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(...kí vá nunk Ne ked, egész csa lá dod nak és min den ba -
rá tod nak min den jót az új év ben, ... és sok si kert min -
den meg moz du lás hoz, me lyet a Bo he miá ban szer vez -
ni fog tok. Üd vö zöl, Ale na és Mi rek Obst.)
2008.01.02., Dob ruš ka 

Folyóiratunk 2007/1–2. számának 46. oldalán lemaradt a 8.
jegyzet utolsó három sora, ezért újból közöljük a ZORA, a
pest-budai szlovák irodalmi almanach jegyzeteit.

JEGY ZE TEK:

1 A Zo ra al ma nach ról szó ló írás be ve ze tő jét Ko vács An na,
az év könyv rész le tes nyel vi elem zé sét Zsi lák Má ria egye te -
mi do cens ír ta.

2 Szik lay Lász ló: A szlo vák iro da lom tör té ne te. Aka dé mi -
ai Ki adó, Bu da pest, 1962. 19.

3 Ko váč, Du šan: Szlo vá kia tör té ne te. Kal lig ram, Po -
zsony, 2001. 98.

4 Szik lay Lász ló: Pest-Bu da szel le mi éle te a 18/19. szá zad
for du ló ján. Ar gu men tum, Bu da pest, 1991. 118.

5 ALU SNK, Sign. 31 L 6
6 Au ro ra, a ma gyar iro dal mi év könyv (1821–37), a re form -

ko ri nem ze ti ro man ti ka irá nyát kö vet ve a ma gyar pol gá ri
iro da lom meg szer ve zé sé nek, a nem ze ti el len ál lás nak fon tos
fó ru ma volt.

7 Szik lay L., 1962. 217.
8 A Zo ra 1835-ben, il let ve 1836-ban meg je le nő el ső és má -

so dik év fo lya ma után csu pán há rom év vel ké sőbb, 1839-
ben, il let ve utol só szá ma 1840-ben je lent meg. Az el ső két
szám ban egyen lő arány ban je len tek meg a cseh és Ber no lák-
fé le szlo vák nyel vű írá sok, a har ma dik szám ban már csak
Ber no lák-fé le nyel ven, a ne gye dik szám ban cseh nyel ven.
már csak ke vés írás je lent meg.

⇒⇒
Boldog új évet kíván 

Karel Vysušil és 
Naďa Vysušilová

⇒⇒
Jiřina Tůmová férje, a

két éve elhunyt
Stanislav Tůma

barátunk „Kampa”
című fotográfiájával

kívánt boldog új évet!

Fel adó: Mar ga ret Su pik
<usupik@verizon.net>
Datum: 2008. feb ru ár 21. 5:31
Cím zett: Eva Mol na ro vá <mol na ro va@bel -
tav.hu>
…Po si lam Ti moc hez ke po zdra vi z Bal ti mo ru 
i ka ma ra di ze spol ku Bo he mia, meli jsme spo lu
vel mi pek ny ho di ny v Praze. 
Na shle da nou, Mar ga ret

(Sok szép üd vöz le tet kül dök Bal ti mor ból Ne ked
és a ba rá tok nak a Bo he mia egye sü let ből, na -
gyon szép órá kat töl töt tünk együtt Prá gá ban. 
Vi szont lá tás ra, Mar ga ret – a dobruškai
osztálytárs)
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