
SZATMARI HASSZIDIZMUS  
 
Szatmár földrajzilag is egyfajta választóvonal két magyar zsidó terület között. Átmenet a 
magyarországi "light" hasszidizmus (amivel a magyar zsidók igazából nem is tudtak 
azonosulni, csak néhány rabbi iránti tisztelet és elkötelezettség miatt vették át, időlegesen) és 
a Szigettől kezdve északra és keletre terjedő kemény, "ortodox" hasszidizmus között. Ez a 
kemény hasszidizmus bizony a "light"-ok szemében misztikus, babonás, "bigott" volt, ami 
magában véve ha nem is visszataszító, de mindenképpen idegen. 
Szatmár polgárosodott, emancipált, gazdag zsidók városa volt, Sziget pedig földműves, 
gyakran tutajos, állattenyésztő, szegény zsidóké. Sziget lakossága a galíciai, orosz, ukrán 
területekről az üldöztetés és szegénység elől menekült zsidók városa. Ott ragadtak, 
befogadták őket. Otthont találtak a városban, mert azonos volt a nyelv, a szokások, a küllem 
és a lelkesültség. Szatmár -ahogy Budapest is- elzárkózott a kaftános és általuk némi 
eufemizmussal "kétes tisztaságú"-nak mondott, de a maga nyers realitásában büdös 
zsidónak tartott, hozzájuk képest idegen szokásokhoz kötött "galíciaiak" elől, akiket nem 
fogadtak be. Sőt -mint Budapesten- a hatóságoknál interveniáltak, hogy ne adjanak 
letelepedést és távolítsák a már itt levőket, mert az "rájuk nézve" dehonesztáló. 
Az igazi ellentétet a két város között a Teitelbaum rabbi dinasztia harca adta, az a rabbi-
család, aki 1840 óta uralta Máramarost, ugyanakkor bőven elláta "utánpótlással" a környező 
megyék megüresedett rabbiszékeit. A nagy ellentétet 1929-ben kezdődött és valóságos 
"machlejkévé", zsidó háborúvá erősödött. 1929-ben ugyanis meghalt az ötödik generációt 
képviselő szigeti rabbi: rav. Chajim Zwi Teitelbaum. Váratlanul és hirtelen, ami 
felkészületlenül érte Szigetet, ugyanis az elhunyt rabbi fiatal volt és a leendő trónörökös 
gyerek. Szokás volt, hogy a rabbit elsőszülött fia követte trónján, aki jelen esetben 12 életévét 
még be nem töltött gyerek, Jehuda Jekutiel Teitelbaum. A város a feje tetejére állt: ki lesz és 
ki legyen az új rabbi? Márpedig rabbi nélkül nem maradhat sokáig egy ilyen nagy és fontos 
Stetl. 
Az elhunyt rabbi édesanyja élt, Ő volt Chanania Jom Tov a IV. generációs szigeti rabbi, a 
híres ermihályfalvi kongresszus apologetikus hősének, a zsidó hagyományok őrzőjének 
felesége. Amint Chanania Jom Tovnak óriási tekintélye volt, ebből bőven jutott a feleségének 
is. A tisztelt és megbecsült, a város nem szűkmarkú ellátásán élő rebbecen úgy érezte, nagy 
fájdalma mellett, hogy eljött az idő, hogy lépjen szeretett fia érdekében. Aki nem más, mint 
Joel Teitelbaum. Ugyanis a rebecen liblingje annak idejében, amikor még élt Chanania Jom 
Tov nem a most elhunyt Chajim Zwi volt (az elsőszülött), hanem a legkisebb fiú, Joel, a 
későbbi Jajlis. Itt volt a megfelelő idő és alkalom, hogy nem lévén felnőtt és annak a célnak 
és elvárásoknak megfelelő utód, az elhunyt rabbit ne a kiskorú trónörökös kövesse, hanem a 
mindenki által elismert és tisztel, bár nem szeretett testvér. 
A rebbecen minden követ megmozdított, nem sajnálva pénzt, áldást és átkot, hogy a trónra 
juttassa Jajlist. Azzal érvelt, hogy amikor 1880-ban meghalt a III. generációs Jehuda Jekutiel, 
akkor sem az elsőszülött követte a trónon. Mose Joszef helyett a másodszülött Chanania Jom 
Tov lett a város rabbija. Csak azt felejtette el, vagy hallgatta el szándékosan, hogy Mose 
Joszefet azért nem választotta, vagy ajánlotta apja rabbinak, mert zárkózott volt, csak a 
Kabbalának élt, a tanulásnak, nem ereszkedett le sohasem a város egyszerű zsidója 
szintjére. Így légiessé vált a szigetiek számára, akik a kemény, de közöttük egy hangon 
beszélő, közlékeny és velük élő rabbit kedvelték. Nos, nem pont ilyen volt Jajlis, akit az 
elhunyt rabbi örököseként akart látni a rebecen. Nagy tudású és zárkózott. Alig járt ki a 
városba, és ha igen, senkinek sem köszönt, a fal mellett surrant, némán, árnyékként. Sosem 
állt szóba az utca emberével. Az ő világa a szférák világa volt. Az imák "varázsán" túl a rejtett 
kommunikációt kereste és vélte megtalálni Istennel. Úgy, mint dédapja, a II. generációs 
szigeti Teitelbaum: Niszel Lucern. Azt hitte és vallotta, hogy befolyásolni tudja a világ menetét 
és hogy ezt megtehesse csak megfelelő idő és hely kell hozzá. 
Így Sziget más megoldást talált, elutasította Jajlis Teitelbaumot. Úgy döntöttek, hogy amig 
Jehuda Jekutiel nagykorú lesz, egy bész din vezesse a várost.  
A döntés nagyon megalázó volt a rebecenre és Jajlisra nézve. Azonnal elhagyta a várost, 
elfogadta Nagykároly rabbiszékét édesanyjával, úgyhogy soha többé nem tették be lábukat, 
még Juhzeitre sem mentek Szigetre. 
Joel Teitelbaum óriási kapacitású rabbi volt, hamar "kinőtte" Nagykárolyt és amikor 
Szatmáron meghalt Grünwald rabbi, elfogadta büszkén a rabbiszéket, ami már konkurált 
Szigettel. Mint tudjuk, a világ ismerte meg általa a Szatmár nevet, mert ő volt a szatmári 
rabbi. Immár Szatmár egyet jelentett Joel Teitelbaummal, aki nem kellett Szigetnek. Így 
Sziget sem kellett Szatmárnak. A sértődöttség, a felcserélt szemlélet a két várost elválasztó 
hegyet áthatolhatatlan fallá növelte. A szigetiek nem jártak Szatmárra és fordítva. Nem 
engedte őket büszkeségük és elkötelezettségük. 



És mégis volt a két városnak egy utolsó, igaz bizonyíthatatlan, de közszájon forgó köteléke. 
Olyan kötelék, ami miután megszűnt, minden megszűnt zsidó vonatkozásban Szatmáron és 
Szigeten is. Ugyanis azután nem létezett többé zsidó Sziget és Szatmár sem. A kapocs, ami 
még titokban összekötötte e két büszke, de büszkeségükben egymástól elzárkózó várost, 
Joel Teitelbaum óriási terhe és fájdalma volt. Nem más, mint a történelemben annyi 
"szerencsétlen" uralkodó terhe és fájdalma, hogy nem volt fia és trónörököse. Joelnek két 
lánya volt. Sértett büszkesége nem gátolta meg abban, hogy férjhez adja őket a szigeti 
Teitelbaum örököshöz feleségül. A történelmi hitelesség kedvéért: mindkét Teitelbaum lány 
meghalt első gyermekük szülése közben, tehát még azt sem remélhette, hogy majd a lánya 
első szülött fiát nevezze ki utódjául. 
Joel Teitelbaum "normális" emberi mértékkel nézve gyűlölhette volna a szigeti rabbit, aki 
unokaöccse volt, egyben lánya férje. Szeretett lánya halálában valószínűleg a kabbalista Joel 
valami égi üzenetet vélhetett kiolvasni. Nemhogy nem gyűlölte, de az általa ért sérelem és 
megaláztatás mellett szerette, sőt fiaként szerette és azt a titkot őrizgette, hogy ő lesz majd 
az utóda és örököse. Csak megfelelő idő és hely kell mindenhez. A történet tragikuma, hogy 
aki a Zohár és Kabbala legnagyobb tekintélye volt és akinek minden döntését a titkos tan 
ragyogta be és tett sikeressé, titkolt reményét, mármint, hogy unokaöccse, a szigeti főrabbi 
legyen az örököse és majdan a szatmári rabbi, abban látta megvalósulni, ami egybe esett a 
mindent eltörlő, felégető és megsemmisítő Hollokauszttal. Abban kereste önmagát túlélő 
lehetőséget, ami Szatmár és Sziget végét jelentette. Azt mondták Szigeten, hogy a Kabbala 
és Zohár elmélyültségében pontosan tudta mi vár a zsidókra, tudott Auschwitzról és a 
gázkamrákról is. Aki Kabbalát tud, mindent tud! Válaszút előtt állt, vagy meghal Szatmárral 
Auschwitzban, vagy elmenekül és egymaga viszi magával Szatmárt. Azt beszélték Szigeten, 
hogy magához hivatta a fiatal Jehuda Jekutielt -aki nem restellte a sértődött nagybátyját 
felkeresni- és felajánlotta, hogy vele mehet, menekülhet Amerikába. Persze Auschwitzról és a 
gázkamrákról nem beszélt. Azzal érvelhetett, hogy mindannyian "a Jóteremtő kezében 
vagyunk. Nem tudhatjuk a Jóteremtő szándékát. Életünkben mindig a magasabb szempontok 
a mérvadóak." A Kasztner vonattal való menekülést ajánlotta fel, vele a szabad világot és 
annak lehetőségét, hogy egy új helyen, jobb időkben, magasabb szempontoktól vezérelve 
egy új Szatmárt és új Szigetet teremthetnek ketten és a birodalomnak majd ő, Jehuda 
Jekutiel lesz a rabbija, szellemi vezetője. Joel Teitelbaum a menekülés minden költségét 
magára vállalta (állítólag az ember súlyának megfelelő arany súlyértékét kérték). A feltétel, 
hogy senki sem tudhat a dologról, csak egyedül jöhet, felesége és 12 gyermeke legyen a 
Jóteremtőre bízva. Közös imájuk biztosan lehetővé teszi a közeljövőben való újra találkozást. 
Jehuda Jekutiel, a szigeti rabbi nem habozott. Családjával és közösségével maradt és ment a 
biztos halálba. Csak egy botot és egy kendőbe csavart kis csomagot vitt magával. Kihúzta 
magát és magasabbnak látszott körülövezett kaftánjában. Ment a sor előtt, mint Dávid király, 
büszkén és bátran. A rabbi bottal a kezében, kis batyuval körülölelt derekával a peszachi 
misztériumot juttatja eszembe. Biztos volt benne, hogy lesz Peszach, lesz elkerülés? Vagy 
jóbi rezignáltsággal meghajolt a Jóteremtő akarata előtt, azzal a végtelen bizalommal, amivel 
élet? Hogy mennyi a történet tényleges alapja, lehetetlen megállapítnai. Kétségtelen, hogy 
Joel Teitelbaum megmenekült. Fiú és örökös nélkül halt meg 1990-ben. Ki merne ítéletet 
mondani, mérlegelni hogy ki cselekedett helyesen? Jekutiel, aki meghalt Szigettel, hisz élni 
sem tudott nélküle? Vagy Jajlis, aki túlélte elpusztított közösségét, életével lehetőséget 
teremtve, hogy felépüljön egy új szellemi Szatmár Amerikában? Egyáltalán mennyi közös 
lehet a valódi hamuvá lett Szatmár már az eszméivel? Be kellett záródnia egy ajtónak, hogy 
kinyíljon egy másik? Ára egyik a másiknak? Mennyire mondható folyamatosságnak, ha 
spirituális értéket tulajdonítunk mindkettőnek? Csak kérdések vannak, a válasz a Világ 
Teremtőjénél van! 
Kétségtelen, hogy a túlélő szigetiek az árulót látták Jajlisban és gyűlölték anticionizmusát. 
Ugyanis soha sem ismerte el Izrael államát. Azt az államot tagata meg, amely minden szigeti 
és minden szatmári reménysége volt! 
Mindezek tudatában várt rám, hogy igent mondjak a felkérésnek, amivel megtisztelt az én 
Joel (Schőner) rabbim. A kérdés nem az volt, hogy elfogadom az ajánlatot, vagy sem, hanem 
hogy érzek magamban kellő felkészültséget és jogosultságot? A rektor bizalma kötelezett, de 
bátorságot adott három évi tapasztalatom, amivel felépítettem Erzsébeten a kedves 
hittársakkal egy virágzó közösséget. Szatmár viszont ismeretlen és, mint szigetinek idegen 
is.  
Hányan lehetnek, mennyi tudással, hagyománnyal rendelkeznek? Milyen az elvárásuk? Ha 
van tapasztalatuk, akkor van összehasonlítási alapjuk és ez a könnyebb lehetőség 
számomra, mert változtathatok és alakíthatok abban, ami rám vár az elvárás szerint. De ha 
senki nem tud semmit - mint a mai napon Szigeten is- akkor a megítélés szigorúan 
szubjektív! Minden szubjektivitás ki van téve annak, hogy a tartalom helyett a cél irányában, a 



formára és külsőségekre adjanak. A kántor-tanító küllemére! Ha nincsen tudás, hagyomány, 
csak emlékek vannak, távoli emlékek, akkor az etalon az idő homályán megszépített és 
abszolutizált emlék! Aminek jelen időben lehetetlen megfelelni. Ha az ember az emlékekben 
él, akkor minden realitás csak silány utánzata annak, ami egyszer volt, s amit az emlék 
megszépített. 
Két érv szólt amellett, hogy elvállaljam ezt a gyönyörű feladatot. Az első, szülői tanács az idő 
megerősített távlatán túlról. "Ha a Jóteremtő adott kenyeret, ad mellé kést is. Ha adott 
lehetőséget, majd ad kibontakozást is!" A másik érv egy hasszid legenda és mint minden 
legenda ez is idealizált. A legenda a Hőst szublimálja ideáig. A legenda így szól: 
Volt egy szegény zsidó fiú. Szülei korán meghaltak. A közösség felfigyel szorgalmára, 
intellektusára. Tanítatták. Amikor sok mindent tudott, tanítványokat szerzett és csillaggá, 
világító fáklyává vált a zsidó konstellációban. A legendához képest a Mártin Buger feldolgozta 
Hasszid legendákból sorok között kiolvasott realitás sokkal másabb. Martin Buger nem akart 
egy ideát lerombolni és megmaradt egy eufemizált sejtetésnél. Ami kiolvasható, annál 
elfogadhatóbb. Ez a szubjektív megítélés "variáns" bátorítóbb számomra. Ebből merítettem! 
A szubjektív interpretáció a következő: 1700 körül élt Galíciában egy szegény zsidó fiú. Szülei 
hamar meghaltak, a közösség tartotta el, taníttatta. A gyermek szétszórt volt és nem mutatott 
érdeklődést a Tórai és Talmudi tudományok iránt. Felcseperedve sodródott, alkalmi 
munkákból tartotta fenn magát. Sajhett lett, de csak szárnyasokat vághatott (a legenda azt 
mondja, hogy ha piacra ment, a libák elé szaladtak, hogy az ő sahtolja őket). Kárpátok 
zugába jutott, Kutov falucskába, ahol melamed lett. Vidám, tréfás ember volt, az ukrán 
parasztok hegyi szőrme ruhájában járt. Tanítás helyett a gyerekekkel a hegyeket járta, többet 
énekeltek, mint tanultak. A falu rabbija Gersom rabbi csak sajnálatból hagyta melamedként 
működni. A 40 éves ember el akarta venni a rabbi húgát. A bajok ezzel kezdődtek. Gersom 
rabbi hallani sem akart a házasságról. Megszégyenítette az embert, hogy ostoba, tanulatlan, 
faragatlan tuskó, aki nem méltó az ő húgához. A lány mégis hozzáment, mert állítólag 
álmában halott anyja tanácsára hallgatott. Nagy szegénységben éltek, a vándorlás kényszere 
megmaradt, tanítványok csatlakoztak hozzá, akik vakon követték kószálásaiban. Abban az 
elnyomott és szomorú világban, amiben éltek a vidámsága és vak bizalma Istenben 
megbabonázta tanítványait. A "minden rendbe jön és minden jó lesz" filozófiája erősebb volt 
minden Talmudi érvnél. Az életcél, hogy segíteni kell minden szegény, elesett zsidón és 
minden bajba jutott emberen, mágnesként hatott. A tanítványok hamar túltettek tudásban 
mesterükön. A mester a realitásból fogalommá vált: idea. Mindent más szemmel láttak, mint a 
rabbinikus elvárás. Isten útja kiismerhetetlen, ezért mindent bizalommal, optimizmussal kell 
kezelni. Amikor a mester meghalt szent emberként halt meg, csodatetteit mindenkinek 
mesélték. 
A tanítványai érdemein megdicsőült, szent embert, aki csodája volt korának és minden 
csodára képes, aki tudásban szegény, de bizalomban és istenfélelemben annál gazdagabb, 
úgy hívták, hogy Israelben Elieser, aki nem más, mint Bál Sem Tov. 
A legenda, amiről lefejtettem minden ideál burkot, adta az ígéretet számomra. A legendából 
merített, általam és bennem megfogalmazott ígéret így hangzik: A világ nem az, ami, hanem, 
aminek látjuk. Meg kell tanulni hát a szépet látni a világban, a vidámságot és a világ szép és 
vidám lesz. A legenda azt tanítja, hogy a tudás fontos, de nem minden esetben a 
legfontosabb. Esetenként fontosabb a segítőkészség, az együttérzés, az üzenet, amivel egy 
kis vidámságot és bíztatás lehet adni a megfáradt, bizalomvesztett zsidók életében. Egy 
város lakosai, akik 60 éve nem láttak kántort, vagy rabbit, mihez kezdenek egy tudásban 
magasan felettük lévő, tudását fitogtató tekintéllyel? Esetenként sokkal fontosabb egy 
együttérző, az emberek között magát a helyzetben lévőkkel azonosulóval, aki tud nyelvükön 
beszélni. Meggyőződésem, hogy Szatmár jelen esetben nem arany szájra vágyik, hanem 
halló fülekre, aki meghallgat minden panaszt. Nem kinyújtott kezet akarnak, kétkedő, 
vizsgáztató kérdéseket, hanem ölelő kart. Ott, ahol minden csak az emlékek, az egyre 
halványuló emlékek szintjén marad meg, ott hiába való bármilyen tudás. A tudás csak 
hivalkodás lehet azok között, akik elhagyatottnak érzik és tudják magukat. Tudásnál sokkal 
fontosabbak az érzések, a türelem! Türelem, hogy kis lépésekkel vissza találjanak abba a 
világba, amiben csalódtak. Csalódtak nagyszüleik hitében, hiszen a Jóteremtő engedte porrá 
válni mindent, amiért éltek. De csalódtak a vörös, kommunista Istenben is, akihez 
menekültek! Annak ígéretei sem hozták meg a megoldást, a kiutat. Szatmár jelen időben 
valódi hasszid világlátásra vágyik: vidámság, ének, bíztatás! 
Szatmár, a vidéki nagyváros, büszke, nyitott embereivel kimondta elvárásait. Az elnök, 
Décsei Miklós, Budapesttől kért segítséget, mert Bukaresttől nem is várhatott. Amit kért: egy 
ember, aki az emlékeket átemeli a realitásba. 
A felismerés, amivel elvállaltam a feladatot, az volt, hogy a gazdag múlt emlékké édesült, bár 
egyre halványabb. 



A jövő csupa talány, csupa titok. A jelen viszont az ajándék, amivel élni kell. Hosszú, 
majdnem két évtizedes csipkerózsika álmából a közösséget világi vezetőjének álma 
ébresztette fel. A csipkerózsika álomból felébredt szatmáriak égő csipkebokor üzenetére 
várnak: van és lehet zsidó élet Szatmáron. A jövő még utópia, de a jelen ajándékaival élni 
kell. Lehetőség a küldöttnek és lehetőség a befogadónak. 
Gazdag múlt? Szatmár zsidó története nem régi. De a rövid múltat, a gazdag spiritualitás 
teszi teljessé. A Szamos folyó partján fekvő városban 1848-ban engedték meg a zsidók 
letelepedését. Ritkán és kivételesen kaptak zsidók ideiglenes tartózkodási engedélyt, de 
letelepedést nem. Mint minden tilalom feloldása a lehetőséget lázas akarattá szublimálta. 
Mágnesként vonzotta a zsidókat a hely, mely fekvésében, éghajlatában jó. Rövidesen, 
néhány évtized alatt a történelmi Magyarország legnagyobb számú zsidó közössége alakult a 
városban. Szigorú, ortodox közösség. 
Haszidizmus csak nehezen és később nyert teret a városban. Igazából már a kezdetekben 
Szatmár, a polgárosodott, emancipált "magyar" zsidók városa lett. S mint emancipált, úgy az 
asszimilációra kacsintgatók városa is egyben. Nem szerette a külsőségeket: kaftán, srájmli, 
pajesz idegen volt számára. Elzárkózni viszont nem tudott az egyre terjedő hasszid zsidók 
elől. Ezek 1898-ban megalakították a Status Quo Ante közösséget. Külön zsinagógával és 
rabbival. Három nagy zsinagóga mellett öt nagyobb és húsz kisebb imaterem működött. 
Közösségek a közösségben. Ahol jelentős irodalmi héber és magyar nyelvű irodalmi élet volt. 
Nyomtatványokban csak Szigettel vetekedhetett. 1944-ig Erdélyben összesen 580 héber 
nyomtatvány több mint fele Szatmáron és Szigeten jelent meg. A város szülötte, Szép Ernő 
és Kaczér Illés írók. 
Mint minden zsidó településen, a város légkörét, vallási elmélyültségét, zsidó arculatát a 
tanító határozta és adta meg. A tanító, akit elfogadtak és ragaszkodtak hozzá. Nos, Szatmár 
híres rabbikban is bővelkedett. 
A rabbik sorát Mandelbaum Farkas (Benjamin Zeef Mandelbaum) nyitja, aki 1848-1887-ig volt 
a város rabbija. 
Grünwald Judat 1898-ban választották meg rabbinak érdeme és híre a jesiva, ami több ezer 
tanítványt oktatott hosszú éveken át. Nevezetes biblikus és talmudikus műveket írt (Sevet 
Mijehuda, Saálosz u-Tesuosz, Chaszde Ovosz). 1920-ban halt meg. Rabbiszékét Grünwald 
Eliezer Dávid kapta meg, Felsővisóról jött Szatmárra. Jesivája még elődjénél is híresebb volt, 
egy időben mintegy 400 hallgatóval. 1928-ban halt meg Reszpunzumait és chalaikus 
döntéseit halála után jelentették meg Karen Lő Dávid címen. 
Az a rabbi, aki a város nevét világhíressé tette, az a szigeti születésű Jajlis Teitelbaub. 
Jehuda Jekutiel unokája, Chanania Jom Tov Lipa második fia. Benne egyesült az egész 
Teitelbaum dinasztia minden erénye. Az első rabbi őstól, az újhelyi cadiktól, Mose 
Teitelmaumtól örökölte rugalmasságát és előrelátását. A másodiktól, Niszel Lucerntől 
rajongó, misztikus voltát, vonzalmát a titkok keresése felé. Nagyapjától, Juda Jekutieldtől 
(Zalman Léjb) diplomáciai hajlamát, megnyerő modorát. Apjátó. Chanania Jom Tovtól 
hatalomvágyát, harciasságát. A Kasztner vonattal megmenekült a Holokauszt elől. 
Amerikában teremtette meg a Herédi Szatmár közösséget, melyet a szigorú vallásosság, 
megtántoríthatatlan hagyományőrzés jellemez. 
Jajslisnak nem volt fiú utóda. Amiért az utolsó szigeti Teitelbaum visszautasította, egy másik 
Teitelbaumot, a szintén szatmári Dész Din elnököt Teitelbaum B. Majert vitte magával, akinek 
a neve azonos volt Jajlis apjával (Chanania Jom Tov Lipa). Útjaik elváltak és Teitelbaum B. 
Mayer Israelben alapított egy második szatmári közösséget 1962-ben Kiriat Onoban. A 
zsinagógáját az első Teitelbaumról nevezte el, Jiszmach Mose néven. 
Szatmáron a Teitelbaumok nem képeztek tulajdonképpeni Hasszid udvart. Pro forme 
hasszidok voltek, de facto szigorú ultraortodoxok. Az igazi szatmári hasszidizus a Wizsnitzi 
udvar és rabbidinasztia leszármazottja adta a városnak, Chajib Halberstam. 
Szatmár "zsidó negyedét" a két zsinagóga uralja. Igazából csak a két templom és a hitközség 
új épülete maradt meg. Minden a környéken, a mikvék, a mészárszékek, a jesiva eltünt. A 
nagy Ortodox Zsinagóga 1890-ben épült, a kicsi 1907-ben 

Hermann Dezső egyetlen példát említ, amikor az időben jött figyelmeztetésnek senki sem 
adott hitelt. A New Yorkban élő Gál Zsuzsa tanúvallomása szerint édesapja, Fried Ábris-
Ávrahám ügyvéd, az erdélyi cionista mozgalom egyik jelentős vezetője már 1943-ban 
megpróbálta lakhelyén, Máramarosszigeten, továbbá Szatmárnémetiben a zsidókat 
figyelmeztetni a náci haláltáborok veszélyeire. 

Egy pénteki napon megboldogult apám Szatmárra utazott, ahol másnapra, szombat estére 
egy találkozó volt előkészítve számára a szatmári zsidókkal. Édesapám beszédet készült 



tartani a szatmári zsidók előtt, hogy figyelmeztesse őket és a Románián keresztül való 
kimenekülés lehetőségének a kihasználására buzdítsa a szatmári zsidókat." - nyilatkozta Gál 
Zsuzsa. Ekkor közbelépett a szatmári rebe, a híres "Jajlis" Teitelbaum rabbi, az ultraortodox 
chászid mozgalom vezetője, és megpróbálta meggyőzni Fried doktort, hogy "ne csináljon 
pánikot és cionista propagandát" Szatmáron. [...] Tartózkodjon beszéde megtartásától, mert 
"nem kell figyelmeztetni a szatmári zsidókat" - üzente Teitelbaum rabbi Fried ügyvédnek. 
Amennyiben mégis tájékoztatja őket, és arra "hecceli fel" a zsidókat, hogy mindenüket maguk 
mögött hagyva meneküljenek el Magyarországról, a rebe ki fogja közösíteni Fried doktort. 

 
 

Kasztner megkerte a rabbit hogy 
tanuskodjon a perren. A rabbi azt 
valaszolta, te mentettel meg? Az isten 
mentet meg! 


