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Előadásom első alapkérdése, hogy a soá kataklizmáját követően egy zsinagógai 

közösségben hogyan történik a hétköznapi élet újrakezdése, s, hogy ennek az 

újrakezdésnek a különböző területei akár az egyén, akár a csoport szintjén 

értelmezhetők-e – s ha igen, miként – a holokauszt traumájának feldolgozására tett 

kísérletként. 

Második lépésként arra a kérdésre keresem a választ, hogy a vizsgált terep 

hetvenes-nyolcvanas évekre megváltozott közösségi és hitéleti dinamikájában 

milyen tüneteket generálnak – Virág Teréz terminusát kölcsönözve – az „elhúzódó 

társadalmi traumák”. A vizsgált terep ez esetben egy leszűkített lokalitást, a buda-

pesti Páva utcai zsinagógát és közösségét jelöli az 1945 és 1989 közötti időszak-

ban: az oral history módszerével készített interjúk, sajtó- és levéltári források 

használatával a kile életének változásai kerülnek előtérbe. A ferencvárosi Páva 

utcai zsinagóga a budapesti periféria-zsinagógák egyike, ahol a hitélet különböző 

intenzitásokkal ugyan, de szinte kontinuusnak tekinthető több mint száz éve. Az 

önadakozásból felépített, 1924-ben felavatott zsinagógát 1944 második felében 

internálótáborként használták, de a gettók és a lágerek felszabadítását követően, az 

üldöztetések után néhány hónappal újraindult benne a közösségi élet. 1945 és 1956 

között ez az újrakezdés egy sor lépést jelentett: a zsinagógai környezet fizikai 

rendbetételét, a hétköznapi rutin megszervezését (például az iskola és a Talmud-

Tóra beindításával); a „zsidó identitás” új tartalmakkal való megtöltését különböző 

előadások és programok keretén belül, de itt említhető a vallási ünnepek közösségben 

való megtartása is. 1956 eseményei újabb nehézségek elé állították a közösséget: 

az épület ismét megrongálódott, sokan elhagyták a zsinagógát, de az országot is. 

Bár 1957 elejétől a mindennapok ismét elkezdődtek, a hetvenes és nyolcvanas 

években a traumák tünetei manifesztálódtak, hiszen a közösség létszáma csökkent, 

tagjai egyre jobban elöregedtek: generációk hiányoztak a zsinagógából. A Páva 

utcai zsinagóga több ezer fős zsinagógalátogató közössége maroknyira zsugorodott 

a szocializmus évtizedeinek végére. 


