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MAURICE BLANCHOT

Várakozás felejtés
(részlet)

Itt, és ennél a mondatnál, mely talán neki is szólt, kénytelen volt megállni. Szinte végig a nőt 
hallgatva vetette papírra ezeket a feljegyzéseket. Hallotta a hangját még írás közben is. Most meg-
mutatta neki, ám ő nem akarta elolvasni. Mindössze néhány részt futott át, azt is csak azért, mert 
kedvesen kérte tőle. „Ki beszél? – kérdezte aztán. – De hát ki beszél?” Úgy érezte a nő, hogy vala-
milyen tévedés történt, amellyel szemben értetlenül állt. „Húzza ki, amit nem tart igaznak.” De még 
csak kihúzni sem tudott semmit. Szomorúan félredobta a papírokat. Az volt a benyomása, hogy 
jóllehet a férfi biztosította arról, mindenben hinni fog neki, nem hitt neki eléggé, azzal az erővel, 
amely jelenvalóvá tette volna az igazságot. „Most kiszakított belőlem valamit, ami így már nem 
az enyém, ugyanakkor nem is a magáé.” Vajon nem léteztek olyan szavak, amelyeket szívesebben 
elfogadott volna? Amelyek kevésbé tértek el attól, amit gondolt? Ám minden kavargott a szeme 
előtt: elvesztette a középpontot, ahonnét felragyogtak az események, s amelyet egészen idáig oly 
határozottan birtokolt. Végül azt mondta, talán azért, hogy legalább valamit megmentsen a dolog-
ból, vagy talán azért, mert az első szavak már mindent elmondanak, hogy az első bekezdés tűnik 
számára a leghűbbnek, s egy kicsit a második is, főleg a végén.

A férfi úgy döntött, onnét kezdi újra. Nem nagyon ismerte a nőt. De nem is volt szüksége bizal-
maskodásra ahhoz, hogy közelebbi viszonyt alakítson ki az emberekkel. Vajon a véletlen folytán 
kerültek ennyire közvetlen kapcsolatba, azáltal, hogy éppen ezt a szobát adták neki? Időközben 
mások laktak benne, s a nő azt mondta, hogy őket, vele ellentétben, kerülte. Az ő szobája ugyanen-
nek a folyosónak a végén volt, valamivel távolabb, ott, ahol a ház L-alakban elkanyarodott. Ezért 
láthatta meg a férfi a nőt, amikor az kint feküdt a tágas erkélyen, s oda is intett neki, nem sokkal 
az érkezése után.

Azon tűnődött, igaza van-e a nőnek, hogy a szemére veti kétkedését. Pedig hitt neki, nem kétel-
kedett a szavaiban. S az, hogy látta és hallotta, egészen lekötötte, egy olyan előérzetet váltva ki 
belőle, amelynek mindenképpen utána akart járni. Miből fakadt hát a kudarca? Miért vetette el a nő 
olyan szomorúan azt, amit korábban mondott? Talán önmagát vetette el? Azt gondolta, hogy egy 
bizonyos pillanatban hibát követett el. Túl erőszakosan faggatta. Nem emlékezett arra, hogy kér-
dezgette volna, de ez még nem bizonyította az ártatlanságát, mert a hallgatásával, a várakozásával, 
a felé küldött jelekkel sokkal tolakodóbb módon kérdezgette. Arra késztette, hogy túl nyíltan mond-
ja ki az igazságot, mely így közvetlen, védtelen és végletes igazság volt.

De miért beszélt neki a nő? Ha ezen kezdene el gondolkodni, nem tudná tovább folytatni. Pedig 
ez is lényeges volt. Amíg nem találja ki a valódi okát, soha nem lesz biztos abban, hogy a nő való-
ban mondta neki azt, amivel kapcsolatban most kétsége sem volt afelől, hogy hallotta – meggyő-
ződését a jelenlétének, a szavak mormolásának köszönhette: itt még a levegő is egyre csak beszélt. 
De vajon később? Nem kell a későbbel törődnie, nem fog garanciákat keresni egy másik időre. 
Meghagyja szabadnak a nőt. Talán nem kívánta további bizalmas közlésekre késztetni, talán az 
volt a titkos vágya, hogy éppen ellenkezőleg, visszatartsa ezen a lejtőn. Ami vonzotta, ugyanak-
kor kínos érzést is keltett benne. Felfedezte, hogy hátsó gondolatai vannak. S ezek a hátsó gondo-
latok vajon nem térítették-e el a tudta nélkül azt, amit olyan magabiztosan leírt? Azt mondta magá-
ban, hogy nem. Zavaros kétségbeesést érzett a rosszallásra gondolva, melyet a nő az imént oly 
reményvesztetten állított szembe vele. Hűségesnek lenni, csak ennyit kérnek tőle: fogni a kissé 
hideg kezet, amely majd különös kanyarokon át elvezeti egészen egy olyan helyig, ahol a nő eltű-
nik, és őt egyedül hagyja. Ám nehezére esett nem kutatni, kihez tartozik ez a kéz. Mindig ilyen volt. 
A kézre gondolt, arra, aki odanyújtotta neki, nem pedig az útra. Kétségkívül ebben rejlett a hiba.

Nem tudta megállni, miközben a papírlapokat szedte össze – és most a nő kíváncsi szemek-
kel figyelte –, hogy ne érezze hozzákötve magát a kudarc által. Nem igazán értette, hogy miért. 
Mintegy megérintette az ürességen át, látta egy pillanatra. Mikor? Az imént. Látta, hogy valójában 
ki ő. Ami nem bátorította, hanem inkább pontot tett mindennek a végére. „Hát jó – gondolta magá-
ban –, ha nem akarod, akkor lemondok róla.” Lemondott róla, csakhogy közvetlenséget tükröző 
szavakkal, ugyanakkor az is igaz, hogy szavai nem közvetlenül a nőhöz szóltak, még kevésbé a tit-
kához. Mást célzott meg a férfi, azt, ami megszokottabb volt számára, azt, amit ismert, és amivel, 
úgy tűnt, boldog szabadságban élt. Csodálkozva fedezte fel, hogy ez talán a nő hangja. Ez a hang 
bízatott rá. Micsoda meglepő gondolat! Újra kézbe vette a papírlapokat és ezt írta: „A hang bíza-
tott rád, s nem pedig az, amit mond. Amit mond, a titkokat, melyeket magadba fogadsz és papír-
ra vetsz, hogy érvényre juttasd őket, finoman, csábító kísértésük ellenére is vissza kell vezetned a 
csend felé, melyet először belőlük merítettél.” A nő megkérdezte tőle, hogy mit írt le. Csakhogy ez 
olyan valami volt, amit nem volt szabad hallania, amit nem volt szabad együtt hallaniuk.
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◊ A férfi titokban nézte a nőt. Aki talán beszélt, ám az arcán semmiféle jóindulat nem tükröző-
dött az iránt, amit mondott, semmiféle beleegyezés a beszédbe, pusztán egyfajta alig eleven állí-
tás, alig beszédes szenvedés.

Szerette volna azt mondani neki:
„Ne beszélj tovább, ha azt akarod, hogy halljalak.” De a nő most már hallgatni sem tudott, még 

semmit nem mondva sem.
Számot vetett azzal is, hogy a nő talán mindent elfelejtett. Ez nem zavarta. Azon gondolkodott, 

vajon nem szeretné-e inkább a felejtés, mintsem az emlékezés által hatalmába keríteni azt, amit tud. 
Csakhogy a felejtés… Neki magának is alá kellett szállnia a felejtésbe.

◊ „Miért hallgat így engem? Miért hallgat még akkor is, amikor beszél? Miért kelti életre bennem 
a szavakat, melyeket aztán ki kell mondanom? És maga sohasem válaszol; sohasem tesz bármit is 
hallhatóvá magától. De tudja meg, hogy nem fogok semmit sem mondani. Amit mondok, az semmi.”

Kétségkívül azt akarta, hogy a férfi elismételje, amit ő mondott, pusztán csak elismételje. Ám 
sohasem ismert rá a szavaimban a sajátjaira. Vajon tudtomon kívül megváltoztattam bennük vala-
mit? Vajon tőle hozzámig megváltozott valami?

Halkan önmagával szemben, még halkabban a másikkal. Szavak, melyeket el kell ismételnie, 
mielőtt még hallaná; nyomtalan morajlás, melyet követ, semmiben-tévelygő, mindenütt-jelenlévő, 
amit muszáj hagyni a saját útját járni.

Mindig a régi szavak, melyek újra itt akarnak lenni beszéd nélkül.

◊ Ez nem egy fikció, jóllehet a férfi nem volna képes mindezzel kapcsolatban kiejteni az igaz-
ság szót. Valami történt vele, és nem tudja azt mondani róla, hogy igaz, sem pedig az ellenkezőjét. 
Később úgy gondolta, az esemény lényege éppen abban rejlett, hogy nem volt sem igaz, sem hamis.

◊ Szerencsétlen szoba, laktak-e benned valaha is? Milyen hideg van itt, mily kevéssé lakom 
benned. Vajon nem pusztán azért maradok-e, hogy eltöröljem itt-tartózkodásom minden nyomát?

Újra és újra, előrehaladva és mindig egy helyben állva; egy másik vidék, más városok, más utak; 
ugyanaz a vidék.

◊ Gyakran támadt az a benyomása, hogy a nő beszél, de hogy ugyanakkor még nem beszél. 
Tehát várt. Be volt zárva a nővel együtt a várakozás nagy, mozgó körébe.

◊ „Tegyen úgy, hogy beszélni tudjak magához.” – „Jó, de van valami elgondolása arról, hogy 
mit kellene ehhez tennem?” – „Győzzön meg, hogy hall engem.” – „Akkor rajta, beszélj hozzám.” 
– „Hogyan tudnék elkezdeni beszélni, ha nem hall engem?” – „Nem tudom. Úgy tűnik, hogy hal-
lak.” – „Minek ez a tegezés? Maga soha nem tegez senkit.” – „Bizonyíték arra, hogy hozzád beszé-
lek.” – „Nem azt kérem, hogy beszéljen, hanem hogy halljon, pusztán csak halljon.” – „Téged hall-
jalak, vagy úgy általában?” – „Nem engem, jól értette. Halljon, pusztán csak halljon.” – „Akkor hát 
ne te legyél az, aki beszél, amikor szólsz.”

Egyetlen nyelvezeten belül mindig hallatni a megkettőződő beszédet.
A nőnek a férfival folytatott egyféle küzdelme volt ez, csendes magyarázat, mely által elégtételt 

kért tőle és elégtétellel szolgált számára.

◊ Pedig nem figyelmeztette-e a férfi már az első napon, azon a napon, amelyik még nem telje-
sen az első volt, amikor annyira zavarban lévőnek tűnt neki a nő amiatt, hogy itt van, meglepett-
nek és csaknem ingerültnek, tőle várva, hogy igazolja magát őt igazolva?

Fiatalos erejével a férfi akkor nem habozott válaszolni. Csodás időszak volt, amikor még min-
den lehetségesnek tűnt, amikor még egyáltalán nem elővigyázatoskodott, szinte véletlenszerűen, 
ugyanakkor elképesztő pontossággal jegyezte le mindig a lényeges részletet, a többivel kapcsolat-
ban pedig az emlékezetére bízta magát, mely sohasem hagyta cserben.

◊ Mintha azt várta volna a nő, hogy részletes leírást adjon neki a szobáról, ahol pedig ő is ott volt 
vele együtt. Talán azért, hogy megerősítse bizonyosságát: valóban itt van. Vagy talán azért, mert 
megsejtette, hogy a leírás nyomán ugyanez a szoba tárulna elé, azonban másvalaki lakná.

A várakozásnak ezen a végletes pontján, ahol az, amire várni kell, már régóta csak a várako-
zás fenntartására szolgál, talán az utolsó, talán a végtelen pillanatban: még köztünk lévő ember.

Megpróbálni nem tudni azt, amit tudunk, pusztán csak ennyit.

◊ Vajon mit hordozott a vállain a férfi? Önmaga hiányának miféle súlya nehezedett rá?

◊ Ekkor megpróbált inkább szórakozottan, mintsem érdeklődve végignézni a szobán: egy szál-
lodai szoba volt. Keskeny és hosszúkás, talán rendellenesen hosszú.
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◊ Amikor megértette, hogy a nő nem azt próbálja elmondani neki, hogyan történtek a dolgok – 
de talán mégiscsak elmondta valamiképpen –, hanem komor szenvedéssel küzd bizonyos szavak 
ellen, amelyek mintegy odahelyezve rejlenek benne, s amelyeket igyekszik kapcsolatban tartani a 
jövővel, vagy egy olyan dologgal, ami még nem történt meg, ugyanakkor már jelen van, sőt való-
jában már meg is történt, akkor első alkalommal érzett félelmet. Először is, mert nem fog megtud-
ni semmit (s érezte, mennyire szerette volna tudni), aztán mert soha nem fogja észrevenni, hogy 
mikor érkezik el arra a pontra, amikor készen állna mindennek véget vetni. Miféle létezés követ-
kezne ebből, komoly és frivol, végkifejlet és perspektíva nélküli; ami pedig a nővel való kapcsola-
tát illeti, az folytonos hazugság lenne.

◊ A szoba legfőbb jellemzője az üressége. Amikor a férfi belép, nem veszi észre: egy szállodai 
szoba ez, olyan, amilyenekben mindig is lakott, amilyeneket szeret, középkategóriás szállodában. 
Ám mihelyt le akarja írni, a szoba üresnek bizonyul, és az általa használt szavak ürességet takar-
nak. Pedig micsoda érdeklődéssel figyel rá a nő, amikor azt mondja: itt az ágy, ott egy asztal, s 
amott, ahol maga van, egy fotel.

A nő azt képzelte, legalábbis a férfinak ez volt a benyomása, hogy valamiféle nagy hatalommal 
rendelkezik a férfi, amelyet használhatott volna, hogy eljusson annak az igazságnak a lényegéhez, 
mely mintha egyfolytában ott lenne a nő előtt anélkül, hogy sikerülne valóságossá tennie; ám érthe-
tetlen nemtörődömséggel a férfi nem kívánt semmit sem kezdeni ezzel a hatalommal. „Miért nem 
tesz meg mindent, amit megtehetne?” – „Ugyan mi tudnék megtenni?” – „Többet annál, mint amit 
tesz.” – „Persze, kétségkívül többet; valamivel többet – tette még hozzá vidáman. – Gyakran ez a 
benyomásom, amióta ismerem magát.” – „De komolyan, miért nem él a képességével, melynek 
nagyon is tudatában van?” – „Miféle képességgel? Miért mondja ezt nekem?” Ám a nő nyugodt 
makacsságával újrakezdte: „Ismerje el a hatalmat, amellyel rendelkezik.” – „Nem ismerem, és nem 
is rendelkezem vele.” – „Ez a bizonyíték arra, hogy az említett hatalom részét képezi magának.”

A hangok ott visszhangoznak a hatalmas ürességben, a hangok és az üres hely ürességében.
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◊ A szavak felőrlik a nőben az emléket, melyet segítenek neki kifejezésre juttatni.
Emlékezetében nincs más, csak szenvedés, amit nem lehet emlékezetbe idézni.

◊ Arra irányuló vágya, hogy jól hallja a nőt, régóta átadta a helyét az érzésnek, hogy csendre 
van szükség, melynek mindaz, amit a nő mondott, közönyös alapját képezte volna. Ám egyedül az 
összhang táplálhatta a csendet.

Mindketten a szegénységet keresték a nyelvben. Ezen a ponton egyetértettek. A nő számára min-
dig túl sok volt a szó, mindig volt még egy felesleges, ráadásul túl gazdag szavak voltak, amelyek 
túlzó módon fejezték ki a dolgokat. Jóllehet nyilvánvalóan kevéssé volt művelt, úgy tűnt, mindig 
előnyben részesíti az elvont fogalmakat, amelyek nem idéztek meg semmit. Vajon nem próbált, s 
vele együtt a férfi is, menedéket kialakítani ezen a történeten belül, hogy megóvja magát valami-
től, aminek az előhívásához a történet is hozzájárult? Voltak pillanatok, amikor a férfi ezt gondol-
ta, és voltak mondatok, amelyek ezt hitették vele.

A nő a történetet javasolva talán csak ki akarta oltani a férfiban a kifejezési vágyat, ugyanakkor 
igyekezett is erre a vágyra korlátozni.

◊ Nem szabad visszafordulni.

◊ Várakozni, figyelmessé válni arra, ami a várakozást semleges, önmagába záruló, olyan körök 
közé szorított cselekedetté teszi, ahol a legbelső és a legkülső kör egybeesik; szórakozottan várako-
zó és végül a nem várthoz átforduló figyelem. Várakozás; várakozás, mely a bármit is várás eluta-
sítása; léptek nyomán kibomló nyugalmas kiterjedés.

Az a benyomása a férfinak, hogy egy kezdeti szórakozottság szolgálatában áll, amely csak rej-
tőzőként és végletes figyelem jellemezte cselekedetekben szétaprózódva hagyná elérni magát. 
Várakozva, ám attól függve, ami nem lenne képes hagyni, hogy várakozzanak rá.

Úgy tűnik, a nő számára a várakozás önmaga átadását jelenti egy történetnek, amelynek végig 
vitelét a férfi kötelességévé tenné, s amelynek következménye egy cél felé történő fokozatos előre-
haladása kell, hogy legyen. Az elbeszélés során a figyelemnek oly módon kellene működnie, hogy 
lassan kiszakítsa a férfit a kezdeti szórakozottságból, pedig az nagyon is úgy érzi, hogy anélkül a 
figyelem terméketlen cselekedetté válna.

Várakozni, de mire is kellett várakozni? A nő meglepettnek látszott, ha a férfi megkérdezte tőle, 
mert számára ez egy önmagában elegendő szó volt. Mihelyt vártak valamit, már valamivel kevés-
bé várakoztak.

◊ A rendkívüli nyomás, amit a tapintat és a csendes várakozás gyakorolt rá. Már régóta nem 
remélték, hogy elérik a véget, melyet kitűztek maguk elé. Már azt sem tudta, vajon a nő továbbra 
is erről a dologról beszél-e neki. A férfi titokban nézte a nőt. Aki talán beszélt, ám az arcán semmi-
féle jóindulat nem tükröződött az iránt, amit mondott…

◊ Nem tenné meg.
„Ha nem teszi meg, akkor is megteszi.” – „De maga szeretné?” – „Ó, ezzel nem vágja ki magát. 

Ha megteszi, akkor majd szeretném.” A férfi elgondolkodott: „Talán hajdan meg tudtam volna 
tenni.” – „Ugyan mikor?” – „Hát… amikor nem ismertem magát.” Mire a nő elnevette magát: „De 
hiszen most sem ismer.”

◊ „Igen.” Vajon tényleg mondta a nő ezt a szót? Minden annyira áttetsző, hogy átpereg rajta, 
amit mond, még ez a szó is.

◊ „Tehát itt történt és maga velem volt?” – „Talán magával voltam; valakivel, akit most nem 
tudok nem magában felismerni.”

A férfi azt szerette volna, hogy kívülről nézve világosabban látszódjon, hol tart most a dolog: 
a kezdet helyett egyféle kezdeti ürességnél, a történet elkezdődésének energikus elutasításánál.

Vajon a nő mit ért történeten? Eszébe jutnak a férfinak a szavak, melyek egy nap felhangzottak 
az életében: „Senki nem óhajtja itt hozzákötni magát egy történethez.” Szinte már teljesen elmosó-
dott az emlék, mégis továbbra is mélyen megrendíti.

◊ „Mindent megteszek, amit csak akar.” De most már ez nem volt neki elég. „Nem azt kérem, 
hogy segítsen, hanem hogy legyen itt és várjon maga is.” – „Mire kell várnom?” Csakhogy a nő 
nem értette ezt a kérdést. Mihelyt vártak valamit, már valamivel kevésbé várakoztak.

◊ „Amikor magához beszélek, az olyan, mintha lényem egész engem beborító és védelme-
ző része leválna rólam, s magamra hagyna kitetten és egészen gyengén. Hová tűnik ez a részem? 
Vajon magából fordul vissza ellenem?”
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A férfi úgy sejti, azt várja tőle a nő, hogy elvigye elég messzire ahhoz, hogy az emlék emlékez-
ni kezdjen benne és ki tudjon fejeződni. S valóban, minden egyes pillanatban, egyfolytában fel-
hozzák ezt.

Titokban, elrejtőzve mindenki pillantása elől.
Mintha a fájdalom tere a gondolat lenne.

◊ „Hát jó – gondolta magában a szemét becsukva –, ha nem akarod, akkor lemondok róla.” 
Számot vetett azzal is, hogy a nő talán mindent elfelejtett. A felejtés része volt annak, amit sze-
retett volna a férfinak mondani. Kezdetben, fiatalos erejével és csodás bizonyossága tudatában a 
férfi még örült is ennek a felejtésnek, mely akkor nagyon közelinek tűnt számára ahhoz, amit a nő 
tudott, talán közelebbinek, mint az emlék, s ezért a felejtés által igyekezett a hatalmába keríteni. 
Csakhogy a felejtés… Neki magának is alá kellett volna szállnia a felejtésbe.

◊ Tégy úgy, hogy beszélni tudjak hozzád.
„Mit kell mondanom?” – „Mit akar mondani?” – „Azt, amit ha kimondanék, megszüntetné a 

kimondásra irányuló vágyat.”
Amikor beszélt, olyan benyomást keltett a nő, hogy nem tudja hozzákötni a szavakat egy előze-

tes nyelv gazdagságához. Szavai történet nélküliek voltak, nem álltak kapcsolatban mindenki közös 
múltjával, de még a saját életével, ahogy senki máséval sem. Mégis, amit kimondtak, azt olyan 
nagy pontossággal mondták ki, hogy egyedül a kétértelműség hiánya tette gyanússá a dolgot: mint-
ha egyetlen jelentésük lett volna, amelyen kívül visszaváltoztak csenddel telítetté.

Ennek az egész történetnek az értelme egy hosszú mondat értelme volt, amelyet nem lehetett 
feldarabolni, amely majd csak a végén nyer értelmet, s a végén is csak oly módon, hogy az az élet 
egyféle fuvallata, az egésznek a mozdulatlan mozgása.

A férfi a nő szavai mellett kezdett el hallani, mintegy a háttérben, egy mélység és magasság nél-
küli, ugyanakkor fizikailag elhelyezhető kiterjedésben; egy másik beszédet, amellyel szinte semmi 
közös nem volt az övében.

◊ Tégy úgy, hogy beszélni tudjak hozzád.

◊ A nő vele szembeni elutasítása magában a készségességében rejlett. Minden homályos volt, 
tudta ezt a férfi, talán zavaros is, a nő jelenléte pedig összekapcsolódott egy kétséggel: mintha csak 
azért lett volna jelen, hogy megakadályozza magát abban, hogy beszéljen. Aztán eljöttek a pillana-
tok, mindig kapcsolatuk szálának megszakadása után, amikor a nő visszanyerte nyugodt valóságát.

Akkor jobban látta a férfi, hogy milyen rendkívül gyenge állapotban volt a nő, hogy miből merí-
tette a tiszteletet parancsoló erőt, ami néha szóra bírta. És ő? Vajon nem volt túl erős ahhoz, hogy 
hallja, nem volt-e túlságosan meggyőződve a saját létezésének kiterjedt értelméről, nem ragadta-e 
túlságosan magával a saját mozgása?

Vajon mi hiányzott abból, amit a nő mondott, a legegyszerűbb mondataiból?

◊ Tégy úgy, hogy beszélni tudjak hozzád. Valóban ezt akarta a nő? Biztos volt abban, hogy 
később nem fogja megbánni? „De igen, bánni fogom. Már most bánom.” És nem minden szomo-
rúság nélkül hozzátette még: „Maga is bánni fogja.” Aztán rögtön megjegyezte: „Nem fogok min-
dent elmondani magának, szinte semmit sem fogok mondani.” – „Akkor jobb lenne el sem kezde-
ni.” A nő nevetett: „Igen, csakhogy én most már elkezdtem.”

Régóta tudja a férfi, hogy nincs ebben semmi olyan, amit ne lehetne kifejezni a legközönsége-
sebb szavakkal, ám azzal a feltétellel, hogy neki magának is a titokhoz kell tartoznia, ahelyett, hogy 
ismerné, és le kell mondania a világban a világosság rá eső részéről.

Soha nem fogja tudni, amit tudott. Hát ez volt a magány.

Bende József fordítása

A közel öt évig íródott, 1962 tavaszán megjelent L’attente l’oubli – eltekintve az 1994-es L’instant de ma mort 
(Halálom pillanata) című rövid írástól – Maurice Blanchot utolsó szépprózai munkája, egyben az első fragmentu-
mokból építkező könyve. A fordítás alapjául szolgáló kiadás: Paris, Gallimard, coll. „L’Imaginaire”, 2000, 7–21.
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megjelent kötete: Ignotus-tanulmányok (2007).
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képzőművész. Budapesten él. Legutóbb megjelent köte-
te: Együtt és külön (versek, 2013).
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ista, tanár. Legutóbb megjelent kötete: Hangok csupán 
(regény, 2011).
Bieńczyk, Marek 1956-ban született. Lengyel író, iroda-
lomtörténész, műfordító, esszéista.
Blanchot, Maurice (1907–2003) francia író, filozófus. 
Legutóbb az Aminadab c. regénye jelent meg magyarul, 
a Kalligram életmű sorozatában.
Camilleri, Andrea 1925-ben született a szicíliai Porto 
Empedocléban (Olaszország). Dramaturg, rendező, író. 
Montalbano felügyelőről szóló sorozatának legfrissebb 
kötete: La piramide di fango [A sárpiramis] (2014).
Celan, Paul (1920–1970) romániai születésű német 
költő, műfordító, irodalomkritikus. Versei több kiadás-
ban jelentek meg magyarul.
Cohen, Colin amerikai író, New York-ban született. A 
George Washington Egyetem elvégzése után öt évet töl-
tött Közép- és Kelet-Európában. Regényei, novellái és 
szatirikus esszéi jelentek meg. 
Cseke Ákos 1976-ban született. Irodalomtörténész, for-
dító. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára. Leg-
utóbbi kötete: Mennyi boldogságot bír el az ember? 
(Kortárs Kiadó, 2014.)
Danyi Zoltán 1972-ben született Zentán. Költő, író, mű-
fordító. Legutóbb megjelent kötete: Hullámok után a tó 
sima tükre (2010).
Darvasi László 1962-ben született Törökszentmiklóson. 
Költő, író, újságíró, szerkesztő, pedagógus. Legutóbb 
megjelent kötetei: Pálcika (gyermekregény, 2013); A 3 
emeletes mesekönyv (gyermekregény, 2013).
Eisemann György 1952-ben született Budapesten. Iro-
dalomtörténész. Az ELTE Bölcsészettudományi Karának 
docense. Legutóbb megjelent kötete: A későromantikus 
magyar líra (2010).
Hárs György Péter 1965-ben született Győrött. Költő, 
esszéista. Önálló kötete: Pszicho Ana Logosz (2005).
Karner András 1949-ben született Budapesten. Író, mű-
fordító. Francia, angol, olasz relációban tevékenykedett 
az állatgyógyászat területén, főleg Nyugat-Európa or-
szágait járta be, de Mongóliában is dolgozott hosszabb 
ideig.
Kearney, Richard 1954-ben született. Ír hermeneuta és 
vallásfilozófus, Charles Taylor és Paul Ricoeur tanítvá-
nya. Legutóbbi kötete: Anatheism (2009)
Kelman, Gaston 1953-ban született. Kameruni szárma-
zású francia író.

Komálovics Zoltán 1964-ben született Szombathe-
lyen. Költő, kritikus. Győrött él. A pannonhalmi Bencés 
Gimnázium tanára. Önálló kötete: A harmadik (versek, 
2014)
Ladányi István 1963-ban született a vajdasági Adorjá-
non. Irodalomtörténész, szerkesztő, a veszprémi Pannon 
Egyetem oktatója. 1989-től 1991-ig az újvidéki Új Sym-
posion szerkesztője, a veszprémi Ex Symposion alapí-
tóinak egyike. Legutóbbi könyve: Eresszai észrevételek 
(esszék, tanulmányok, 2013).
Lábass Endre 1957-ben született Budapesten. Festő-
művész, író, fotográfus. Legutóbb megjelent kötete: 
Felnőttláncfű (2007).
Marno János 1949-ben született Budapesten. Író, költő, 
műfordító, műkritikus. Legutóbb megjelent kötete: Ke-
zünk idegen formákba kezd (esszék, 2011).
Marsó Paula 1978-ban született. Esztéta, műfordító. 
Rousseau és az írás problémája c. könyve 2013-ban je-
lent meg a Kijárat Kiadó gondozásában. Budapesten él.
Mártonffy Marcell 1955-ben született. Irodalomtörté-
nész. Az Andrássy Egyetem docense, a Műhely szerkesz-
tője. Könyvei: Folyamatos kezdet (1999); Az újszövetsé-
gi példázatok irodalma (2001)
Máthé Andrea 1959-ben született Pécsett. Esztéta. 
Könyvei: Útvesztőben (2006); A könyv csábítása. Tanul-
mányok, esszék, kritikák (2009).
Méhes Károly 1965-ben született Pécsett. Költő, író. 
Legutóbb megjelent kötete: Hegymenet (2011).
Pacheco, José Emilio (1939, Mexikóváros – 2014) me-
xikói költő, novellista, esszéíró és fordító. 
Palacio, Pablo (1906–1947) az ecuadori avantgárd próza 
későn felfedezett alakja. Magyarul először jelenik meg. 
Peri Rossi, Cristina 1941-ben született Montevideóban. 
Uruguayi író, költő, fordító. 
Petrás Éva 1968-ban született. Történész, az ÁBTL 
munkatársa. Legutóbb megjelent kötete: A Splendid 
Return: The Intellectual Reception of the Catholic Social 
Doctrine in Hungary, 1931–1944 (2011).  
Pfitzner Rudolf 1930-ban született. Pszichoanalitikus, 
pszichoterapeuta. 1956 óta Németországban, München 
közelében él.
Ramuz, Charles-Férdinand (1878–1947) francia nyel-
vű svájci író.
Rigó Máté 1985-ben született Pécsett. Történész. A 
Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban érettségizett. Je-
lenleg a Cornell Egyetem (USA) doktorandusza, témája 
az első világháború hatása a kelet- és nyugat-európai 
elitcsoportokra.
Rousseau, Jean-Jacques (1712–1778) svájci filozófus, 
író és zeneszerző.
Schrag, Calvino O. 1928-ban született. Amerikai filo-
zófus, a Purdue University professor emeritusa. Leg-
utóbb megjelent kötete: Convergence Amidst Difference 
(2004). 

Számunk szerzői
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Sulyok Elemér 1941-ben született Mátészalkán. Bencés 
szerzetes, teológus, a Pannonhalmi Szemle folyóirat fő-
szerkesztője.
Tarján Tamás 1949-ben született Budapesten. Iroda-
lomtörténész, egyetemi tanár, színikritikus, dramaturg. 
Legutóbb megjelent kötete: Szemmagasságban (2013).
Tóta Péter Benedek 1958-ban született Várpalotán. 
Irodalomtörténész. Győrújbaráton él. A Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán tanít 
angol irodalmat.
Tverdota György 1947-ben született Monokon. Iroda-
lomtörténész, egyetemi tanár. Legutóbb megjelent köte-
te: Zord bűnös vagyok, azt hiszem: József Attila kései 
költészete (2010).
Ušumović, Neven 1972-ben született Zágrábban. Horvát 
író. A szlovéniai Koperben él.
Vajda Károly 1969-ben született Budapesten. Irodalom-
történész, hermeneuta, egyetemi oktató. Legutóbbi köte-
te: Prolegomena zur Literaturontologie (2012).
Varga Balázs 1970-ben született Budapesten. Filmeszté-
ta. Az ELTE BTK Filmtudomány Tanszék adjunktusa, a 

Metropolis filmtörténeti és filmelméleti folyóirat alapító 
szerkesztője. 
Villányi Dániel 1980-ban született Győrött. Forgató-
könyvíró, dramaturg, filmkritikus, kulturális újságíró. A 
győri Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban érettségi-
zett. Rendezőként jegyzett rövidfilmjei: Skatulya (2008), 
Holnapelőtt (2009), 
Vojnich Erzsébet 1953-ban született Budapesten. Fes-
tőművész. Műveit számos kiállításon mutatta be itthon 
és külföldön.
Waldenfels, Bernard 1934-ben született Essenben. 
Német filozófus, a bochumi Ruhr Egyetem emeri-
tus professzora. Legutóbbi (huszonhetedik) kötete: 
Hyperphänomene (2012).
Weiss János 1957-ben született Szűrben. Filozófus, az 
MTA Filozófiai Bizottságának elnöke. Pécsett él. Utolsó 
könyve: A múlt emlékezete, Kalligram Kiadó 2013.
Ziemer, Jürgen 1937-ben született Gollnow-ban. A lipcsei 
egyetem emeritus teológus professzora. Legutóbbi kötete: 
Mit Wüstenvätern und Wüstenmüttern im Gespräch [Siva-
tagi atyákkal és anyákkal beszélgetve] (2010).
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