenség, egyéni autonómia 
fenntartásának relevanciáját hangsúlyozza. (Bradbury, 2018: 78–80) Rámutat annak 
veszélyére, hogy a technikailag közvetített multimediális tartalmak gyakran elsöprő erejűek, 
addiktívek, és ennek következtében nehézkes a velük szembeni kritikai attitűd kialakítása 
és fenntartása: „A könyvet be tudja csukni, mondván: »Várj egy kicsit.« Isteni hatalom van a 
kezében felettük. De ha egyszer leült mellé, ki tudja magát kiragadni a televízió markából? 
Azt csinál magából, amit csak akar. Olyan reális környezetet teremt maga köré, mint a világ. 
Igazsággá válik: ő maga lesz az igazság.” (Bradbury, 2018: 79)

Kitekintés

A kutatás folytatásában érdemes volna a Fahrenheit 451-ben bemutatott technodiktatúrának 
a regény különböző adaptációiban kikristályosodó formáit, megjelenési módjait is elemzés 
tárgyává tenni, a hasonlóságokra és a különbözőségekre egyaránt rámutatva. E tekintetben 
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– aktualitása folytán – a Bradbury-regény 2018-as, Ramin Bahrani rendezte és az HBO 
keretében megvalósított filmfeldolgozása érdemel kitüntetett figyelmet. Nem volna szabad 
azonban a disztópiának a François Truffaut által rendezett 1966-os adaptációjáról, továbbá 
a regényből 2009-ben készült, Bradbury autorizálta, Tim Hamilton illusztrálta képregényről 
sem megfeledkezni. (Bradbury, 2009)

Filmjegyzék

Fahrenheit 451, 1966, rendező François Truffaut.
Fahrenheit 451, 2018, rendező Ramin Bahrani.
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