
mertetése és a művekből való kisebb-nagyobb szemelvény zárja. Az irók közűl Ben Gavriél, Pen
jah Bergstein, Chájun Náchmán Biaiik, David Frischmann, Zálmán Snéur, Aser Baras és még
huszonöt művész szerepel. .

A jiddis irodalmat Schalom Asch egy műve, a jiddis népdal "Messiás dal" címmel, Moris Ro
senfeld verse, Josef Halder .Dalok'' cím alatt közölt alkotásai, valamint J. L. Perez és Schulem
Alju Alejchem írásai képviselik.

OMZSA NAPTÁR a harmadik kiadvány. Ribáry Géza adta ki 194o-41-től (5701-től). Szer
kesztették: Ribáry Géza, az OMZSA ügyvezetője, Csergő Hugó, Kohn .Zoltán, az OMZSA el
nöki tanácsának tagjai. Az előző két kiadvány elsősorban a magyar zsidóság szellemét, lelkét
igyekezett erősíteni, edzeni sorsának nehéz óráiban, és arra biztatott, hogy a megaláztatást ki
kell bírni egy emberségesebb társadalom létrejöttéig. Az OMZSA Naptár prózaibb feladatot vál
lalt. A betevő falatért, a mindennapi kenyérért harcolt. A kort és a célt Munkácsi Ernő Az OM
ZSA megszületése című cikkében idézi fel az 5703. évi naptárban, amelyet az elhunyt Ribáry Gé
za emlékének szenteltek. ,,1939 nyarán voltunk. Életbe lépett már a második zsidótörvény is, az
alkalmazotti elbocsájtások mind szaporábban mutatkoztak és nőtt a zsidóság nyomora ... For
ró nyári délután ... állott elő Ribáry azzal, hogy mozgalmunk neve: Országos Magyar Zsidó Se
gítő Akció legyen." Az engedélyek megszerzése után megindult a munka, amire évről évre na
gyobb szükség volt, mert a munkanélkűliek és a nyomor sokszorosa lett az 1939-es évinek.
A gyakorlati tevékenységbe szervesén beépült a magyar irók zsidó vallású többsége. A naptár
ban a legtöbb helyet az irodalmi rész foglalta el. Hevesi Simon, Berend László, Szabolcsi Lajos,
Sós Endre, Barát Endre és az Ararát Évkönyvben ismertetett írók, költők adták le írásaikat, és a
honoráriumot az arra rászorulóknak engedték át.

A naptáron kivül a könyv legfontosabb része a Kűzdelműnk alétért című fejezet volt. .Sok gya
korlati útmutatást adott a zsidóság szervezeteiről, de a fő gondolat: minél több embert kell meg
nyerni az OMZSA támogatására. Mind a hitbuzgalmi, mind egyéb formákat felkutattak a szer
vezők, h?gy állást, kenyeret segítsenek szerezni a nélkülözőknek.

ZSIDO EVKONYV a címe a negyedik kiadványnak. A "Budai zsidóság történeté"-től, a tö
rökországi, New York-i zsidóság életéig sok mindenről szólnak az írások. Wasserstrom Sándor
.Beköszöntö't-jében ígyjellemzi a könyv mondanivalóját: "Ha megszavaztatnánk Európa zsidó
ságát, hogy és mit akar inkább: felemelt fővel, egyenrangú emberként élni a népek családjában
vagy meggyalázottan bár, de jó anyagi körülmények között. .. az lenne a kategorikus válasz:
szabad emberként, egyenjogú polgárként szeretné életét élni ... "
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