
E számunk szerzői: 
Benoist, Jocelyn – 1968-ban született Párizsban, 1989-től okleveles 
filozófiatanár. Jelenleg az Univesité de Paris I. előadótanára. A tiszta ész 
kritikájának szubjektivitás-problémájából doktorál 1994-ben. Számos 
tanulmányt közöl Franciaországban és külföldön Husserlről, Heideggerről és 
a fenomenológiáról. 

Lévinas, Emmanuel – 1906-ban született Kovnoban (Litvánia). 
Strasbourgban és Freiburgban tanul filozófiát Husserlnél, résztvesz Heidegger 
freiburgi szemináriumain. 1930-ban Husserl intuició-elméletéből doktorál 
(La Théorie de l’intuition dans la phénoménologie de Husserl), s 
dolgozatával a husserli fenomenológia franciaországi meghonosítójává válik. 
Alapművei: Totalité et Infini (1961), Autrement qu’être ou au-delà de 
l’essence (1974). E két munkájában a fenomenológia törésvonalában 
létrejövő és a heideggeri ontológiával szembehelyezett felelősség-etikát 
művel. 1995-ben hal meg. 

Vajda Mihály – 1935-ben született Budapesten. Filozófiát és német 
irodalmat tanult a budapesti egyetemen. Lukács György tanítványa, az ún. 
Budapesti Iskola szűkebb köréhez tartozik. Rövid tanárkodás után az MTA 
Filozófiai Intézetének munkatársa lett, ahonnan 1973-ban politikai 
alkalmatlanság címén elbocsátották. Számos tanulmány és könyv szerzője. 
Jelenleg a debreceni KLTE Filozófia Tanszékének vezetője. 

Mester Béla – 1962-ben született Hegyalján, Sátoraljaújhelyben. A 
nyíregyházi főiskolán magyartanári és könyvtárosi oklevelet szerez, majd 
Pesten elvégzi a filozófia szakot. Közel tíz évig filozófiát tanít a Nyíregyházi 
főiskolán. 1988 óta rendszeresen publikál. Az utóbbi években Bretter 
György életművével foglalkozott, ez doktori értekezésének témája is. Ennek 
folytatásaként kezd aztán a világháború utáni erdélyi magyar nyelvű 
teoretikus kultúra beszédmódjaival foglalkozni. 

Steindler, Larry – 1957-ben született az Egyesült Államokban, magyar 
szülők gyermekeként. Filozófiát, germanisztikát és információ-tudományt 
tanul a düsseldorfi egyetemen. 1986-ban doktorál filozófiából, majd 
kurzusokat tart a düsseldorfi egyetem filozófiai intézetében. Számos 
filozófiatörténeti munka szerzője. 1996 óta szerkesztő, könyvkiadó és 
tanácsadó, valamint az Universita di Padova filozófiai intézetének külső 
munkatársa. 

Heller Ágnes – 1929-ben született. A budapesti Eötvös Lóránd 
Tudományegyetemen filozófiát végez, Lukács György tanítványa. 1956-tól 
folyamatosan publikál, tanulmányai, kötetei jelennek meg, elsősorban fő 
kutatási iránya, az etika területéről. 1990-től a Magyar Tudományos 
Akadémia levelező tagja. Jelenleg a New York-i Hannah Arendt University 
professzora, illetve a szegedi JATE meghívott előadótanára. 

Baumgarten, Alexander – 1972-ben született Szamosújváron. Filozófiát 
majd klasszika filológiát végez a kolozsvári Babes–Bolyai 
Tudományegyetemen. 1995 óta rendszeresen publikál, románra fordította 
Canterbury Anzelm Proslogion-ját. Jelenleg a BBTE óraadó tanára, 
valamint a bukaresti Egyetem doktorandusa. 

Biró Csongor – a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem filozófia 
szakának IV. éves hallgatója. 


