
DEMETER TAMÁS 

Balogh József és a filozófiatörténet 

Balogh József elfeledettségének ténye a magyar eszmetörténet-írás legsúlyosabb 
vétkei közé tartozik. Napjainkra Balogh személye és tevékenysége a teljes isme-
retlenség homályába húzódott vissza, olyannyira, hogy lexikonjaink sem szen-
telnek neki egyetlen szócikket sem. Mindez meglehetősen méltánytalan egy 
olyan emberrel szemben, aki személyes szívügyének tekintette a magyar kultúra 
és műveltség sorsát, s szerteágazó kapcsolatait felhasználva igen sokat tett 
európai szintű kulturális és kultúrpolitikai kapcsolataink javításáért. Szent Ágos-
ton Vallomásainak magyar nyelvre fordítója újabban, úgy tűnik, ismételten bi-
zonyos elismertségre tesz szert, ez azonban - szégyenszemre - legkevésbé hazai 
eszmetörténészeink tevékenységének eredménye, sokkal inkább annak köszön-
hető, hogy Balogh életművének bizonyos hányada meglehetős relevanciával bír 
napjaink viszonylag új keletű filozófiai és filozófiatörténeti kutatásainak tekin-
tetében. Balogh József bemutatását a következőkben ennek megfelelően három 
síkon kísérlem meg: Balogh életrajzának, személyiségének és tevékenységének 
áttekintését követően előbb a filozófiai, majd a filozófiatörténeti jelentőségét 
igyekszem megmutatni. 

Balogh József 1893-ban született egy igen nagy műveltségű magyar-zsidó csa-
ládban.1 Édesapja, Balogh Ármin a Budapesti Rabbiképző Intézet történet- és 
irodalomtudomány professzora, Bacon, Spinoza és Bryce műveinek magyar 
nyelvre fordítója volt. Szülei indíttatására Balogh viszonylag korán a klasszikus 
tanulmányok felé fordult, s ez irányú érdeklődése élete végéig elkísérte. Noha 
kiemelkedő tehetség volt, kikeresztelkedett zsidóként nem juthatott egyetemi 
pozícióhoz, s politikai pályát sem választhatott magának, így a húszas években 
a magyar elitréteg peremére szorult. Mindemellett a család személyes kapcso-
latai révén, és Balogh széles körű nyelvismereténél fogva előbb a La Nouvelle 
Revue de Hongrie, majd a The Hungarian Quarterly című folyóiratok szerkesz-
tője lett. Balogh személyisége igen különösnek tűnt kortársai szemében. Ahogy 
Frank Tibor fogalmaz a The Hungarian Quarterlyről írott cikkében: „Modoros-
sága, arroganciája, sznobizmusa, homoszexualitása és fölvett katolicizmusa meg-
lehetős távolságban tartotta kortársaitól, és társadalmi magányossága különösen 
sebezhetővé tette. Mindemellett roppant szorgalma, kielégíthetetlen munkavá-
gya, enciklopédikus tudása, kitűnő diplomáciai képességei és szervezői géniusza 
szerkesztői munkáján keresztül egyedi pozíció kialakításához segítették hozzá."2 
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A harmincas évektől szerkesztői munkájánál és a tudományos közéletben be-
töltött vezető szerepénél fogva de facto a magyar establishment elismert tagjává 
lett. 1937-ben pedig a magyar elitréteg formálisan is befogadta, mikor is kor-
mányfőtanácsossá nevezték ki. Azonban ez a különleges státus sem menthette 
meg Baloghot a náci terrortól: 1944-ben halt meg. 

Balogh, noha elsősorban tudós és ezen belül is mindenekelőtt klasszika-filo-
lógus volt, mégsem zárkózott elefántcsonttoronyba; ellenkezőleg: évente körbe-
utazta Európát, egyrészről személyes kontaktusokat keresve, másrészről folyó-
iratai számára közölhető cikkek után kutatva. Mint föntebb említettem, tevé-
kenységének jelentős hányadát folyóiratok szerkesztése tette ki, s elsősorban e 
francia és angol nyelvű periodikák készítésében vett részt. „Balogh - írja Frank 
- elég sokat tudott mindenről, ami egy jó folyóirat elkészítéséhez szükséges. 
Keményen dolgozott minden számon és minden cikken. Nem csupán arra ál-
dozott rengeteg időt és energiát, hogy megszerezze a »megfelelő« cikket a »meg-
felelő« szerzőtől, hanem sok időt szentelt az egyes »kivonatok« beszerzésének 
és a végső szöveg megformálásának is. Balogh bizonyos esetekben öt különböző 
emberrel fordíttatott le egyetlen cikket azért, hogy pontosan közvetítse a magyar 
eredeti minden árnyalatát."3 E két Balogh által szerkesztett folyóirat alapkon-
cepciója megegyezett: mindkettő elsősorban a külkapcsolatok javítását tűzte ki 
célul, s főként kulturális tevékenységet fejtett ki. Mindkét periodikát jellegénél 
fogva bizonyos szempontból ellentétes törekvések motiválták, mint a hivatalos 
politikát: a kormány németbarát külpolitikai irányvonalával szemben e folyó-
iratok alternatívákat kerestek és igyekeztek fölmutatni. Balogh maga is hang-
súlyozta, hogy e folyóiratok nem a hivatalos külpolitika orgánumai; ő maga 
főként az angolszász orientáció híveként lépett föl. 

Noha Balogh behatóan tanulmányozta a magyar államalapítás történetét, és 
tanulmányokat közölt Szent Gellértről és Szent Istvánról, tudományos munkás-
ságának legterjedelmesebb és számunkra fontosabb hányadát mégis Augusti-
nushoz kapcsolódó tevékenysége teszi ki. Már 1914-ben készen állt a Vallomások 
magyar fordításával, ez azonban többszöri átdolgozás u tán csak 1943-ban jelen-
hetett meg végül, s ezt az első kiadást 1944-ben rögtön követte egy második.4 

1918-ban írott doktori disszertációjában egy Ágostonról szóló monográfia meg-
írásának programját és szükségességét vázolja. Ez a nagyszabású terv - noha 
sikertelen maradt - hosszú éveken keresztül Balogh törekvéseinek fókuszában 
állt, annál is inkább, mert világosan látta, hogy egy ilyen tanulmány nemcsak 
magyar, de nemzetközi viszonylatban is hiánypótló szerepet töltene be. Balogh 
kutatásainak középpontjában mindvégig Augustinus Vallomásai álltak: ezen a 
művön keresztül közelítette meg Ágoston életművét és személyiségét egyaránt. 
Ilyen szempontból érthető, hogy Balogh nem úgy fogta föl a Vallomások mon-
danivalóját, mint önéletrajzot vagy naplót, hanem mint valamifajta utat, amely 
Ágostont kivezette élete vétkei és tévelygései közül, vagyis mint a filozófia egy 
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formáját.6 Ilyen szempontból ítéli meg Balogh Ágoston korai dialógusait is: ezek 
annak az útnak a jelzőkövei, melyet Ágoston a m á r elhatározott megtéréstől a 
tényleges megkeresztelkedésig járt be.7 

Balogh vizsgálódásai szempontjából elsősorban az Ágoston műve i kapcsán 
felmerülő esztétikai kérdések kapnak igen nagy hangsúlyt. Ekképpen fogalmaz: 
„Szent Ágoston vallásos megtérését, amelynek története a Confessiones, egy for-
mális, mondhatnók esztétikai előzi meg, amely Augustinus számára később is 
csak részben vált tudatossá s amelynek egyes állomásait csupán egy-egy szó, 
egy közbevetett m o n d a t vagy egy rendkívüli tournure jelzi."8 Ágoston konver-
ziójának középpontjában Balogh végső soron tehát valamiféle esztétikai fordu-
latot sejt, amit Ágostonnak a retorikától való elfordulásában lát kiteljesedni. Ez 
jelenti azt a pontot is, amely a valódi filozófiai kérdések fölvetésének lehetőségét 
megteremti: „egy évtizedre volt szüksége Ágostonnak - fogalmaz Balogh - , 
hogy a Vallomások szó- és formakincsét kialakítsa. [...] valójában nem egyéb 
ez, mint a korábbi időszak hagyatékával való leszámolás. Ágostonnak egyik [...] 
levelében olvassuk a szép és fontos mondatot: »Kitéptem magam abból a gyű-
löletes hálóból, mely a filozófiától visszafogott, azáltal, hogy elvette tőlem az 
igazság felismerésének reményét: pedig az Igazság a lélek étke«."9 Összefoglalva: 
Balogh Ágoston filozófiáját egy bizonyos, általa esztétikainak nevezett konfliktus 
keretei között értelmezi, s azt tartja, hogy ez a konfliktus fundamentál is befolyást 
gyakorolt nemcsak Ágoston gondolatkifejtési módszereire, h a n e m magukra a 
gondolatokra is. Ennek a gondolatmenetnek legösszefogottabb kifejtését az 
Augustins „alter" und „neuer" Stil10 című tanulmányában nyújtja, melyről a ké-
sőbbiekben még lesz szó. 

Balogh tevékenységének legidőszerűbb hányada egyrészről m á r megjelenik 
Ágoston-tanulmányaiban, másrészről azonban kutatásainak mintegy mellékter-
mékeként jelentkezik. Ez a melléktermék a hangos olvasás problematikája, amely 
1913-tól kezdve foglalkoztatta Baloghot. A hangos olvasás jelensége történelmi 
jelenség. A korai szövegek jelentős része nem tartalmazott olyan eszközöket, 
amelyek az olvasást megkönnyítették volna: hiányzott belőlük a központozás 
és a szóközözés. Ahogy Balogh fogalmaz: „Az ókori könyv olvasását módfelett 
megnehezítette a sorok tagolatlansága, az a körülmény, hogy a szavak nem voltak 
egymástól elválasztva s hogy az interpunkció is felettébb lassan fejlődött." 
Ezek a szövegek tehát olyan egybefüggő betűfüzért alkottak, amelynek megértő 
olvasása elképzelhetetlen volt a sorok hangos kibetűzése, kiolvasása nélkül. 
Ahogy az olvasás történetének egy későbbi kutatója, Frederick G. Kenyon meg-
jegyzi: „Az olvasót segítő eszközök, illetve a megkönnyítő utalások hiánya a 
régi könyvekben meglehetősen figyelemre méltó. A szóközözés gyakorlatilag 
ismeretlen, kivéve azon ritka eseteket, amikor egy invertált vesszőt vagy egy 
pontot használtak az elválasztás jelölésére ott, ahol a félreértés lehetősége fönn-
állt. A központozás gyakran teljesen hiányzik és sohasem igazán szisztemati-
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kus."12 Ugyanezek a jellegzetességek az írás korabeli technikájának esetében is 
megfigyelhetők. Balogh két tanulmányában igyekezett bizonyítani,13 hogy az 
olvasás és írás korai formái radikálisan eltértek a napjainkban megszokottól, 
amennyiben a szövegekkel végzett mindenféle manipuláció jellegzetesen hangos 
művelet volt. Ez irányú kutatásai annak a kommunikációfilozófiai irányvonal-
nak egyik előfutárává tették, amelynek legújabb vonulata a hatvanas években 
vette kezdetét, s amely napjainkra igen jelentős befolyásra tett szert. 

Ez az eszmetörténeti irányvonal az úgynevezett szóbeliség-írásbeliség paradigma, 
melynek lényege, hogy az eszmetörténeti változások fő áramába a kommuni-
káció technológiájának evolúcióját helyezi.14 E paradigma szempontjából a tech-
nológiai fejlődés jelentősége leginkább abban áll, hogy a kommunikáció min-
denkori hordozóeszközeinek teljesítményét többre becsüli egyszerű üzenetköz-
vetítő csatornánál; azt tartja, hogy az üzenetet hordozó közeg jellegzetességei 
nemcsak az átadás konfigurációját határozzák meg, hanem magának az üzenet-
nek a tartalmát is determinálják, s ezen keresztül a gondolkodás és a nyelv 
karakterisztikájának tekintetében egyaránt releváns szabályozó szerepet töltenek 
be. Összefoglalva, s Marshall McLuhan oly sokat hivatkozott frappáns meg-
fogalmazását idézve azt mondhatjuk: the medium is the message15 - vagyis: a közlést 
hordozó eszköz, intézmény stb. önmaga a kommunikáció lényege. 

E paradigma szempontjából az olvasás problematikája a legfontosabb perifé-
riális kérdések között jelenik meg. Az a tény, hogy az olvasás a korai évszáza-
dokban hangos tevékenységnek számított, az írásbeliség felemelkedő világát 
erőteljesen a szóbeliség hanyatló tradíciójához kötötte. Ez pedig meggátolta, 
hogy az írásbeliség kognitív hatásai a maguk teljességében kibontakozhassanak; 
erre egészen a könyvnyomtatás elterjedéséig kellett várni, amikor a csendes 
olvasás általánosan elterjedt tevékenységgé vált. Ahogyan Walter J. Ong fogal-
maz: „Amíg az olvasás alapvetően recitáció maradt [...], ahogyan erőteljesen 
az maradt a középkorban, izoláló hatása minimális volt. Amikor az olvasás 
elcsendesült, a könyvnyomtatás korára úgy tűnik szélesebb körben, mint azt 
megelőzően, ez önmagába fordította az individuumot, s kivezette a közösség-
ből."16 

Balogh újrafölfedezése tehát a hangos olvasással kapcsolatos kutatásainak je-
lentőségéből fakad. Walter J. Ong 1982-ben megjelent könyvében és Paul Saenger 
szintén 1982-ben született tanulmányában történnek az első fontosabb utalások 
Balogh művére, majd feltehetően Ongra és Saengerre támaszkodva Eric A. Ha-
velock 1986-ban publikált könyve is épít tanulmányaira.17 Balogh hangos olva-
sásról írott munkái nem vonnak le messzemenő ismeretfilozófiai következteté-
seket a hangos olvasás tényéből, és az olvasás elcsendesedését sem elemzik 
mélyrehatóan: elsősorban arra törekszik, hogy - mint a jelenség feltérképezésé-
nek úttörője - a hangos olvasás egykori létének bizonyítékait nyújtsa. Balogh, 
mint föntebb említettem, 1913-ban kezdett el foglalkozni e jelenség termé-
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szetével, 1921-ben tette közzé kutatásainak összegyűjtött eredményeit, melyhez 
1926-ban kiegészítéseket fűzött , s ugyanebben az évben németü l is megjelente-
tett.18 

Balogh érezte kutatásai jelentőségét, hisz többször csodálkozva utal arra, hogy 
előtte valójában még senki n e m dolgozta fel a hangos olvasás és írás proble-
matikáját.19 Fölismeréseit nemcsak történeti érdekességnek szánta, s nem csupán 
két tanulmány megírásának erejéig kamatoztatta, hanem módszertanilag is 
alkalmazta: a Vallomások fordításakor bizonyíthatóan tekintettel volt a hangos 
olvasás és írás korabeli jelenségére.20 Balogh volt az első, aki „Adalékaival" 
rendszerezetten összefoglalta a hangos olvasás és írás jelenségét bizonyító iro-
dalmi helyeket. Noha e jelenséget megmagyarázta az ókori szöveg-előállítás 
technológiájával és a megrögzült olvasási szokások középkori továbbélésével, 
mélyebb következmények u tán nem kutatott. Megtette ezt Ong, aki a következő 
megállapításra jutott: „Inkább a hallás, mint a látás határozta meg szignifikáns 
módon a régebbi szellemi világot, még sokkal azután is, hogy az írás mélyen 
interiorizálódott. A nyugat kézírásos kultúrája marginálisan mindvégig orális 
maradt. Szent Ambrus jól ragadta meg a korábbi szemléletmódot Lukács evan-
géliumához írt kommentárjaiban (iv.5): »A látás gyakran megtéved, a hallás 
bizonyságul szolgál«."21 Bizonyos tehát, hogy a hangos olvasás tevékenysége 
által meghatározott kézírásos kultúra még igen közel áll a tisztán szóbeli kör-
nyezet által teremtett mentális klímához, s ez determinálja mind a világnézetet, 
mind pedig a gondolkodásmódot. 

Az olvasás elcsendesedésének kérdése Balogh mindkét tanulmányában elő-
kerül. Úgy fogalmaz: „A hangos olvasásnak és írásnak immár történetivé vált 
jelenségénél még jóval érdekesebbnek érzem az olvasás és írás elnémulásának 
teljesen megoldatlan problémáját."22 Baloghnak a csendes olvasással kapcsolatos 
gondolatai az úgynevezett másodlagos szóbeliség filozófusainak - itt elsősorban 
Nietzschére, Heideggerre és Wittgensteinra gondolok - nézeteivel mutatnak ana-
lóg vonásokat. A másodlagos szóbeliség az elektronikus kommunikáció eszkö-
zeinek - főként a rádiónak, filmnek, telefonnak, televíziónak stb. - elterjedésével 
létrejött kommunikációs környezet, melyben a hangzó szó ismételten hasonló 
jelentőségre tesz szert, mint az írásbeliséget megelőző korok elsődleges szóbeli-
ségének körülményei közepette. A másodlagos szóbeliség jegyeit magán viselő 
gondolkodásmódot többek között az írott szó - explicit vagy implicit - eluta-
sítása, a szóbeliségbe való visszavágyódás, az írás logikájának semmibevétele 
és/vagy a szóbeli kifejezésmódok alkalmazása jellemzi. Balogh így fogalmaz: 
„A 19-ik század második felében megdöbbentő mértékkel fejlődő hírlapírásnak 
nyelvünkön, stílusunkon, gondolkozásunkon, műveltségünkön való hatalmát 
általában alábecsülik. [...] az ókor közéletének, tudományának irodalmának kö-
zös alapja a retorika volt. Napjainkban a retorika helyét a hírlapsajtó foglalta el, 
amely félelmetes szervezetével uralkodik a közvéleményen, közerkölcsön, köz-
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műveltségen. Az ókori retorika emberi szónak hangot és életet adott, értékké 
avatta; a mai zsurnalizmus az emberi szót ólombetűbe temeti és devalválja. 
Napjaink holt betűjét méltán követi nyomon az élettelen néma olvasás."23 A 
hírlapírásnak - mint a tipográfia egyik legkifinomultabb alkalmazási formájának 
- és a retorikának - mint a hangzó szó kultuszát hirdető művészetnek - a 
szembeállítása nyilvánvalóvá teszi, hogy Baloghot is mélyen megérintette a má-
sodlagos szóbeliség élményvilága. 

A kommunikációfilozófia oldaláról történetileg vizsgálva tovább Balogh te-
vékenységét egy újabb kapcsolódási pont is kitűnik, melyre eddig még nem 
figyeltek föl, jelesül, hogy Balogh Ágoston-tanulmányai bizonyos tekintetben 
kapcsolódnak ahhoz a filozófiatörténeti törekvéshez, amely a filozófiai életmű-
veket a kommunikáció-technológia változásainak perspektívájából igyekszik in-
terpretálni. Itt kell felhívni a figyelmet néhány olyan tanulmányra, amelyek ezt 
a szemléletmódot igyekeznek igazolni, így elsősorban Eric A. Havelock Preface 
to Plato és Rudolf Fietz Medienphilosophie - Musik, Sprache und Schrift bei Friedrich 
Nietzsche című monográfiájára, valamint Nyíri Kristóf Wittgenstein és a gépi in-
telligencia problémája és Michael Heim Heidegger and McLuhan: The Computer as 
Component című tanulmányaira.25 Balogh ilyen jellegű vizsgálódásai elsősorban 
Ágoston életművéhez kapcsolódnak, s a hangos olvasásról publikált munkáin 
túlmenően a „Vasa lecta et pretiosa" és az Augustins „alter" und „neuer" Stil című 
írásaiban fogalmazódnak meg. 

Balogh - noha igazából nem volt tudatában - Ágoston életművének mégis 
egy olyan filozófiatörténeti értelmezését nyújtja, amely szinte tökéletesen illesz-
kedik a fent bemutatásra került paradigma keretei közé, noha akkoriban mai 
formájában ez természetesen még n e m létezett. Amikor Balogh ú g y értelmezi, 
hogy Ágoston megtérése előtt az „egész eddigi életének tartalma a szónoki 
forma kultusza volt; ennek a kultusznak a tárgya és eszköze a szó. Nemcsak 
egy mélyen - műveltségében és ízlésében - gyökerező ideál rítusa, hanem egy 
még mélyebben - az öntudat alatt - fészkelő szokás szakad meg folytonossá-
gában, amikor szent Ágoston a tolle lege percében az apostol igéit némán olvassa. 
A régi ideál helyébe új lépett [...], nem a hang, hanem az érzés vezet az új 
birodalomba."26 Vagy amikor úgy fogalmaz, hogy: „a szó már csak gyönyörű 
váza számára, vagy inkább: törékeny, cifra cserép, a múló földi élet veszendő 
apró tárgya, amelyhez szellemi életünket nem kapcsolhatjuk s amelyet szeret-
nünk végzetes gyarlóság. Ez a kép nagyon mélyen gyökerezik, a Confessiones-
ben minduntalan visszatér. Hol a misztikus elutasító gesztusával találkozunk 
[...] hol ismét az egykori rétor nosztalgiájával."27 Vagy máshol: „Az irodalom 
azonban, amely a formák dogmáiban tengődött, a felszabadítóra várt: ez a fel-
szabadító szent Ágoston volt. Élete fordulópontján egy új világ nyílik meg előtte 
s a művész az új témák tömegének új formát: egy új nyelvet teremt."28 Nos 
ezek a helyek - számos továbbival egyetemben - nyilvánvalóvá teszik, hogy 

253 



DEMETER TAMÁS 

Balogh úgy tekinti Ágoston filozófiáját, min t egy furcsa összeütközésnek, jelesül 
a szóbeliség és az írásbeliség ellentétes hatásainak konfliktustermékét: az Ágos-
tont körülvevő szűkebb szellemi környezet írásbeli, míg az általános intellek-
tuális klíma inkább orális jegyeket mutat ; úgy tűnik, hogy ezt Balogh maga is 
fölismerte, bár nem tette ilyen explicitté. Amikor arra utal, hogy Ágostonnál a 
tradicionális és az individuális elem egybeolvadásának lehetünk tanúi,29 akkor 
burkoltan az orális és írásbeli körülmények együttes hatására világít rá: Augus-
tinusnál egybeolvad az oralitás hagyományait szem előtt tartó tradicionális gon-
dolkodás és az írásbeliség, az olvasó magányának következményeként kialakuló 
individuális szemléletmód. 

Ennek fényében n e m csoda, hogy Ágoston konfliktusba kerül nyelvével: 
„Augustinus talán az első író a világirodalomban, a ki arról panaszkodik, hogy 
anyagával: a nyelvvel küzdenie kell."30 Mindemellett Ágoston a hagyományos 
nevelési apparátusnak is hadat üzen. Ahogy Balogh rámutat: Ágoston „egy 
percre megáll a tradicionális oktató-rendszernél, hogy meddőségére és bűneire 
rámutasson. A retorika uentosa professio, amelyet a szószátyárság vásárán, nun-
dinis loquacitatis, árulnak. Az ott tanult dolgok merőben haszontalanok; mit is 
kezdjen a gyermek a mitológia és a mondák ezer apró együgyűségével."31 Itt 
célszerű emlékezetünkbe idéznünk Havelock Platón-interpretációját, amely Pla-
tón költészetellenes támadását az orális nevelési appará tus elleni föllépésként 
értékeli. így fogalmaz: „Platón számára a valóság racionális, tudományos és lo-
gikus, vagy ellenkező esetben semmi. A költői méd ium - a dolgok valódi vi-
szonyainak feltárásától és az erkölcsi erények valódi definíciójától oly messze 
- egy olyan képernyőt formál, amely oly különösen töri a fényt, hogy álruhába 
bújtatja és kiforgatja a valóságot, valamint ezzel egy időben, eltérít bennünket 
és olyan trükköket játszik velünk, amelyek érzékeinket a legsekélyesebb irány-
ba ferdítik el."32 

Egy másik síkon is nyilvánvalóvá válik Augustinus és Platón ilyen jellegű 
hasonlósága. Ahogyan Platón morális és episztemológiai szempontból támadta a 
tudás átörökítésének orális eszközeit, mondván, hogy azok nem közvetítik az 
igaz tudást, hasonlóképpen Augustinus az etika mérlegén méri az orális mű-
veltséget, s könnyűnek találja: „A ti műveltségetek ideálja: a tökéletes szó; mel-
lette eltörpül az erkölcsi ember."33 Balogh erről így ír: „az eretnek retorika esz-
tétikai értékei ellen folytatott etikai küzdelem egy eddig alig számításba vett 
fejezete az augustinusi konverzió-történetnek. [...] Ez az igazságért folytatott 
küzdelem az esztétikai értékek területein (amennyiben ezek a morálistól egyál-
talán elválaszthatók), és az antik retorika régi stílusként történő elmarasztalása 
magával vonja egy ú j stílus megteremtésének követelményét."34 Ez az új stílus 
már nem az oralitás narratív szerkezetének megfelelő, igékkel telezsúfolt fogal-
mazási mód, hanem egy újfajta, az írásbeliség kívánalmaihoz közelebb álló, 
propozicionális jellegű nyelvi struktúra.35 
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Harmadik megközelítésben még egy hasonlóság fedezhető föl Havelock Pla-
tón-értelmezése és Balogh Ágoston-tanulmányai között. Ágoston - írja Balogh 
- „aki az extázis órájában Dávid negyedik zsoltárát önmagának elszavalja s 
akinek minden indulata és érzése hanggá válik, a zsoltárokon képzett imáit is a 
fülnek s nem a szemnek írta".36 Ezzel analóg Havelock egy másik, ugyancsak 
Platónról írott megjegyzése: „Platón, mint író, közvetítő pozíciót foglal el a 
kommunikáció két formája között. Ez meglehetősen nyilvánvaló a dialógusfor-
mának mint az expozíció módszerének preferálásából, egy olyan preferenciából, 
amely az idő előrehaladtával megszűnik. E formátum célja literális konvenció-
nak tekinthető [...]; ez egy olyan közönség megnyerésének és kibékítésének 
technikája, amely félig hallgatóság és félig olvasóközönség. [...] az írott dialógus 
a tanítás hangosan olvasandó eszköze volt az Akadémián. Ez kompromisszumot 
teremtett az utasítások kommunikációjának tradicionális orális módszerei és a 
kommunikáció könyvtárakban tapasztalható fajtája között."37 Vagyis Havelock 
és Balogh hasonlóképpen értelmezik választott filozófusuk munkásságát: mind-
ketten a szóbeliség és írásbeliség konfrontációjának foglalatába helyezik, s ennek 
megfelelően értelmezik gondolatvilágukat. 

Végső soron Balogh Ágoston-interpretációja megfeleltethető egy a szóbeli-
írásbeli paradigma keretei közé illeszkedő filozófiatörténeti tanulmánnyal szem-
ben támasztható igénynek. Az a tény, hogy Balogh ez i rányú gondolatait nem 
olyan egzaktsággal és világossággal fejtette ki, mint ahogy azt ma egy hasonló 
munkától elvárhatnánk, azzal magyarázható, hogy Balogh műve egy olyan pa-
radigmában foglal helyet, amely akkoriban még csak legkorábbi kezdeteiben 
létezett. Ez magyarázhatja elfeledettségének szomorú tényét is. Mindemellett 
azonban valószínűnek tűnik, hogy Balogh életműve még tartogat meglepetése-
ket a jövőbeni kutatások számára. 
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