
BLASKÓ ÁGNES

1976-ban született. Eszté
tika és magyar szakon

végzett a Pázmány Péter
Katolikus Egyetemen, je

lenleg a Pécsi Tudomány

egyetem Kommunikációs

doktori programjának hall

gatója.

'A Magyar Statisztikai
Szemle 1930. VI. szá

mában megjelent adato
kat Szíj Rezsö Könyvki
adásunk és könyvkultú
ránk a Horthy korszak-

ban 1920-1944 címü
könyvében idézi (Szenci

Molnár Társaság,
Budapest, 1993, 83.).

A magyar
könyvkiadás a két
világháború között

2Boldizsár Iván: "Nemes
ponyva" és a középosz

tály igénye. Nyugat,
1940. I. 154.

Kiadási reklámfogások

3VÖ. Kókay György:
A könyvkereskedelem

Magyarországon.
Balassi Kiadó,

Budapest, 1997, 117.

Kommunikációs
formák a könyvkiadás
szolgálatában
Az a kommunikációs forradalom, amely néhány évtizeddel ezelőtt

ért el végérvényesen bennünket, valójában már a század első felé
ben bontogatta szárnyait. Magyarországon akkoriban terjedt el az
utcai plakát, a rádió funkcióját betöltő Puskás-féle telefonhírmon
dó, a távíró, a távbeszélő, a film és néhány évtized múlva a rádió.
Az audiális és vizuális robbanás óhatatlanul hatással volt a hagyo
mányos, az írásbeliségen alapuló közlési formára, a sajtó- és a
könyvkultúrára is. Ezt a könyv szempontjából több előjellel értel
mezhető változást a korabeliek - és itt szűkítsük a kort a két há
ború kőzötti időszakra - akárhogy is értékelték, természetesen az
írásbeliség paradigmán belül tették. Azaz, akár a magaskultúra,
akár a ponyvairodalom védelmében tevékenykedtek, azzal az elő

feltevéssel működtek, miszerint ha inflálódik is az írott szó, ural
ma - ha (például új és új reklámfogásokat, kommunikációs esz
közöket igénybe véve) küzd érte az ember - megdönthetetlen.
Ma, a Gutenberg-galaxis leáldozása után - ami ráadásul nálunk
időben egybe esik a rendszerváltással, így a versenygazdaság új
bóli feléledésével - a könyv létmódja körüli problémáink bizo
nyos szintje kísértetiesen hasonlít az akkoriakra, csak éppen előfel

tevéseink változtak.
A két háború közott a magyar könyvkiadás óriási lendületet

vett: 19ü5-hoz képest a húszas évek közepére a Magyarországon
megjelent könyvek száma másfélszeresére nőtt,' miközben az or
szág területe jelentősen csökkent. Mégis úgy tűnik, mindez nem
volt összhangban sem a vásárlási- sem az olvasási kedvvel.
Ahogy 194ü-ben Boldizsár Iván fogalmaz aNyugatban: "Ma
gyarországon a könyvet nem veszik, hanem eladják."? És való
ban, a kiadók a legkülönbözőbb fogásokhoz folyamodtak köny
veik áruba bocsátása végett.

Divatban volt még ekkoriban - bár már visszaszorulóban 
a 19. század végén elterjede részletfizetéses rendszer, melynek
alapja, hogya kiadók kiiktatva a könyvterjesztőt, több kötetes
könyveket részletfizetési akciókkal dobnak piacra terjesztési osz
tályaik segítségével. Az ily módon történő árusításhoz a kizáró
lagos követelmény a könyv (és a szerzők) felé, hogy az írásmű

több kötetet kitegyen. Ezt a rendszert váltotta föl folyamatosan

35



Bibliofil könyvkiadás

4Szíj Rezsö: i. m. 22.

SA hirdetéseket és a
Magyar Grafika eikkét

Szíj Rezsö emlegeti föl:
i. m. 59.

6VÖ. Bisztray Gyula:
Fejezetek a magyar

könyvkiadás történetéből.

Magyar Könyvszemle,
1966. 2.

7A könyvjelzöröl kép
található Szíj Rezsö:

Könyv~adás, könyvmű

vészet, társadalom III.
címü könyvében, dátum

és kiadó nélkül
(Szenci Molnár

Társaság, Budapest,
1997, 17.).

Kölcsönkönyvek

BOalmaeher Anna utal
arra egy plakáltörténetí
kiállítás katalógusához
írt előszavában, hogy

egyes külföldi szaklapok
különszámot szentelek a
magyar plakátoknak. In:
Magyar plakát-történeti
kiállítás 1960 Műcsar

nokbeli katalógusa.
Arthur Koestler a

Ni/vessző a végtelenbe
címü önéletírásában a

Tanácsköztársaság
plakátjaira lelkendezve

emlékszik vissza.

az ügynöki szervezet kiépítése, ami a nagyobb közvetlen haszon
kicsikarása érdekében az impozánsabb, drágább könyvek megje
lenését eredményezte. Az I92D-ban alapult Magyar Bibliophil
Társaság célkitűzése éppen a művészi igényű könyvek fontossá
gának elismertetése. S valóban, a bibliofil könyvkiadás e korban
virágzott ki/4 de a gazdasági válságon kívül a számozott példá
nyokkal való gyakori visszaélés hamar ellehetetlenítette a köny
vek eladhatóságát ily módon növeini vágyók munkáját. A ki
adók ezért e könyvek hitelét a legkülönbözőbb hirdetésekkel
igyekeztek visszaállítani: "a szedést a nyomás után megsemmi
sítjük, új kiadás a könyvból nem készül", vagy: "a nyomás után
az illusztráló művész a rézkarcok lemezeit összetöri". Mint
ahogy azt a Magyar Grafika egyik cikkírója I92I-ben megjegyzi,
"ezután már csak az marad hátra, hogy a grafikus »harakirit
kövessen el".5

Az, hogy az eredetiség megkérdőjelezhet6sége vissza tudta
vetni a vásárlókat, egyértelműen igazolni látszik a "reklámfogá
sok" hatását a könyvvásárlási (és nem olvasásií) szokásokra. Az
egymással versengő kiadók tehát újabb és újabb eszközökhöz
nyúltak. Divat volt például az év vége felé megjelenő könyveket
előredatálni. hogy újdonsága tovább tartson."

Üzleti szempontból általános probléma volt az is, hogy a
könyveket adogatták át egymásnak az emberek. Ez olyannyira
jellemző volt/ hogy az újságárusok gyakorlatilag antikváriusokká
alakultak át egy-egy ponyva árusítása erejéig: eladták a könyvet,
majd elolvasás után a vevötöl csökkent áron visszavásárolták.
Így nem meglepő, hogy az üzletért versengő kiadók könyvjelző

ket nyomtattak például a következő felirattal: "Könyvet sohase
adj kölcsön, mert sohase kapod vissza, és mert aki kölcsönköny
vet olvas, meglopja a magyar kultúra munkásait. Miből éljen a
magyar író, a magyar tudós és művész, a kiadó és könyvkeres
kedő, a nyomdász és a könyvkötő, ha ingyen olvasnak az embe
rek?"?

Lassan, és egyelőre igen elszórtan elkezdődött az egészen új
fajta médiumok segítségül hívása a könyv terjesztéséhez. A
messze földön híres század eleji plakátkultúránk" például a hú
szas évektől. ha elvétve is, de előállt egy-egy új könyv kiadását
hirdető remekművel. Így kűlön plakát hirdette Ady összes ver
seinek vagy Móricz Falujának megjelenését. A húszas évek köze
pétól állandó műsort sugárzó rádió az olvasás konkurenciájává,
egyszersmind hirdetőjévé vált. Gyakran tűzte műsorára például
szépirodalmi szövegek felolvasását.

Az eddig felsorolt példák mind tekinthetők annak a folyamat
nak a jeleiként, ahogy fokozatosan nyilvánvalóvá vált, hogy az
írott szó nem feltétlenül kizárólagos, önmagáért beszélő médi
um, hiszen szorulhat mások segítségére, akár azért, hogy a kü
lönféle eszközök implicit módon erősítsék a betű hatalmát, mint

36



Magyar Könyv és
Reklámmúvészek

Társasága

Balogh József

ahogy az a művészi kivitelű könyvek esetében megfigyelhető,

akár azért, hogy mintegy távolról rámutassanak a könyv olvasá
sának fontosságára, mint ahogy azt a kűlönbözö hirdetések vagy
felolvasások teszik. Az új médiumokhoz való folyamodás mö
götti szándék sem mindig egyértelműen kibogozható. Egyrészről

nyilvánvalóan jelen van az üzleti érdek, másrészről a kultúrater
jesztés szándéka, harmadrészről pedig azon modernista törekvé
sek termékeny hatása, amely az utcára vitt művészetet, valamint
az egyes művészeti ágak összemosódását támogatja a művészet

kereteinek borogatásával.
Ez utóbbi motiváció egyértelműen tetten érhető például a

Kner Albert, Berény Róbert, Bortnyik Sándor, Kassák Lajos, Kner
Imre, Moholy-Nagy László és Molnár C. Pál által 1928-ban alapí
tott Magyar Könyv és Reklámművészek Társaságának szándéká
ban, amely szándék nevezetesen az alkalmazott művészetek tá
mogatása, különös tekintettel a magyar reklám és könyvkultúra
érdekeinek előmozdítására. Az alapító tagok között találhatók
azok a művészek, akiknek részben a már említett híres plakátja
inkat köszönhetjük (Berény Róbert, Botnyik Sándor, Moholy
Nagy László, Molnár C. Pál), valamint a Kner könyvművész csa
lád két tagja, Kner Imre és Kner Albert, akik közül az utóbbi ké
sőbb az Egyesült Államokban mint arculattervező reklámszak
ember nagy karriert futott be, és az avantgard művészként a
vizualitás és a verbalitás összejátszatásának lehetőségeivel élete
során ilyen-olyan formában sokat foglalkozó Kassák Lajos. E kör
tagjainak tevékenységében tehát egyértelműen elsősorban a kép
zőművészet alkalmazhatóságának kitapogatása dominál.

Az üzletért, illetve a népművelésért, az olvasáskultúra fejlesz
tésért dolgozók (akikben az érdekek sokfélesége sokszor elkűlő

níthetetlenül összefonódott) nem új műfajok kialakítására töre
kedtek, mégis nagyszerűen használták a különböző eszközöket
céljaik eléréséhez. A kivételes lendülettel munkálkodó könyvpro
pagandisták között akadt egy különösen tehetséges, és talán
méltatlanul elfelejtett személyiség, Balogh József. Hogy mi moti
válta: karriervágy, megszállott kultúraterjesztési törekvés, szno
bizmus vagy képtelen fantazmagóriái a világpolgárságról, nem
tudható. De az igen, hogy figyelemreméltóan nagyszerű érzéke
volt ahhoz, hogy régi és új kommunikációs lehetőségekkel szá
mot vetve, a problémákra érzékenyen reagálva fejtse ki sokszor
hálátlan tevékenységét, amelyet ma talán kultúramenedzselésnek
mondanánk. És valóban, mint ahogya két háború közti könyv
propaganda problémái az említett okok miatt ismerősek szá
munkra, úgy Balogh József "menedzser-mentalitása" is, hiszen a
rendszerváltás utáni társadalmi viszonyok hirtelen szembeötlővé

tették a hasonló mentalitás előnyeit és árnyoldalait.
Balogh József nevét egyes intézményekhez kapcsolódóan és

néhány tudományos munkájából ismerhetnénk: a Magyar Szem-
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9VÖ. Ferdinandy Mihály
közlése (Ferdinandy Mi
hály Kabdebó Lórántnak

adott interjúja.
Petöfi Irodalmi Múzeum

Hangtára, 1169)
1oBalogh életmüvét és

tevékenységét soha nem
dolgozták fel, néhány
cikk foglalkozik csak

vele a folyóiratok kap
csán, Kabdebó Lóránt

azonban készített interjú
kat róla kortársaival,

amelyek megtalálhatók a
Petőfi Irodalmi Múzeum

Hangtárában.
11 Erről számol be többek
között Keresztury Dezső

(Petőfi Irodalmi Múzeum
Hangtára).

12Az Amor sanctus meg
jelenésének történetéhez

lásd Balogh József írá
sát a Magyar Csillagban

(1943 I. 14-24), Babits
Mihályné válaszát (1943
I. 251-252) és Bisztray

Gyula említett cikkét.
13A íeriesztéssel kapcso

latos kérdésekről

Fehérváry Zoltán nyilat-
kozik Kabdebó

Lórántnak. (Petőfi

Irodalmi Múzeum
Hangtára, 1187).

14Hubay Miklós ezt állít
ja, mások hallomásból

tudják így.

15VÖ. Hubay Miklós:
,A háborúnak vége' 
válaszok Kabdebó Ló
rántnak (beszélgetés).
Kortárs, 1981 XY..V. 8.

1217-1233.

le Társaság titkára, aminek köszönhetően a Kincsestár és a
Parthenon kétnyelvű klasszikusok könyvsorozatok kiadásának fele
lőse, szintén a Társasághoz tartozóan a francia nyelvű La
Nouvelle Revue de Hongrie, valamint az angol nyelvű The
Hungarian Quarterly círnű, kűlfőld felé a magyar kultúrát bemu
tató, terjesztő folyóiratok szerkesztője, 1937-től kormányfőtaná

csos, Szent Ágoston vallomásainak fordítója, interpretálója, a
patrisztika ismerője, kortársak szerint" a Szent István korabeli
magyar irodalom legnagyobb tudora. A felsorolt tisztségek és
művek egyike sem késztette arra az utókort, hogy számon tartsa
munkáját. És tulajdonképpen joggal, hiszen csak a kortársak val
lomásaiból tudható," hogy valójában az egész Magyar Szemle
Társaság szellemi atyja ő volt,'! mert úgy gondolta, Magyaror
szágnak szüksége van végre valamiféle koncepcióra kulturális
téren, hogy ő találta ki, hogy Szekfű Gyula legyen a Magyar
Szemle című folyóirat szerkesztője, hogyakiadott könyvek ötle
teit többnyire ő hozta, a kivitelezést, tervezést pedig kivétel nél
kül ő végezte, így neki köszönhetjük többek között Babits Amor
sanctus,12 illetve Devecseri Hetvenkedő katona fordítását, hogy
Bethlen személyes jó barátjaként a politikus írásait ő formázta
olyanná, hogy azok a két idegen nyelvű lap hasábjain érdekesek
legyenek, hogy e lapok terjesztését mindig maga tartotta kézben,
azaz a címlistát mindig ő ellenőrizte" azért, hogy minden olyan
személy és szervezet kezébe eljusson, aki vagy amelyek helyben
is elismertek. Azaz, az utókor nem tudta, hogy a pozíciók csak
lehetőségfeltételt nyújtottak ahhoz, hogy gondosan, a legapróbb
részletekre kiterjedően kivitelezze ötleteit egy-egy könyv kiadá
sára, vagy lapjainak egy-egy számára vonatkozóan.

Mert a betűtípustól a papírminőségen keresztül a hirdetések
tervezésén át az egy-egy könyv megjelenését propagáló-ünneplő

nyilvános estig mindent megszervezett. Minőségien. A
Hungarian Quarterly megjelenése előtt például fél éve t töltött
Angliában nyomdászként," majd hazahozta azokat a betűdúco

kat, amelyekkel aztán a Magyar Szemle Társaság minden kiad
ványát nyomtatták, az úgynevezett Old Cantonian Face-r, és
amelyekkel a világ színe előtt vállalható, igényes nyomtatványok
készülhettek. Ez az Angliában a 16. századtól használt betűtípus

ugyanis a századforduló környékén kisebb változtatásokkal re
neszánszát élte finom eleganciájával. Ahogy mondják, a magyar
nyomdászat történetében Misztótfalusi óta "ő hozta haza a leg
szebb betűk dúcait" .15 A Magyar Szemle, valamint a Társaság ki
adványainak papírlapjai szintén figyelemre méltók voltak, és
erre a folyóirat hasábjain fel is hívták a figyelmet: "A Magyar
Szemle Szövegpapirosa - mint olvasóink korábbi hirdetésekből

tudják - 'tiszta »Alfa-c cellulózéból készült, eredeti angol gyárt
mányú, pehelykönnyű nyomópapír'. Ez a papiros olyan nemes
és drága, hogy hazánkban ritkábban használatos. Angliában
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Magyar Szemle

16A hirdetés olvasható
például a Magyar

Szemle 1928. II. 4. Xv.
számában.

17VÖ. Szíj Rezső:

i. m. 73-75.

Könyvbemutatók

laA történetet Hubay me
séli el: "A háborúnak

vége" - válaszok
Kabdebó Lórántnak

(beszélgetés). Kortárs,
1981 XXv. 8. 1220.

Balogh egyéb tervei

19E tervével Balogh a
Magyar Kultúra hasábja

in állt elő, 1940-ben:
Még egyszer a könyv

nap után (Magyar Kultú
ra, 1940. II. 68-69.).

gyártatjuk, mert közelebb eső országok papíripara nem foglalko
zik készítésével. Mi az Alfa cellulóze? Nyersanyaga egy Spa
nyolországban s az észak-afrikai partvidékeken tenyésző fű, az
esparto, spanyolul: alfa. Azzal, hogy ezt a papirost használjuk,
nemcsak szebbé akarjuk szemlénket tenni: e puha, könnyű, ér
des felületű papiros olyan nyomást tesz lehetővé, amely a sze
met kíméli és az olvasást megkönnyítí.v'" A Magyar Szemle hir
detései egyébként a korban a tudományos lapoknál szokatlan,
de eredményes és ízléses propagandát folytattak, ami az előfize

tők számának ugrásszerű emelkedésén volt mérhetó." Az olyan
önreklámokon kívül, amelyek arra hívják fel az olvasó figyelmét,
hogy "szép könyvek díszítik könyvespolcát, ha a Magyar Szem
le füzeteit bekötteti", hogy "csonka lesz könyvespoleán a Ma
gyar Szemle sorozata, ha elmulasztja az eddigi kötetek megren
delését", hogy kaszinókban, klubokban, kávéházakban, körökben
keressék a folyóiratot stb, 1928-tól külön mellékletben, más pa
pírtípuson könyvreklámok is megjelentek ismertető kritikákkal
együtt. Amikor pedig a pontosan kiszámított idővel előre beha
rangozott könyv megjelent, Balogh József nem egyszer egész
előadó estet szervezett egy-egy éppen megjelenő kötet köré. Így
például tudunk egy Oidipusz-rendezvény tervezetéről, illetve a
Hetvenkedő katona megjelenésével párhuzamosan a Madáchban
színre vinni szándékozott előadás létrejötte körüli felhajtásról.l"
(A bemutatót ugyanis a cenzúra betiltotta, mondván, hogya ma
gyar katona nem hetvenkedik. Erre Balogh nem volt rest egy
nyolcvan (!) fős vacsorát szervezni a Gellértben, ahova meghívta
az egyik, az ügyre befolyással lehető személyt, akiről kiderítette,
hogy latinos iskolába járt. A pontosan megtervezett ülésrend,
mint Balogh minden messze földön híres ebédjén és vacsoráján,
része volt a koncepciónak: az ült az illetékes mellett, akinek szó
ba kellett hoznia az előadás betiltásának történetét ... )

Balogh ilyesfajta ötletei nem mindig kifejezetten egy készülő

könyvhöz kapcsolódtak. Újabb és újabb tervekkel hozakodott
elő. A német Goethe-kultusz mintájára magyarországi Arany Já
nos Társaságról álmodozott, amely felolvasókörök köré szerve
ződne. A könyvnapot - amelynek hasznosságát tekintve ko
moly kétségei voltak - átszervezte volna, méghozzá Budapes
ten egyetlen térre koncentrálta volna ahelyett, hogy a város és
az ország különbözö pontjain szedett-vedett pavilonokból kínál
ják az árusok, a kiadók portékáikat. Vidékre pedig külföldi min
tára mozgó könyvkiállítást álmodott "egy tetszetős autocarra
szerelt" könyvtár és könyvvásár segitségével." Volt azonban
számtalan olyan kör és kisközösség, amelyet valóban létre is ho
zott: a már említett Magyar Szemle Társaságon kívül megterem
tette például a Parthenon Klasszikus Műveltség Barátainak
Egyesületét, a .Revue-teákat", ahova a politikai életet nem híva-
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20Fehérváry Zoltán
közlése (Petőfi Irodalmi
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talosan irányító fasiszta- és németellenes személyek voltak a
meghívottak.20

Mint látható, Balogh propaganda tevékenysége szélesebb látó
körű volt/ és távolabbra mutató, mint egy egyszerű könyvmene
dzseré. Tevékenysége a könyvön, a kultúrán keresztül az egész
világot behálózta, miközben mindig mindent a legapróbb részle
tekig kigondolt. És ezt részben nagyon tudatosan tette. Egy cik
kében így fogalmazott: "Propaganda - közismert dolog - íz
lést/ szívet és áldozatkészséget kíván. Olcsó propaganda nincsen!
Az ötlettelen és ízléstelen propagandánál jobb, ha egyáltalán tar
tózkodunk tőle, mert kevéssel és rosszal eredményt úgysem
érünk el, ellenben az a lárma, amellyel még a gyatra propagan
da is szükségszerűen kapcsolatos, a fonákságokra irányítja a fi
gyelmet (. .. )".21

Mindenki számára szembeötlő volt azonban az is, ahogyan
ezt az elvet nemcsak munkájában, hanem saját életvezetésében is
gyakorolta. Megjegyzések tömkelege árulkodik Balogh feltűnően

kitervelt megjelenéséről, mondatairól, közvetlen tárgyi környeze
téről/ mindenkori társaságáról. Azt mondják, legalább kétszáz
pár cipőt tartott különösen ízlésesen berendezett Benczúr utcai
lakásában, ahonnan már csak egy francia inast hiányolt, aki bo
rotválná. Híresen jó szakácsa és házi mindenese, Takács Károly
volt segítségére abban, hogy mind mindennapi, ám precízen
összeállított reprezentatív társaságot formáló ebédmeghívásai,
mind szmokingos estélyei gördülékenyen folyjanak. Az utóbbi
ról természetesen nem hiányozhatott egy Weiss bárónő sem há
ziasszonyi szerepben, hogy "a meghívott hölgyvendégeket [nel
feszéllzezze az a pikáns gondolat, hogy egy legénylakáson van
nak". 2 Tudható róla az is, hogy harminchatféle névjegykártyája
közül aszerint választott, hogy aktuálisan melyik tulajdonságát
volt kívánatos domborítani. Volt, amelyiken csak az állt:
"Atheneum Club London". Mert természetesen annak is tagja
volt. Félévente egyszer ugyanis elment világot látni, anyagot,
kapcsolatokat gyűjteni újságjaihoz.i'' Az ilyen-olyan úton szer
zett, de mindig dicsekedésre érdemes ismerőseivel aztán kiter
jedt levelezést folytatott. És ilyenkor a megfelelő titulust nem
csak a megszólítással adta megJ hanem a levélpapírral is. Soha
nem volt véletlen, hogy óriási gyűjteményéből melyik került a
borítékba. Ennek megfelelően ő is elvárta, hogy rangjának meg
felelően illessék. Ha olyan levelet kapott, amelyben nem a meg
felelő megszólítás állt, akárki küldte is, Ő nem válaszolt, csak a
szerkesztőség "Balogh őméltósága távollétében" ...24 Levelezése te
hát csakúgy, mint személyes találkozásai, tervezettek voltak. És
itt személyes találkozás alatt nemcsak az általa szervezett ren
dezvényekre/ ebédekre, estélyekre gondolok, hanem akár négy
szemközti beszélgetéseire is. Fehérváry Zoltán, aki titkáraként
tevékenykedett egy ideig, beszámol arról, hogy ha Balogh fontos
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emberrel találkozott, mindig meghagyta a szerkesztőségben,

hogy pontosan hol, mikor csörögjenek rá telefonon, pusztán
azért, hogy az illető előtt saját jelentőségét demonstrálhassa.

Az ilyesfajta sznob allűrjei komikussá tették ismerősei köré
ben, azt mondták róla, "virtuális Magyarországon él",25 olyan vi
lágot álmodik olyan résztvevőkkel, amely nem létezik. É1celőd

tek rajta, nagyképűségén, sznobizrnusán. feltűnősködésén. A le
vélpapírjai fejlécén olvasható feliratot. az Ama nescirit (Szeress ne
tudnil) a pesti humor visszájára fordította (Ne tudj szeretnil),
mint ahogy a Blumból magyarosított Balogh nevet is visszané
metesítette Schmutzighra. Nem tudták, nem tudhatták. lépései,
ötletei mire valók. Képtelenségnek tűnt és tűnik elkülöníteni ön
célú sznobságát lehetetlen vagy annak tűnő tervei részlépéseitől.

Hubay Miklós például nem értette, hogy amikor a Hungarian
Quarterly szerkesztőségét elhagyva Svájcba utazott, Balogh mi
ért küldte őt Karl Burckhardthoz vizitre, hogy közölje vele, Ba
logh lefordíttatja franciára Burckhardt egyik cikkét. Néhány év
múltán, amikor a németek az elsők közt vitték el a néhai Blum
Ármin, az Országos Rabbiképző Intézet tanárának fiát, a kike
resztelkedett Balogh Józsefet, a patrisztika nagy ismerőjét, rájött.
A Nemzetközi Vöröskereszt ugyanis Burckhardt elnökletével el
sőként mozdult meg Balogh Józsefért, akárcsak a Vatikán a ma
gyar Szent Ágoston fordítóért ...

(Későn. Halála körülményei tisztázatlanok. Az tudható, hogy
köre tagjaira, mint veszélyes elemekre elsőként csaptak le a né
metek. Amikor már nagyon muszáj volt, Balogh a szegedi jezsu
itáknál bújt meg. Egyesek szerinr" könyvtárosként. ahol egy kis
diákot kezdett el tanítgatni, aki olyan jól haladt, hogy az ma?ára
vonta a beépített ávós tanár figyeImét. Mások azt mondják/' hi
úsága okozta vesztét. Nem volt hajlandó maga borotválkozni, a
borbélynak pedig gyanúsak lettek a szobájában heverő könyv
halmok. Hogy Szegedről hova vitték, mi történt vele pontosan,
senki nem tudja. Az eltűnése utáni hónapokban hirdetésekkel
keresték szerte az országban.)

A Burckhardt esetből talán nyilvánvalóvá vált, hogy pusztán
kü1sőségesnekhihető tettei (például a Buckhardttal való céltalan
nak látszó kapcsolatfelvétel) hogyan válhattak adott esetben akár
egzisztenciális kérdessé. Hogy kibogozhatatlan az, hogy végtelen
energiáját mikor pocsékolta, mikor hasznosította. Egy biztos:
allűrjei. amelyek éppúgy kapcsolódtak a múlt leáldozott szoká
saihoz, mint kora legmodernebb lehetőségeihez, egész lényét át
járták. Ez lehet az oka annak, hogy klasszika filológiai munkás
ságában is a jelene problémáira vonatkoztatható felfedezéseket
tett. A latin és ógörög szövegek tanulmányozása során ugyanis
- a világon az elsők közt - figyelt fel egy kommunikációs kö
zegbeli változásra és annak jelentőségére, tudniillik arra a tényre
és következményeire, hogy az olvasás valamikor a középkor fo-
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lyamán elhalkult.28 Évtizedeken át gyűjtötte olvasmányaiból
ezen állítás alátámasztására a bizonyítékokat, mert mindig fonto
sak voltak neki az egyes kommunikációs közegek nyújtotta lehe
tőségek. Szent Ágoston-értelmezése e tényt mindvégig szem
előtt tartja. Ráadásul tudta, hogya középkorban megindult vál
tozás a mába nyúlik, és befolyásolja az egész írott kultúrához
való viszonyunkat, sőt a gondolkodásunkat: "Egyfelől az író-, a
diktáló-, a beszélőgépek, másfelől az ún. közlekedési eszközök
közé sorolt táviró és távbeszélő -, mindezek az írott és beszélt
emberi szó mechanizálását szolgálják C..). Lehetetlen mindebben
fel nem fedeznünk, mint hal el az emberi gondolat legnemesebb
közlőeszközének, a szónak mélyén mindaz, ami individuális, hu
manisztikus és művészi érték volt." A gondolatot továbbgördít
ve figyeImét a hangzó médiáról az írott média változására és
annak következményeire fordítja: "A legújabb kor, amely az
írás-olvasás statisztikáját a civilizáció fokmérőjévé tette, termé
szetszerűen gyári mesterséggé süllyesztette az írás művészetét.

A 19.-ik század második felében megdöbbentő méretekkel fejlő

dő hírlapírásnak nyelvünkön, stílusunkon, gondolkodásunkon,
műveltségünkön való hatalmát általában alábecsűlik.v/" A hír
lapról, mint médiumról így ír: "fokról-fokra »elamerikaisítja« kő

zönségünket, a műveltség színvonalát ellenállíthatatlanul leszál
lítja s a mind külszínesebbé váló tudásváglaat és érdeklődést a
maga vásári »enciklopédiájával« elégíti ki." o Ez a "popularizált
álműveltség" ráadásul az elitre is hatással van, hiszen az "el
vesztvén szellemi függetlenségét, a magasrendű ismeretekbe ve
tett hitét, kifejezésbeli készségét", folyamatosan "unifor
malizálódik"- kesereg Balogh a kommunikációs eszközök vál
tozásának jelentőségét felismerve.

Ma, egy új kommunikációs forradalomban, amikor bizonyta
lanok vagyunk a nyomtatott könyv jövőjében, amikor még ta
nuljuk az internet használatát, tanulságunkra lehet egy olyan
ember munkásságának rehabilitálása, aki még egy korábbi para
digmában állva ténykedése minden szintjén a különféle médiu
mok felhasználásának mestere volt. Mert tisztában volt vele, az
eszköz - jellegéből adódóan - óhatatlanul mindig szerves ré
sze annak is, amit szolgál, és annak is, aki használja. Így a médi
um meghatározza a gondolkodást, lett légyen technikai eszköz
ről, filológiai munkásságról, könyvterjesztési szándékról vagy
magánéletről szó.
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