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Egy zsinagógai mikrovilág jelenmúlt-vizsgálatának 
tudományos és társadalmi hasznosságáról

A „jelenmúlt” kifejezés definiálását a legérzékletesebben talán úgy kísérelhetjük meg, 
ha az angol nyelvtanból ismert Present Perfect igeidő logikáját gondoljuk végig, amely 
a (közel)múlt egy-egy eseményének, történésének jelen pillanatra gyakorolt következ-
ményeit, hatását hivatott érzékeltetni. Erre a logikára építve e tanulmány keretében a 
„jelenmúlt” meghatározást egy olyan aggregátumként jelölöm meg, amelyben tetten 
érhető egy közösség múltban felhalmozott tudása, tapasztalata, a közösségi emlékezet, 
felfedezhetők benne az egyéni és a kollektív kognitív ismeretek, valamint a közösség 
külvilágról és saját magáról kialakított értelmezései. A felsoroltak a jelen pillanatában 
képesek kisebb vagy nagyobb részben alakítani, befolyásolni a közösség működését.

Doktori kutatásomat 2017 és 2019 között végeztem a kulturális antropológia megis-
merési módszereit alkalmazva egy zsinagógai közösségben. Kutatásom során azonban 
azt tapasztaltam, hogy a választott társadalmi valóság hiteles vizsgálata azt kívánja 
meg, hogy saját tudományágam módszereit a történettudomány módszereivel fuzio-
náljam. E fuzionálásból született meg az a jelenmúlt-koncepció, amelynek segítségével 
lehetőségem nyílt történeti források, visszaemlékezések, valamint résztvevő megfigye-
léses terepmunka és interjúk segítségével „követni” egy zsinagógai közösség mikrovilá-
gának változásait száz év tükrében.

Jelen dolgozatban arra törekszem, hogy e jelenmúlt-vizsgálat tudományos és társa-
dalmi hasznosságát összefoglaljam, kiemelve kutatásom megközelítésmódját és mód-
szertani kereteit. Mindenekelőtt eredményeimet két irányból is szeretném kontextusba 
emelni: egyfelől fontos szót ejteni tudománytörténeti keretekről, előzményekről és a 
zsinagógában végzett kulturális antropológiai terepmunka etikai kérdéseiről, másfelől, 
kulcsfontossággal bír az is, hogy a kutatás konkrét terepét bemutassam.

(Tudománytörténeti és kutatásetikai kérdések) Noha a terepmunka-központú kulturális 
antropológia történetének első szakaszában a szaktudomány fókuszában a törzsi társa-
dalmak álltak, a 20. század második felétől a komplex társadalmak közösségei is foko-
zatosan kerültek a kulturális antropológiai érdeklődés középpontjába. Az úgynevezett 
„posztmodern fordulat” következtében a saját társadalmába lépett kulturális antropo-
lógus addig ismeretlen módszertani és etikai kérdésekkel, valamint kutatási irányokkal 
és lehetőségekkel szembesült. A kulturális antropológus zsinagógába való belépése 
példát szolgáltat a kutató és a komplex társadalom egy mikrotársadalmának találkozá-
sára. De vajon mennyire lehet etikusan és autentikusan kutatni egy zsinagógai közösség 
mikrovilágában a 21. században?

A 19–20. század fordulóján a folklór, „a hagyományos népélet”, a német nyelvterület-
ről érkező néprajzi gyűjtések iránti széleskörű érdeklődés a magyar zsidóság bizonyos 
szegmensein belül is igényt fogalmazott meg arra vonatkozólag, hogy az életmód, az 
ünnepek, a vallásgyakorlat tárgyait szisztematikus gyűjtéssel helyezzék a tudományos 
megismerés górcsöve alá. Ennek fényében 1909-ben megalapították a Magyar Zsidó 
Múzeumot, az Egyenlőség, az asszimilációt pártoló neológ (kongresszusi) felekezeti 
sajtóorgánum pedig rendszeresen közölt „a zsidó népéletet” tárgyaló írásokat, s buz-
dított a vidéki zsidóság életét rögzítő cikkek elkészítésére. A zsidóság és a néprajzi 
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gyűjtés találkozása mentén felmerült azonban a kérdés: ha az asszimilálódó zsidóság 
vallásként határozza meg magát, válhat-e efféle gyűjtőmunka tárgyává, illetve, hogy a 
gyűjtőmunka összeegyeztethető-e a hétköznapi és az ünnepi tárgyak, terek és élethely-
zetek szakralitásával. Azt gondolom, hogy intimitása és szakralitása miatt a zsinagógai 
világ napjainkban is csak nagyfokú kutatói körültekintés mellett válhat kutatás tárgyává.

A magyar zsidóság bő száz évvel ezelőtt a német nyelvterületről érkező néprajzi 
irányzattal találkozott, amely tudománytörténetét, a kutató vizsgált terephez és törté-
netiséghez való viszonyát tekintve különbözött az angolszász kultúrkörből származó 
kulturális antropológiai kutatás gyakorlatától. Bár ez utóbbi, mint fentebb is említettem, 
elsősorban törzsi társadalmak vizsgálata felé orientálódott, a 20. század második felétől 
(„a gyarmatosító tudomány” örökségével való szembenézés következtében) a komplex 
társadalmak – és azok különböző szubkultúráinak – vizsgálatát is célul tűzte ki.

Ily módon a kulturális antropológia fokozatosan vált a kutató saját jelenének mecha-
nizmusait és társadalmi jelenségeit értelmező társadalomtudománnyá – s közben különös 
hangsúlyt fektetett az alkalmazott módszerek bemutatására, a kutatói pozíció elemzésére és 
definiálására, valamint a kutatás által felvetett etikai kérdések körbejárására. A törzsi társa-
dalmak kontextusában ahistorikus megközelítési módot alkalmazó kutatónak saját társadal-
mába lépve felül kellett vizsgálnia a történetiséghez való viszonyát, hiszen azt tapasztalta, 
hogy az általa vizsgálni kívánt jelenségek átható történetiséggel bírnak. Kortárs antropológiai 
kutatások tárgyát gyakran jelentik a különböző zsidó identitások és közösségek, ugyanakkor 
e munkák nem mindig reflektálnak körültekintően a kutatás szándékára és dilemmáira, 
valamint a kutatói szűrő sajátosságaira. Mindezek pedig nemcsak magát a kutatás menetét, 
de annak tudományos eredményeit és társadalmi hasznosságát is determinálják.

Amikor napjainkban egy magát kulturális antropológusnak gondoló kutató zsinagógá-
ban végez úgynevezett résztvevő megfigyelésekből álló terepmunkát (ami egyúttal egy 
közösség mikrovilágába való betolakodást is jelent), egy olyan terepre lép, amelynek 
nemcsak tárgya, de kutatásetikai dimenziói is mélyen történetiségbe ágyazottak. Tehát, 
a kulturális antropológia hiába szeretne kizárólag a „jelen” mechanizmusaira fókuszálni 
akkor, amikor az általa empirikusan megtapasztalható „jelen pillanatot” nem lehet szer-
vesen elválasztani attól a múlttól, amelyben kutatási tárgya gyökerezik. Ebből adódóan 
döntöttem kutatásom és doktori értekezésem kontextusában a „jelenmúlt” kifejezés 
használata mellett, amelyből kiolvashatók vizsgálatom horizontjai, valamint iránya is.

(Mit jelent egy zsinagógai mikrovilág jelenmúlt-vizsgálata?) Mivel a kulturális antropológiai 
kutatás szándéka szerint egy adott közösség mechanizmusait, működésmódjait hivatott egyfaj-
ta belső szemüvegen keresztül, de a csoportra mégis kívülről tekintve értelmezni, kulcsfontos-
ságú, hogy minden ilyen típusú kutatás körvonalazza, mit is ért a vizsgálat terepén.

A jelen írás alapjául szolgáló kutatás tárgyát a budapesti (ferencvárosi) Páva utcai 
zsinagóga közössége jelölte, célkitűzése az volt, hogy a választott zsinagógai mikrovi-
lág változásait kövesse és értelmezze (körülbelül) száz év tükrében, különös hangsúlyt 
fektetve a közösségi és a hitélet dinamikáinak és kontextusainak megragadására. Míg a 
múlt kutatása során nem kifejezetten egy társadalmi jelenség vagy probléma, hanem a 
vizsgált terep többirányú változásai álltak érdeklődésem középpontjában, addig a „re-
cens valóság” kontextusában olyan problémakörök körbejárására törekedtem, amelyek 
társadalmi diskurzusok és ellentétek tárgyát képezik napjainkban.

A Páva utcai zsinagóga alatt egy olyan lokalitást érthetünk, amelyben több mint száz 
éve folyamatos a közösségi és a hitélet. Nyomatékosítandó ugyanakkor, hogy a rendel-
kezésre álló források, visszaemlékezések és tereptapasztalataim mentén mesterségesen 
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konstruálok egy közösség számára „kontinuus” jelenmúltat, ami a valóságban egyébként 
sokkal komplexebb és összetettebb, mint ahogyan én azt megismerhettem. Egy kisebb 
vagy nagyobb társadalmi csoport esetében a jelen múlttal való kapcsolatának kimutatása, 
a folytonos működés igazolása egy eszköz a jelenben való létezés legitimmé tételére – ami 
viszont számos veszéllyel jár.

E megállapítás mentén kutatásom módszertani kiindulópontja a következő volt: 
kulturális antropológusként bármennyire is az a törekvésem, hogy a közösségben való 
személyes kutatói jelenlétem során gyűjtsek empirikus adatokat, ezek nagy része ki-
sebb vagy nagyobb mértékben, de történetiségbe ágyazódik. Mivelhogy – csak néhány 
példát említve – az épület, az ima szerkezete, a közösség összetétele és kiterjedtsége, a 
közösség tagjai között felmerülő vitás helyzetek bizonyos része a múltban gyökerezik, 
realizáltam, hogy olyan komplex társadalomkutatási módszerapparátusra van szüksé-
gem, amellyel a zsinagógai közösség – egymástól mereven el nem választható – múltja 
és jelene, párhuzamosan helyezhető górcső alá.

A Páva utcai zsinagógát 1924-ben avatták fel a ferencvárosi zsidóság reprezentáns 
nagyzsinagógájaként. Közösségének 20. századi múltját egészen 2017-ig vizsgáltam tör-
téneti források (levéltári és sajtóforrások), illetve személyes visszaemlékezések segítségé-
vel, 2017 és 2019 között pedig résztvevő megfigyelésen alapuló terepmunkát végeztem a 
zsinagógában. Noha napjainkban nem megszokott a kulturális antropológusok körében az 
ilyen mértékű történeti vizsgálódás, a jelenkor-történészek pedig egyáltalán nem végeznek 
résztvevő megfigyeléses terepmunkát, mégis úgy véltem, hogy kutatásom a társadalmi 
valóság vertikális és horizontális irányba tett mélyfúrásával érhet célt. A jelenmúlt kifeje-
zés módszertanilag kétfajta megközelítés és szaktudomány fuzionálására utal, amely tőlem, 
mint kutatótól azt kívánta meg, hogy a közösség múltjában és jelenében szimultán „éljek”.

Kikből áll egy zsinagógai mikrovilág? Mindenekelőtt „hétköznapi” és „hétköznapi-pro-
minens” egyénekből, azaz zsinagógalátogatókból és vallási-világi elöljárókból, akik megte-
remtik, alakítják ezt a realitást, végül pedig a következő generációkra hagyják – akik aztán 
ismét saját képükre formálják azt. Ebből fakadóan egy folyamat ismétlődését, ugyanakkor 
új világnézetek, mentalitások, viszony- és kapcsolatrendszerek, dilemmák és konflik-
tusok, lehetőségek, kudarcok és traumák, élet- és családtörténetek egymásra rakódását 
jelenti: a zsinagógai mikrovilág egy olyan társadalmi komplexum, amelyben mind-
ezekkel kapcsolatban egyszerre jelenik meg a múlt és a jelen cselekvőinek tudása és 
tapasztalata. Mibenléte soha nem egyértelmű, változása annál inkább: a zsinagógai 
mikrovilág az átalakulásban, a metamorfózisban létezik. E metamorfózis mozzanatai 
valahogyan rendre visszautalnak a múlt változást kiváltó történéseire igazolva vagy 
épp megkérdőjelezve azokat.

A kulturális antropológiai kutatómunka – legyen szó múltról, vagy jelenről, interjú-
szituációkról, vagy pedig terepmunkáról – egy nagyon erőteljes, a kutató és a kutatott 
közeg között létrejövő interakció-láncolaton alapszik. Ennek a fajta tudományműve-
lésnek egyszerre kell megfelelnie a tudományosság, valamint a közösség irányából 
érkező követelményeknek. A továbbiakban arra teszek kísérletet, hogy doktori kuta-
tásom társadalmi és tudományos hasznosságát példákkal illusztrálva vegyem számba.

(A történeti vizsgálódás és a jelenkutatás fuzionálásának lehetséges tudományos hasznossága)
1. Hiánypótlás a szakirodalom-bázisban. Szakirodalmi kutatásaimban kettős hiánnyal 
szembesültem. Egyfelől, a hely- és kultúrtörténeti szakirodalom zsidó közösségekkel 
foglalkozó munkái sorában számos olyan írást, művet találtam, amely valamely község, 
kis- vagy nagyváros, esetleg régió elhurcolt és meggyilkolt zsidóságának kíván emléket 
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állítani, s ezért sok közülük 1944-gyel, vagy a szocializmus adott pontjával bezárólag 
már nem tud élő közösségről képet adni. Másfelől, e szakirodalmi bázisban csupán el-
vétve bukkantam olyan munkára, amely nem egy helység (konkrét település vagy város) 
zsidóságával, hanem egy adott (településen vagy városon belüli) zsinagóga közösségé-
nek belső életével foglalkozna.

A ferencvárosi Páva utcai zsinagóga közösségében végzett kutatásomat tehát az (is) 
motiválta, hogy nincs olyan szakirodalom, amely a budapesti zsinagógalátogató zsidó-
ság belső életét, dinamikáját „mélyfúrás-szerűen”, analitikusan vizsgálná, közelebbről 
megmutatva a zsinagógai közösségek névtelen-arctalan tömegét. Ennélfogva egy olyan 
monográfiaszerű munka elkészítését tűztem ki célul doktori tanulmányaim végére, 
amelyben kronologikusan haladva az időben, korszakonként felmérem, regisztrálom, 
dokumentálom és analizálom, hogyan alakult a közösségi és a hitélet a Páva utcai zsi-
nagógában, kik voltak a közösség prominensei és látogatói, milyen főbb események 
keretezték egy-egy periódusban a zsinagógai mikrovilágot.

Mindemellett kutatásom helytörténeti adalékokkal is szolgált, hiszen a ferencvárosi 
zsidóságról a szakirodalom szinte csak a Páva utcai zsinagóga épülete kapcsán, építészet-
történeti aspektusból tesz említést. Interjúalanyaim – mint például az 1934-ben született 
Nádas Marietta is – azonban különböző korszakokból számoltak be nem kizárólag a Páva 
utcai zsinagóga, de a ferencvárosi zsidóság életéről is: „óriási volt, a templom az mindig 
tele volt, nemcsak nagyünnepen! Nagyon sokan voltunk, hát majdnem minden utcában volt 
ilyen kis imaház, és azok is tele voltak! Óriási zsidó élet volt Ferencvárosban.”1

Ahogyan korábban szóltam a múlt és a jelen közötti „kontinuitás” megkonstruálá-
sának veszélyeiről, e ponton – a kontinuitásteremtés kérdéséhez szorosan kapcsolódva 
– röviden meg kell említenem a történetkonstruálás problematikáját is. A történetírás 
újragondolása mellett érvelő történészek sorában Gyáni Gábor számos kötetében és 
tanulmányában húzza alá, hogy „az újragondolt történeti tudást nem a folytonos tökéle-
tesedés, hanem a permanens újraértelmezés alapozza meg. A történész elsőrendű dolga 
[...] az, hogy megfelelő jelentéssel lássa el az általa vizsgált múltat. Amikor hangsúlyoz-
zuk a jelentésadás műveletének kivételes jelentőségét, egyúttal tudomásul vesszük, hogy 
a történeti megismerés lehetőségei módfelett korlátozottak.”2

A Páva utcai zsinagógai mikrovilág változásainak vizsgálatával nem egy közösség 
történetét szerettem volna megírni, helyette arra törekedtem, hogy rendszerbe foglaljak 
egy mikrotársadalom múltjáról alkotott, forrásokra alapozott sajátos olvasatot, amely 
mindenekfelett céljának a vizsgált társadalmi-kulturális realitás értelmezését tartja.3

2. Adalékok a (buda)pesti zsinagógalátogató zsidóság múltjához. A fenti gondolat-
ból kiindulva, kutatásomat szerettem volna arra is használni, hogy – ha és amennyiben 
arra lehetőséget kínál a vizsgált terep – a Páva utcai zsinagóga közösségén keresztül a 
nagyobb társadalmi valóság működéséhez is adalékot szolgáltassak.

Egy budapesti zsinagógai közösséget nem lehet kizárólag önálló entitásként ér-
telmezni, mert az szervezetileg függésben áll a Síp utcában székelő Budapesti Zsidó 
Hitközségtől (BZSH), amely tömöríti a budapesti zsinagógakörzeteket és azok közös-
ségét. Ez a tény a történeti realitásban sem volt másképp, a BZSH elődei (Budapesti 
Izraelita Hitközség, a 20. század első felében pedig Pesti Izraelita Hitközség) hasonló-
képp fogták össze a fővárosi zsinagógákat. Kutatásom lehetővé tette, hogy ezt a függő-
ségi kapcsolatot a zsinagógai közösség vetületéből vizsgáljam meg.

A budapesti felekezeti élet kontextusában a Páva utcai zsinagóga jelenmúltjára „ösz-
szességében” igaz, hogy a közösség földrajzilag és jelentőségében is periférián helyezke-
dett el, de különböző periódusokban különböző okoknál fogva a figyelem középpontjába 
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került. Érdekesség, hogy a 20. század során szinte végig kivételezett helyzetben volt 
más pesti zsinagógákhoz képest, hiszen e közösségből került ki több olyan személyi-
ség, akik később a központi Hitközség vezető személyiségei lettek. Seifert Géza ügy-
véd (1906–1976), illetve felesége, Riemer Ilona (1921–2006) töltötték be a Budapesti 
Izraelita Hitközség elnöki és főtitkári pozícióját a szocializmus nagy részében. Seiferték 
a Páva utcai zsinagógára – amelynek felépítését szüleik is nagy összegű adománnyal 
támogatták – halálukig családi zsinagógájukként hivatkoztak, ahogy azt Kardos Péter 
főrabbi interjúalanyom is alátámasztotta: „A Páva utca a ’60-as években kivételezett-
séget élvezett a Síp utca részéről, mivel a Seiferték családi zsinagógája volt. Amíg csak 
tudtak, addig lejártak a Páva utcai körzetbe és igyekezték támogatni.”4

A Seifert házaspár pozícióján és tevékenységén keresztül az 1960-as, 1970-es évek-
ben a Páva utcai zsinagóga közössége többször kapott nagyobb figyelmet más közössé-
geknél: Seifert Gézáné egy többfunkciós kultúrtermet működtetett a zsinagóga mellett, 
ahová évtizedeken keresztül neves előadóművészeket – mint például Sinkovits Imre, 
Hegedűs D. Géza, Németh Marika – invitált.
3. „Hétköznapi prominens” személyiségek előtérbe helyezése. Az elmúlt években azt 
tapasztaltam, hogy a számottevő tudományos tevékenységgel rendelkező rabbik köz-
pontba helyezése mellett kialakulóban van egyfajta társadalmi-tudományos érdeklődés 
valamikori, eddig kevéssé exponált rabbik irányába is. Hogyan formálták a zsinagógai 
közvéleményt? Hogyan teremtettek közösséget, hogyan vezették a hitéletet? Hogyan 
befolyásolták a lokális kultúra mozgásait? Továbbá, egyre gyakoribb kérdés az is, hogy 
milyen szerepet kaptak a nők a közösségépítésben, például, kik álltak a rabbik mellett, 
milyen feladataik voltak a rabbifeleségeknek (rebbeceneknek)?

A zsinagógai közösségek valamennyijében működött nőegylet (majd az 1950-es évektől 
női tagozat), amelynek feladata a zsinagógai ünnepek és a közösségi események, valamint a 
jótékonysági akciók megszervezése volt. A soát követően a IX. kerületi Női Tagozat társel-
nöke Rosenblum Manó körzeti rabbi felesége, Reich Lívia lett. A zsinagóga nagy műveltsé-
gű rebbecenje előadásaiban az aktuális tórai szakasz kapcsán világította meg a nők közösség-
ben betöltendő feladatát és szerepét. Rosenblum Manóné karizmatikus mozgatórugója volt a 
közösségnek és a kulturális életnek, hiszen a nőcsoporti feladatkörén túl vallástanári szerep-
pel is rendelkezett: ő irányította a gyerekek vallásoktatását, a Talmud-Tórát, férje mellett ő 
is aktívan részt vett a gyermekek felnőtté avatási rítusra, a bár micvóra való felkészítésében.

Rosenblum Manóné arra is hangsúlyt fektetett, hogy a Talmud-Tóra növendékei a kü-
lönböző ünnepeken műsorral szórakoztassák a megjelenteket, hiszen felismerte, hogy a 
fiatalok aktív jelenléte erősíti a soát túlélt nagyszülői és szülői generációk közösséghez 
való pozitív kapcsolódását.

Arató András visszaemlékezései azt sugallják, hogy „Lili néninek”, a saját hatáskö-
rében, a gyerekek oktatásában legalább akkora szerepe volt, mint férjének: „Hanukakor 
trenderliztünk, meg ilyen énekeket tanított Lili néni, hogy »Úgy örülünk mi gyerekek a szép 
hanukának, az ifjak és az öregek vidám táncot járnak, este a sok finom étek után...« – ilyenek 
megmaradtak. [nevet] Szóval Lili néninek nagyon nagy szerepe volt a közösségben.”4

Reich Lívia vallási műveltségét ötvözte szociális kompetenciáival, s mindezt a kö-
zösségi életbe visszaforgatva, férje munkáját kiegészítve találta meg saját szerepkörét.
4. „Egyediségek” és „tipikusságok”, lehetőségek az általánosításra. A Páva utcai 
zsinagóga közösségének a 20. század elejétől napjainkig tartó jelenmúltja egy sor 
olyan tulajdonsággal bír, amelyek egyszerre teszik a pesti zsinagógai közösségek 
között unikálissá, ugyanakkor általánossá is ezt a lokalitást. Az alábbiakban csupán 
néhány példát emelek ki ezek érzékeltetésére.



Valóság • 2021. május

TÓTH KATALIN: EGY ZSINAGÓGAI MIKROVILÁG JELENMÚLT... 87

Az 1920-as évek militáns közhangulata, az antiszemitizmus térnyerése, a numerus 
clausus törvény elfogadása az évtizedekig asszimilációs hitközségpolitikát folytató Pesti 
Izraelita Hitközség vezetőit arra késztette, hogy hirdessenek meg egy új, disszimilációs 
hitközségpolitikát, amelynek lényege „a konzervatív vallásossághoz” való visszatérés 
hangsúlyozása volt (Vissza a zsidósághoz! / Vissza a szombathoz!). E program többek 
között egy zsinagógaépítő-mozgalmat is jelentett, amelynek keretében a peremkerüle-
tekben épültek fel a tradicionális zsinagógaépítészetet képviselő zsinagógák – ezek so-
rába tartozott (a Nagyfuvaros utcai, a Csáky utcai – ma Hegedűs Gyula utcai – vagy a 
Bethlen téri zsinagógák mellett) a Páva utcai zsinagóga is. A soá előtti időszakban a 
zsinagóga nemcsak külső jegyeit tekintve volt „a konzervatív vallásosság” szimbólu-
ma, ugyanis rabbija (Dr. Farkas József) és világi elöljárói rendre szót emeltek az aktív 
hitélet, a zsinagógalátogatás fontossága mellett.

A soá kataklizmája, majd az 1956 után jelentkező kivándorlási hullám minden pesti zsi-
nagógai közösségben óriási veszteségeket jelentett. A Páva utcai zsinagóga közösségének 
is számos tagját elhurcolták munkaszolgálatra, valamint halálmenetben németországi kon-
centrációs táborokba, rabbiját nyilasok meggyilkolták. Ugyanakkor, a Páva utcai zsinagó-
ga esetében 1944/45 az internálótáborrá való átalakítást és az épület nagyfokú károsodását 
is jelentette. Bár a ’40-es évek végén az épületet rendbe hozták és a hitéletet is újraindítot-
ták, 1956 eseményeinek fizikai közelsége ismét romokba döntötte az épületkomplexumot, 
mi több, rabbija családjával együtt elhagyta az országot. A forradalmat követően tehát a 
Páva utcai zsinagóga közösségének ismét újra kellett kezdeni az építkezést.

A soá, illetve 1956 hosszú távú következményei szintén minden zsinagógai közössé-
get érintettek. A Páva utcai zsinagógában a szocializmus évtizedei alatt – Virág Teréz 
pszichológus terminusát használva – az „elhúzódó társadalmi traumákat” a hitközségi 
és a közösségi vezetőség a holokauszt-túlélők szükségleteinek kielégítésére berendez-
kedve igyekezett mérsékelni. Az „elhúzódó társadalmi traumák” alatt a szocializmus 
második felétől érezhető, generációk közötti szakadékot, a zsinagógai hitéletben a fiatal 
generációk hiánya által okozott elöregedést és folyamatos létszám-csökkenést érthetjük, 
amelyek 1944 és 1956 nyomán alakultak ki a Páva utcai zsinagóga lokalitásában (is). 
Megszületett egy olyan generáció, amelynek tagjai családi szocializáción keresztül nem 
találkoztak zsidóságukkal, ezért az nem vált számukra természetes alapélménnyé. Noha 
a Páva utcai közösségben a források szolgáltattak példát a holokauszt-túlélők és a má-
sodik generációs leszármazottak találkozására, a zsinagógában nem jelent meg számot-
tevően az új generáció. Ebből is adódott, hogy a zsinagóga közösségi élete fokozatosan 
az idősek szükségleteinek kiszolgálására rendezkedett be.

A közelmúltra, illetve a jelenre tekintve a Páva utcai közösség unikális pozíció-
ban éli mindennapjait, hiszen a zsinagóga épületében működik 2004-től a Holokauszt 
Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény. Mellette, egy modern berendezésű kis 
méretű zsinagógában kapott helyet a Páva utcai közösség, ami azt jelenti, hogy lassan 
két évtizede „osztozik” az épületkomplexumon a Múzeum és a zsinagógakörzet.

A közösség tagjai szerint, noha marginalizált pozíciót is tölt be a Páva utcai zsinagóga 
napjainkban, működésének szimbolikus fontossága van, hiszen a „holokausztmúzeum” épü-
lete mellett hirdeti, hogy a zsidó kultúrának és hagyománynak nemcsak múltja, de jelene is 
van. Annak ellenére, hogy a Páva utcai zsinagógakörzet az évtizedek során fokozatosan vált 
periférikus zsinagógai közösséggé, működésével tovább viszi a „funkcionális folyamatossá-
got”. Nem pusztán arról van szó, hogy egy nagy múltú – „holokausztmúzeummá” átalakított 
– zsinagóga mellett máig megőrződött a lokalitás eredeti funkciója, hanem arról is, hogy a 
múzeumlátogatók előtt sem kizárólag a vészkorszak múzeuma és emlékhelye, hanem egy 
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élő közösség valósága is megjelenik. Mindezt szemléletesen példázzák azok az ünnepek 
és események, amelyek során a nagyzsinagóga „kilép” múzeumlétéből és ismét a 
közösség terévé változik – függetlenül attól, hogy szakrális lényegét elveszítette.
5. Empirikus adatok sokfélesége. A kutatásmódszerek fuzionálása azt is jelen-
tette kutatásomban, hogy a terepmunka, az oral history típusú interjúk, valamint a 
vizuális források által a vizsgált terep mikrovilágára vonatkozóan saját adatokból 
álló adatbázist is el tudtam készíteni, amely két fő részből tevődik össze:
1. Terepnapló: a zsinagóga vallási törvényeit szem előtt tartva terepmunkám során 

terepnaplót vezettem, amelybe ötven résztvevő megfigyeléses alkalom (szomba-
ti imák és egyéb ünnepek) tapasztalatait jegyeztem fel. A terepnapló etnográfiai 
leírásai a kulturális antropológiai térben („itt”) és időben („most”) születtek, így 
egy közvetlen szemüvegen keresztül adnak képet a Páva utcai zsinagóga közös-
ségének életéről 2017 és 2019 között. Kellő időbeli távlatból tekintve rájuk, e 
leírások történeti forrásokként is szolgálhatnak majd a jövő kutatói számára.

2. Interjúnapló: doktori értekezésemben ötven egyéni hang szólal meg, 37 saját 
interjú, illetve 13 mások által rögzített/lejegyzett visszaemlékezés segítségé-
vel. A történeti kutatás keretein belül a hólabda módszerrel történő „nyomo-
zás” lehetővé tette, hogy olyan emberekkel is készítsek interjút, akik egykoron 
kötődtek a Páva utcai zsinagógához, napjainkra azonban már nemcsak a zsina-
gógától, de a zsinagógalátogatástól is elszakadtak. Az ő történeteik árnyalták, 
hogy elszakadásuk milyen hatást gyakorolt a rövidebb és hosszabb távú közösségi 
életre.

6. Perspektívák a további kutatásra. Doktori kutatásom további két kutatási lehetőség irá-
nyába mutat. Egyfelől, a (buda)pesti zsinagógalátogató zsidóság múltjáról koherensebb, 
aprólékosabb képet lehetne festeni, ha más zsinagógák múltjában is végeznénk történeti 
mélyfúrást. Ha e pillanatban a soá előtti múlt visszaemlékezők elbeszélései által már csak 
kis mértékben is kutatható, az ötvenes évek valósága, valamint a szocializmus évtizedei 
kellő időbeli közelségben vannak ahhoz, hogy szemtanúk személyes élményeit rögzítsük. 
Megfelelő számú mélyfúrással egy nagyobb (összehasonlító) monográfia, vagy sorozat is 
elkészíthető lenne – újszerű aspektusból gyarapítva a témában fellelhető szakirodalmak 
tudásbázisát.

Másfelől, csakúgy, mint a múlt vonatkozásában, napjaink realitására gondolva is 
hasznos lenne több közösségben végezni kulturális antropológiai terepmunkát, hogy 
képet kaphassunk arról, hogy annak a néhány ezer rendszeres zsinagógalátogatónak 
milyen elképzelései, igényei vannak (lennének) saját közösségének működésével kap-
csolatban. Ezek az összehasonlító kutatások nemcsak a tudományos megismeréshez 
járulnának hozzá, de gyakorlati hasznossággal is szolgálnának.

(A kutatás eredményeinek visszatáplálása a kutatott közegbe) Homlokán „a kutató” cím-
kével, a kulturális antropológus belépése az élő, megtapasztalható kulturális valóságba 
bizonyos módon befolyásolja a közösség működését. Céljai, módszerei a terep szereplői 
számára kezdetben ismeretlenek, azokat csak fokozatosan ismerik meg. Nem egyértel-
mű, hogy egy-egy közösség mennyire nyitott arra, hogy a kulturális antropológiai meg-
ismerés tárgyává legyen, s hasonlóan az sem általánosítható, hogy a kutatás eredményeit 
a terep kívánja-e – s ha igen, milyen mértékben – hasznosítani.

A kulturális antropológiai kutatások egyre gyakrabban hangsúlyozzák a megismerés 
társadalmi hasznosságának követelményét, azt, hogy a tudományos következtetéseken 
túlmenően konkrét, a gyakorlatban is hasznosítható célokat is fogalmazzon meg a kutató.
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Kutatásom során a Páva utcai zsinagóga közösségében különös érdeklődést, illet-
ve nyitottságot tapasztaltam munkám iránt. Többek között ez a tapasztalat is inspirál 
abban, hogy összegezzem, munkámból mit profitálhat a közösség. Az alábbiakban 
néhány lehetséges alternatívát sorolok fel, ugyanakkor hangsúlyozni szeretném, hogy 
a közösség joga és hatásköre, hogy a kutatómunka eredményeit hasznosítja-e, átgon-
dolja-e a továbbiakban vagy sem.
1. Társadalmi igény a holokauszt utáni múltról való tudás. Több közösségi és 
tudományos fórumon találkoztam azzal az érdeklődéssel, amely a közösségek holo-
kauszt utáni életére irányult: hogyan történt az újrakezdés? Hogyan lehetett „vallá-
sos” zsidónak lenni a holokauszt után a zsinagógákban? Mi lett a zsinagógák sorsa 
a háború után? Benyomásom szerint főként azon fiatalabb generációk tagjai felől 
fogalmazódtak meg e kérdések, akik az identitásteremtésben a holokauszt utáni ese-
ményekhez, folyamatokhoz szeretnének elsősorban visszanyúlni. Kutatásom során 
megvizsgáltam, hogyan történt a Páva utcai zsinagóga közösségének újrakezdése a 
soát követően, hogyan lehetett zsinagógába járni az ötvenes érvekben, miként idomult 
a lokális holokauszt-emlékezet a politikai változásokhoz, milyen mögöttes tartalmai 
lehettek egy-egy rabbi vagy világi elöljáró által elmondott zsinagógai beszédnek. Azt 
gondolom, hogy a tudás, ami az identitás megélésének holokauszt utáni mikéntjeire 
vonatkozik, a fiatal generációk kezében eszköz arra, hogy saját jelenüket is más as-
pektusból szemléljék.
2. Párhuzamok múltban és jelenben. A Páva utcai zsinagóga rabbijainak során 
végig tekintve azt látjuk, hogy két kivétellel valamennyien a pesti rabbiképzőben 
tanultak és szereztek rabbiképesítést. A két kivétel Domán Ernő (1886–1976) és 
Radvánszki Péter (1980–), akiknek közös pontja, hogy tanulmányaikat külföldön – 
előbbi Németországban, utóbbi Izraelben és Angliában – folytatták, ám a hagyomány, 
amelyben szocializálódtak alapvetően eltérő. Bár Domán Ernő ortodox családban nőtt 
fel, Radvánszki Péter pedig főként a progresszív judaizmus irányába mutatott érdeklő-
dést, mindkettejük életútjában markánsan jelenik meg a világi műveltség és tudomány 
iránti nyitottság, a zsidóságon túlmenően világi képzettség és foglalkozás megléte, 
az idegen nyelvek magas szintű ismerete. Mindketten osztoztak abban a tapasztalat-
ban, hogy tudásuk ellenére a neológia vezetői neológ rabbiként nem ismerték el őket, 
mert nem a Rabbiképzőben szereztek diplomát (Domán Ernő évekig segédrabbiként, 
Radvánszki Péter napjainkban is vallási vezetőként funkcionál, noha már többször 
kilátásba helyezték neológ rabbivá avatását). A hasonló párhuzamok végig gondolása 
abban segíthetik a közösség tagjait, hogy a múltból merítve adekvátan cselekedjenek 
és hozzanak döntéseket a jelenben.
3. Tudás és információ szolgáltatása az alulról építkezéshez. A bevezető gondola-
tokban utaltam rá, hogy kutatóként egyszerre éltem a Páva utcai zsinagóga közössé-
gének múltjában és jelenében. Ez azt is jelentette, hogy a történeti valóság részleteit 
rendre bevittem a jelen realitásába, eredményeimet megosztottam a közösség jelenlegi 
tagjaival, tőlük sok esetben útmutatást kértem és kaptam: ami adott esetben számomra 
a kutatási folyamat egy szakaszának eredményét jelentette (például személyek beazo-
nosítása, változásmechanizmusok kirajzolása) az a közösség tagjainak a közösségi 
tapasztalat- és tudásbázis magától értetődő részét képezte.

Kutatási eredményeimről több esetben folytattunk beszélgetéseket a szombat dél-
előtti imát követő ebédeken, ezen alkalmakkor az általam sokszor csak forrásokból 
ismert személyekről kezdődött anekdotázás: a múlt és a jelen pillanatának összekap-
csolódását kutatói jelenlétemmel magam is előidéztem. Ezt az élményt egyfajta visz-
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szaigazolásként értelmeztem arra vonatkozólag, hogy hozzájárulhatok egy zsinagógai 
közösség összetartozás-élményének erősítéséhez régi-új párbeszédek előidézése 
által. Paul Thompson gondolatait interpretálva: a kutatásom és disszertációm 
által létrehozott „lokális történelem” utat enged(het) ahhoz, hogy egy közösség 
a jövőben magyarázatokat találjon és jelentésekkel ruházza fel saját múltjának 
változásait, s, hogy az így szerzett tudás mélyítse a közösség tagjainak saját ho-
vatartozás-érzetét.6

4. Válaszlehetőségek prezentálása a Kik vagyunk? kérdésre. Egy közösség tag-
jai bármennyire is úgy vélik, hogy ismerik egymást, illetve a csoporton belül lé-
tező törésvonalakat, valamint kohéziós erőket, egy-egy interjúszituációban mégis 
elhangozhatnak olyan vélemények, amelyek nóvumot szolgáltathatnak a közösség 
többsége számára. Egy csoport horizontjain belül a viselkedésstratégiák és szemé-
lyes kapcsolatok miatt egymást jól ismerő individuumok között kevésbé tud létre-
jönni közvetlen kommunikáció egy konfliktusról, mintha az az idegennek címkézett 
kutató és a közösség egy tagja között zajlana. Ha jól definiált etikai dimenziók men-
tén a konfliktusos helyzetet, vagy az aktuális dilemmát górcső alá helyezi a kutató, 
s ennek kapcsán vizsgálja meg beszélgetőpartnerei narratíváit, segíthet a közösség 
tagjainak magára a konfliktusra felülről tekinteni. Mivel egy konfliktus analitikus 
vizsgálata azt is képes lehet megmutatni, hogy adott szereplők milyen motivációk 
szerint cselekszenek, ezért az ilyen típusú elemzések a közösség öndefinícióját is 
más szemszögből világítják meg.

(Tudomány és közösség, közösség és tudomány – markáns dilemma) Írásomban ar-
ra törekedtem, hogy doktori kutatásom módszertani kereteit vázlatosan ismertetve 
számba vegyem, hogy munkám milyen tudományos, illetve társadalmi hasznos-
sággal szolgálhat.

A történeti források, illetve a kulturális antropológiai terepmunkából származó 
ismeretek fuzionálása lehetővé tette, hogy a Páva utcai zsinagóga közösségének 
múltját és jelenét is a megismerés terepévé tegyem. Jelenkutató kulturális antropo-
lógusként a múlt vizsgálatát a jelen jobb megértéséhez szerettem volna használni, 
mert a kulturális valóságba lépve azt tapasztaltam, hogy vizsgálatom tárgya mé-
lyen történetiségbe ágyazott.

Milyen célja és hasznossága lehet egy efféle vizsgálatnak?
A komplex társadalmakat kutató kulturális antropológus nehezen nyilatkoztat 

ki, mert egyéni olvasatokból és narratívákból építkezik. Közvetlen tapasztalatot 
szerez a társadalmi sokszínűségről, s ezért elzárkózik az elől, hogy egy közösség-
ről kollektíve fogalmazzon meg állításokat, mert azáltal, hogy kidomborítana egy 
jellegzetességét, egyúttal döntést hozna arról, hogy sok másikat homályban hagy-
na. Kiindulva tehát a történeti források esetlegességéből, az emberi emlékezet és 
észlelés szelektivitásából és szubjektivitásából, a kutatói szűrő meghatározottsá-
gaiból és elfogultságaiból, csak egy bizonyos olvasatot hoz létre a vizsgált kultúra 
terepéről. Noha disszertációm elkészítése során magam is ezeket a gondolatokat 
vallottam sajátjaimnak, mégis úgy vélem, hogy a választott társadalomkutatási 
eszközök, az összetett módszertani háttér segítségével, nemcsak a Páva utcai zsi-
nagóga mikrovilágába, de a pesti (neológ) zsidóság felekezeti életének komplexi-
tásába is bepillantást adott kutatásom – úgy a múlt, mint a jelen vetületében.

Elkészült doktori értekezésemre úgy tekintek, mint egy, a kutató és a közösség 
közös univerzumában megszületett munkára. A tudományos megismerésen túl kutatá-
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somban fontos volt számomra, hogy a részleges kutatási eredményeimet, valamint az 
elkészült tudományos produktumot visszavigyem a kutatott közegbe, hogy a közösség 
élő és változó társadalmi realitásként maga dönthesse el, hogy mire hasznosítja (hasz-
nosítja-e egyáltalán) a jövőben.
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