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Babics Imre (1961) – költ�, szerkeszt�, Ba-

konysz�cs

Babirák Hajnalka (1958) – irodalomtörténész, 

kaukazológus, m�fordító, költ�, Budapest

Bánki Éva (1966) – író, irodalomtörténész, 

tanár, Budapest

Barna Júlia (1946) – nyugdíjas, Hajdúdorog

Bartók Ágnes (1981) – bölcsész, szociális 

munkás, Budapest

Benedek Miklós (1984) – költ�, újságíró, 

szerkeszt�, Topolya (Szerbia)

Burján Gál Enik� (1983) – fest�m�vész, 

költ�, Gyergyószentmiklós (Románia)

Csík Mónika (1978) – író, költ�, szerkeszt�, 

Szabadka (Szerbia)

Csontos János (1962) – író, költ�, Budapest

Csörsz István (1942) – író, Budapest

Fenyvesi Ottó (1954) – író, költ�, szerkesz-

t�, m�fordító, Lovas

Ferdinandy György (1935) – író, költ�, kriti-

kus, irodalomtörténész, Budapest

Habos László (1963) – író, szerkeszt�, 

Buda pest

Hegyi Botos Attila (1970) – költ�-fi lozófus, 

alkotóm�vész, Budapest

Jódal Kálmán (1967) – író, Újvidék (Szerbia)

Käfer István (1935) – hungaroszlovakoló-

gus, Budapest

Kalász István (1959) – író, újságíró, Buda-

pest

Kállay Kotász Zoltán (1969) – író, szerkesz-

t�, Budapest

Kiss Benedek (1943) – költ�, m�fordító, 

Budapest

Kollai István (1980) – történész, Budapest

Kovács Jolánka (1958) – író, szerkeszt�, 

m�fordító, Muzsla (Szlovákia)

Kovács katáng Ferenc (1949) – író, m�for-

dító, képz�m�vész, Oslo (Norvégia)

Lábass Endre (1957) – író, fest�- és fotó-

m�vész, Budapest

Lénárd Róbert (1983) – író, rendez�, Új-

vidék (Szerbia)

Makkai-Kiss Nóra (1957) – költ�, hivatal-

nok, Dunakeszi/Budapest

Mortitia Schaegbecourt (Fekete J. József, 

1957) – író, irodalomtörténész, újság-

író, Zombor (Szerbia)

Németh András (1956) – költ�, Budapest

Németh Géza (1944) – fest�m�vész, Buda-

pest

Németh István Péter (1960) – könyvtáros, 

költ�, irodalomtörténész, Tapolca

Nerhaft Antalné (1940) – nyugdíjas, Buda-

pest

M. Pálfy Erika (1977) – közgazdász, szakíró, 

m�fordító Budapest

Samu János Vilmos (1977) – író, egyetemi 

docens, Zombor (Szerbia)

Sándor Zoltán (1973) – író, újságíró, szer-

keszt�, m�fordító, Szabadka (Szerbia)

Sebe�k János (1958) – író, publicista, 

Buda pest

Sinkovits Péter (1946) – író, költ�, újságíró, 

Zenta (Szerbia)

Sóváradi Valéria (1950) – képz�m�vész, 

Budapest

Stanczik-Starecz Ervin (1955) – író, m�for-

dító, antropológus, tanár, Budatétény

Stepanović Predrág (1942) – író, m�fordí-

tó, Szentendre

Surján László (1941) – orvos, politikus, 

Buda pest

Szögi Csaba (1975) – író, költ�, szerkeszt�, 

Zenta (Szerbia)

Szörényi László (1945) – irodalomtörténész, 

kritikus, Budapest

Tamási Orosz János (1953) – költ�, újság-

író, Budapest

Temesi Ferenc (1949) – író, Budapest

Toót-Holló Tamás (1966) – író, szerkeszt�, 

Budapest

Wehner Tibor (1948) – író, m�vészettörté-

nész, Budapest

Zalán Tibor (1954) – költ�, író, drámaíró, 

Budapest

E számunk szerz�i

kortársai-barátai Sziveri-díjat alapítottak, s  ítélnek oda évr�l-évre valamelyik fi atal te-

hetségnek, játsszák a drámáját és játsszák a róla szóló drámát (Az ember komédiája 

– Táborosi Margaréta érzékien kegyetlen kit�n� rendezésében), szóval, utóélete már 

van Sziverinek. A kérdés csak az, hogy hol van, vagy hova lett Sziveri – élete?

Zalán Tibor


