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Beregszász tragikus sorsú forabbija 1891-ben Egerben született mélyen
vallásos, magyar érzelmu családban. Az érettségi után a pozsonyi
rabbiképzo foiskolán folytatta tanulmányait, kiváló eredménnyel végezte el.
1914-tol 1916-ig a pozsonyi rabbiságnál muködött, majd rövid idore
Budapestre került.

1916 októberében mint tábori lelkész századosi rangban az orosz, majd az
olasz frontra került. Összesen 26 hónapon át teljesített frontszolgálatot,
nyújtott lelki vigaszt a katonáknak. Az olasz fronton többször került
pergotuzbe, ilyenkor mindig személyes bátorságot tanúsított, amiért magas
katonai kitüntetésekben részesült. Kitüntetései: Koronás arany érdemkereszt
a vitézségi érem szalagján kardokkal, Bolgár hadi érem, Signum Laudis stb.

A háború után a Csehszlovákiához került Beregszászban telepedett le, ahol
forabbi helyettesnek, 1931-ben pedig forabbinak választották. Azok, akik
még emlékeznek reá, kiváló hitszónoknak, igen tekintélyes megjelenésu,
végtelenül muvelt fopapnak tartották.

Rendkívül aktív részt vett Beregszász társadalmi és kulturális életében, a
csehszlovák uralom éveiben sokat tett annak érdekében, hogy az itt élo
magyarság megtartsa identitástudatát.

A Magyar Norma, az Iskolánkívüli Népmuvelési Egyesület, a Talmud iskola
elnöke volt.

Súlyos aggodalmak közepette fogadta az 1938-1941-es években hozott
zsidótörvényeket, amelyek különbözo antiszemita intézkedéseket vezetett
be, többek között korlátozták a zsidók arányát a sajtó-, film-, színmuvészet,
ügyvédi, mérnöki, orvosi kamarákban, az iparengedélyek kiadásánál a
zsidók számát 6 százalékban állapították meg, megtiltották a zsidók
házasságát más felekezetbeliekkel stb.

Hirsch Salamonnak elévülhetetlen érdemei voltak abban, hogy ezeket a
zsidótörvényeket Beregszászban tulajdonképpen soha nem hajtották végre,
vagyis "elszabotálták" azokat. Ez nagyrészt annak volt köszönheto, hogy
kiváló kapcsolatai voltak többek között Fekésházy Zoltán alispánnal, dr.
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Hubay Kálmán polgármesterrel, Szutor Jeno református lelkésszel, dr.
Pásztor Ferenc római katolikus prelátussal, Ortutay Jeno görög katolikus
kanonokkal, országgyulési képviselovel és másokkal.

A zsidók 1944 májusában történt deportálását azonban már ok sem
akadályoztatták meg, mivel a Belügyminisztérium 1944. április 7-én kelt
61/1944. számú rendeletében a "zsidó kérdés megoldását" kivették a helyi
hatóságok kezébol és a csendorség hatáskörébe helyezték azt.

Hirsch Salamonnak többen is felajánlották segítségüket , o azonban nem
fogadta el a megmentésére törekvok jó szándékát, úgy vélte, hogy a
legnehezebb órákban is hívei között a helye, hogy lelki vigaszt nyújtson
nekik, ébren tartsa bennük a reményt.

A Beregszászról és vidékérol összetoborzott mintegy 8000 zsidóval együtt o
is valamelyik koncentrációs táborba került. Egyesek szerint Auschwitzban,
mások szerint Buchenwaldba került. Soha nem tért vissza Beregszászba.
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