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Hello,

My name is Peter Hari, I have worked as a freelancer in the publishing 
industry for 20 years.

It became clear at the very beginning of my career that the 9-to-5 
work schedule and sitting in the office were not invented for me. After 
a year as an employee, me and my old university colleague and friend 
founded ElektroPress Studio, and for a decade we worked  together 
on countless online and offline projects – books, newspapers, maga-
zines, electronic books and web projects. Our ways separated in 2018, 
and I carried on the ElektroPress brand, which I have come to love 
over the years – however today it is mostly a one-person business.

Originally, I worked with layout design of books, but during the last 
ten years I have gained considerable professional experience of web 
design, so “certainly” the electronic book production was also quickly 
included into my portfolio.

With the quality of the services I provide and in relation to the jointly 
set deadlines I don’t make compromises!

Although my skills are really variable, do not think that I’m the handy-
man expert, who knows everything – sometimes I have to involve 
colleagues to implement some projects, because they can solve some 
sub-tasks better, faster and more efficiently than I could. Fortunately, 
in the last 15 years I have met many great professionals, with whom 
I likeand able to work in a team, so you can trust me with your  larger 
projects as well: we already have large national digital textbook 
develop ment projects behind us.

Please have a look at my portfolio and references in this document, 
and whatever print or electronic publication you are planning, feel 
free to contact me – an informational conversation and a price quote 
do not cost anything, and I gladly share my ideas with you, even if you 
do not order from me now.
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KAMERAPÁRBAJ LELEPLEZÉSEK  BÉKEIDŐBEN  

Micsoda szimbolikát hordozó kép ez! Az otthon meleg-
sége, szépsége, egy gyerek számára maga a biztonság – 
egy anya pongyolája – kiterítve az ágyú csövén. Talán 
nem véletlen, hogy egy ilyen vizuális képességekkel 
megáldott embernek, mint vitézy László ez a látványba 
tömörült abszurd valóság égett be elsőként az épp meg-
nyíló tudatába. A családi otthon, a szeretet és a bizton-
ság kézzelfogható relikviája és egyben szimbóluma: az 
édesanya pongyolája – egy harckocsin. Isten színe – és 
háza: a kápolna – előtt. 

A megdöbbentő után a megrázó élmény: egy felejthe-
tetlen történet.

Egyszer beállított hozzánk egy fiú. Olyan kamaszfor-
ma gyerek. Az apját kereste. Azt mondta, valaki úgy 
látta, hogy a mi házunkba jött be. Apám kifaggatta, 
hogy nézett ki, milyen ruhát viselt az ember. A gyerek 
elmondta, és akkor apám elvezette őt nem messze tő-
lünk egy félreeső helyre. És megmondta neki, hogy az 
apját ott agyonlőtték. Soha nem felejtem el. Őrületesen 
zokogott az a szegény gyerek. Én meg egyáltalán még 
azt sem értettem, hogyan lehetséges az, hogy valaki 
nem találja az apját. De ettől kezdve éreztem, kezdtem 
felfogni, hogy milyen borzalmas is ez az egész, ami 
történik velünk. Engem a mai napig megráz, ha erre 
gondolok.

igen, a háború egyre közelebb jött, már bent volt a fa-
lakon belül, mindenkinek az otthonában, mindenkinek 
a sorsában. A Regent-házat, ahol idősebb Vitézy László 

hogy valami nagyon nincs rendben most a körülötte 
lévő világban.

Visszaemlékszem arra a karácsonyra. Gyönyörű hin-
talovat kaptam ajándékba. De még nem ültem rá, ami-
kor fölöttünk dörögni kezdett az ég, és mindannyian le 
kellett menjünk a pincébe. Anyám hozta az ünnepi bor-
levest. Mikor véget ért a bombázás, kiderült, hogy a mi 
házunk is találatot kapott. A gyerekszobám romokban 
hevert. Szétlőtték a hintalovamat. Mondhatom, hogy 
nekem az oroszok szétlőtték a gyerekszobámat.1

Nem sokat váratott azonban magára az első megdöb-
bentő, majd az első megrázó élmény sem. A megdöbben-
tő: egy felejthetetlen kép. 

Volt az anyámnak egy szép, színes selyempongyolá-
ja. Egy napon, amikor végre kiszabadultunk a pincé-
ből, azt a pongyolát láttam meg más ruhadarabok-
kal együtt a kápolna előtt álló orosz tankra terítve. 
Álcázásnak használták a ruhákat. Sehogyan sem 
bírtam felfogni, hogy kerül az anyám pongyolája a 
tankra. Vissza akartam szerezni, de persze elrán-
cigáltak onnan.

1  A kurzívval szedett szöveg részlet a szerző, Medgyessy Éva és Vitézy 
László beszélgetéseiből, amelyeket korábban, a mintegy évtizedes közös 
munka során, valamint 2021-ben kifejezetten e könyv megírása céljá-
ból folytattak. A további kurzivált szövegek is mind innen származnak.
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MAZSIKE Hírlevél  
| Newsletter of MAZSIKE | 

Hungarian Jewish Association 

Minden kedves olvasónknak 
kulturális élményekben gazdag

szeptembert kívánunk!

EGY DATOLYÁNYI 
A SZALONIKI 

ZSIDÓ ÖRÖKSÉGBŐL

EURÓPA MI VAGYUNK – 
EURÓPA AZ, AMIVÉ TESSZÜK!

GONDOLATOK 
AZ ÚJÉV KÜSZÖBÉN

HÍRLEVÉL
7. SZ. 2019 / 5779. SZEPTEMBER / ELUL
Kiadja a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület
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megijeszti, felriasztja az embereket és a lelkiisme-
retet. A Szlihot imákat a Talmud szerint még az 
Örökkévaló tanította meg Mózesnek, hogy átadja 
a zsidóknak, hogy ezeket mondhassuk, ha bűnt kö-
vettünk el, mert akkor Ő könyörületes lesz velünk. 

Ros hásáná első nap délutánján van a táslih 
szertartás, amikor természetes, élő vizekhez 

megyünk és megfelelő írásversek elmondása 
után jelképesen megrázzuk a zsebeinkett ezzel is 
szimbolikusan jelezve, hogy meg akarunk szaba-
duluni a bűneinktől.

A tíz bűnbánó nap alatt lehetőségünk van a 
további önvizsgálatra és a megtérésre, melyet 
segítenek a jócselekedetek, vagyis a micvák hat-
ványozott teljesítése, főképpen azok, amik az em-
bertársaink segítését irányozzák. Ilyenkor szokás 
bocsánatot kérni sértett családtagjainktól, is-
merőseinktől, ugyanakkor, ha minket bántottak 
meg, akkor fontos a megbocsátás, könyörület 
gyakorlása is, amit mi is szeretnénk az Örökké-
valótól kapni. A tíz napba eső szombatot sábát 
suvának, vagyis a „visszatérés szombatjának” 
nevezzük – ilyenkor még azok is elmennek zsina-
gógába, akik egész évben nem szoktak.

Jom kipur bejövetele előtt szokás elvégezni a 
kápárá szertartást, amikor nők – általában fehér 
– tyúkot, férfiak pedig kakast lengetnek a fejük 
körül, miközben a Böné ádám… kezdetű imát 
mondják. Az állat ilyenkor váltságdíjként van fel-
ajánlva az elkövetett bűnökért cserébe. Szokás a 
sakterolt szárnyast a szegényeknek adni. A kápá-
rá szertartást sokakból ellenérzést vált ki és ma 
már a legtöbben a szárnyasok helyett pénzzel csi-
nálják a kiváltást, melyet utána eladományoznak. 

Jom kipur este a Kol nidré imádsággal kezdődik 
a 25 órás böjt, mely alatt egyáltalán nem eszünk és 
iszunk, nem mosakszunk, veszünk fel bőrcipőt és 
egyáltalán nem csinálunk semmi olyat, ami a saját 
örömünket szolgálná. Az engesztelő napon a lehető 
legtöbb időt szokás a zsinagógában tölteni. Szokás 
fehér ruhában, a férfiaknak kitliben lenni, ahogy Je-
sájá könyvében olvassuk: „ha karmazsinpirosak is 
lesznek bűneitek, kifehérednek, mint a hó, ha olya-
nok lesznek, mint a bíbor, gyapjúfehérré válnak.” 
A böjt a Neilá imával és sófár-kürtöléssel zárul, ez-
után ünnepi vacsorát tartunk, ahogy a Koheletben 
olvassuk, hogy az Örökkévaló kedvesen és kegyesen 
fogadta a böjtölésünk alatti könyörgésünket. 

Kívánjuk minden kedves Olvasónknak, hogy 
legyen ereje kijavítani az előző évben elkövetett 
hibákat; az Örökkévaló pecsételje be a Jók köny-
vébe és áldja meg hosszú, boldog élettel!

Sorainkat jókívánságokkal és Kiss József költő 
egy engesztelőnapi versével zárjuk:

Bűn és nyomor, miként mocsár iszapja 
A mélybe von – ah, lelkünk elmerül, 
Hogyha a süllyedőt ki nem ragadja 
Irgalmad, elvész menthetetlenül.

Ez a vezeklés, bűnhődés nagy napja! 
Ez az ítélet! – kürtje harsogat… 
A mérleg billen… égnek, földnek atyja! 
Ó nyiss számunkra menekvő utat.

Ne minket nézz, bűnökbe merült népet, 
Magad tekintsd, ó örök irgalom! – 
Vagy tedd, ó tedd az egy-két igaz végtett 
S mentsd fel, bocsásd a bűnöst szabadon.

Mienk az önvád mardosó fullánkja, 
Tied a véghetetlen kegyelem; 
Mi a sötétség – te az égbolt lángja, 
Ó ragyogj nekünk véges-végtelen!

Cseh Viktor
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Gondolatok az újév küszöbén
AZ 5770-ES ZSINAGÓGAI ÉV, MELY SZEPTEMBER 29-ÉN ESTE KÖSZÖNT BE A ZSIDÓ OTTHONOKBA, 
RÖVID ESZENDŐ LESZ. TARTANI FOG A JÖVŐ SZEPTEMBER 18-ÁNAK ESTÉIG, TEHÁT MINDÖSSZE 
355 NAPIG, VAGYIS A POLGÁRI ÉVNÉL 11 NAPPAL LESZ RÖVIDEBB – HASZNÁLJUK KI MINDEN PER-
CÉT HASZNOSAN!

Bár a zsidó újév  csak szeptember végén köszönt 
ránk, a felkészülés már a hónap elején megkezdő-
dik. Elul hónap elejétől (ebben az évben szeptem-
ber 1-jétől), a szombatokat kivéve minden reggel 
sófárt fújunk a zsinagógákban. Az újév előtt egy 
héttel bűnbánó imákat (Szlihot) mondunk. Az 
újév és Jom kipur közötti tíz napban, az úgyne-
vezett „félelmetes napokban” pedig különös oda-
figyeléssel végezzük napi teendőinket, megpró-
báljuk jóvá tenni az előző évben elkövetett rossz 
cselekedeteinket és koncentrálunk arra, hogy 
minél több jót tegyünk.

A Tóra Ros hásánát Jom házikáronnak, vagyis 
a „megemlékezés napjának” nevezi, a Talmud 
pedig Jom hádinnek, azaz az „ítélet napjának”. 
A hagyomány úgy tartja, hogy az Örökkévaló 
ezen a napon emlékezik meg minden teremtmé-

nyéről, ezen a napon ítél meg minket az elmúlt 
évi „teljesítményünk” és ez alapján jegyez be a 
három könyvének valamelyikébe. A Jók köny-
vébe kerülnek az igaz emberek és hosszú életet 
kapnak, a Rosszak könyvébe kerülnek az előzők 
szöges ellentétei, a Közepesek könyvébe pedig a 
legtöbb teremtmény kerül, hiszen a mindennapi 
rohanásban sok olyat teszünk, amit utólag meg-
bánunk, de így Jom kipur végéig esélyt kapunk a 
javításra, hogy jóságunkat bebizonyíthassuk az 
Örökkévalónak. Az őszi ünnepek tehát nem más-
ról, mint a megtérésről, a tsuváról szólnak. 

Az ünnepek köré épült szokások mind a meg-
térésre hívják fel a figyelmet, vagy a folyamatot 
segítik. A sófár-fúvás célja, hogy az embereket a 
megtérésre sarkalja, mert ahogy Ámosz könyvéből 
tudjuk a sófár hangjának természete olyan, hogy 
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U mbrai Laura
A BUDAPESTI SERTÉSHIZLALÁS ÉS KERESKEDELEM 

TÖRTÉNETE A 20. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN*

A városi lakosság élelmiszer-ellátásában a megfelelő mennyiségű és minőségű hús 
biztosítása mindig elsőrendű kérdés volt.1 A mennyiségről az évszázados múlt-
ra visszatekintő helyi vásárok gondoskodtak, míg a minőség ellenőrzését, főként 
közegészségügyi okokból, a hatóságok vállalták magukra. A dualizmus utolsó év-
tizedeiben már az állam és a városi autonómia is törekedett a piaci folyamatok fi-
nom irányítására. Ennek eredményeként az érzékelhető húsáremelkedés ellensze-
rét kereső főváros2 szembe került az inkább a kivitelre termelő mezőgazdaságot 
támogató (ezáltal a városi lakosság élelmezésére negatívan ható)3 kormányzati 
gazdaságpolitikával. Eközben a sertéskereskedelmet is folytató kőbányai hizlal-
dák mint állam az államban, speciális feladatot töltöttek be Budapest húskereske-
delmi rendszerében. A tanulmány azt a szövevényes és elágazásokban bővelkedő 
utat mutatja be, amit a hatóság járt be a lakosság húsellátásának javítása érdeké-
ben az adminisztratív intézkedésektől az ágazatban való konkrét szerepvállalásig.4

A sertéskereskedelem és -hizlalás múltja

Az 1700-as évek első felében Pesten és Budán a sertéseket leginkább zsírjuk miatt 
tartották, a zsírsertések húsa kevésbé volt népszerű. A hatóságok már ekkor hang-
súlyt helyeztek a közegészségügyi érdekek biztosítására, és megtiltották a disz-
nók pocsolyákban dagonyáztatását, a mészárosoknak pedig tilos volt a sertéshús 
kimérése, azzal ugyanis egy önálló iparág képviselői, a hentesek foglalkoztak.5 
A 18. század végén tovább szigorítottak a feltételeken, amikor Pest város tanácsa 
elrendelte, hogy a sertéskereskedők az óljaikat a városi lakóházak közeléből a mai 

* A tanulmány az NKFIH 137612 FK-21. számú projekt keretében a Bölcsészettudományi Kutató-
központ Történettudományi Intézetében folytatott kutatásaim eredményeként született.
1 A korabeli szóhasználat a hús elnevezésén egyaránt értette a marha- és a sertéshúst. Az állatok érté-
kesítése és feldolgozása szempontjából ugyanakkor a két húsféleségre települő kereskedelmi és ipari 
tevékenység térben, időben és szervezetileg is elkülönült egymástól. A marhavásár és vágóhíd beren-
dezésére például már 1872-ben sor került, az ugyancsak nagy fejlődést ígérő sertésvásár és vágóhíd 
viszont – hosszú tervezési folyamatot követően – csak 1902-re készült el. 
2 A témáról bővebben lásd Umbrai Laura: Miért lett lómészáros a főváros? Budapest húsellátási prob-
lémái a 20. század elején. Századok 156. (2022) 739–762.
3 Katus László: A modern Magyarország születése. Magyarország története 1711–1914. Pécs 2009. 412.
4 A főváros, város, Budapest elnevezés alatt az önkormányzat szervét értem.
5 Kőrösi József: Pestvárosi statisztikai évkönyv. Sz.K. Pestvárosa Statisztikai Hivatalának Közleményei. 
7. kötet. Bp. 1873. 302–303.
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parcellák eladásával és a városban található többi hizlalda idecsoportosításával. 
Az 1870-es évek elejére (a Kőbányán hizlalt, illetve csak eladásra ide szállított 
állatokat együttesen számolva) a telep forgalma már elérte az évi 1 millió sertést.11 
1877-ben egészen az Üllői útig bővítették ki a telepet, így az alkalmassá vált már 
180 000 sertés egyidejű befogadására.12 A budapestiek húsigénye szempontjából 
is megkerülhetetlen feladatot ellátó kőbányai sertéstelep profiljában a helyi la-
kosság élelmezésének biztosítása csak marginális szerepet töltött be.13 Az eladási 
helyként is működő hizlaldákban azonban a helyi fogyasztó számára vásárló hen-
tes mester is az exportárat fizette ki az állatokért.

Kőbányának különleges státusza volt a fővároson belül. Az 1888. évi VII. tc. 
11.§-a értelmében a telep a földművelésügyi miniszter felügyelete alatt állt, aki, 
mint legfőbb állategészségügyi és állategészségrendőri hatóság, maga szabta meg 
az állatforgalom lebonyolításának feltételeit a kőbányai piacon. 1893-ban aztán 
életbe lépett Kőbányán az állami állategészségügyi rendtartás, ami súlyosan sér-
tette Budapest önrendelkezési jogát, mivel addig a város egyedül látta el ott az 
állategészségügyi felügyeletet. 14

A sertésvész és gazdasági következményei

A kőbányai hizlaldák felfutásának a korábban hazánkban teljesen ismeretlen ser-
téspestis vetett véget, amelynek első jeleit 1895. április 22-én regisztrálták. A tele-
pen négy hónapon keresztül tombolt a járvány, melynek tetőpontján az állomány 
70%-a is elhullhatott a becslések szerint.15 A kórság terjedésének megállítására, 
azaz a sertésólak kiürítésére október 15-ig adott haladékot a földművelés-
ügyi miniszter az attól sokáig vonakodó tulajdonosoknak.16 A lefertőtlenített 

11 1870-ben csak a felhajtott sertések száma meghaladta a félmilliót, melyek közel kétharmadát kül-
földön értékesítettek. 1894-ben pedig a több mint egymillió sertés 90%-át, 904 000 db-ot adtak el, 
aminek 39%-át belföldön, szintén 39%-át Németországban, míg 22%-át Ausztriában értékesítették. 
A VIII. ügyosztály előterjesztése a X. ker. kőbányai sertésszállás telkeire telekkönyvileg bekebelezett 
használati korlátozás megszüntetése, valamint a kőbányai sertéshizlaló és kereskedelmi telep jövő sorsa 
ügyében. Fővárosi Közlöny, 1910. november 15. 2. Melléklet 3–4., Bizottmányi és tanácsi előterjesztés 
a X. ker. kőbányai sertésvásárdíjak ügyében érkezett földművelésügyi miniszter leirata tárgyában – az 
ügy a közgyűlés előtt – Telkes Aladár hozzászólása. Fővárosi Közlöny, 1908. december 4. 1897.
12 Dr. Bodor Antal: Budapest mezőgazdasága i. m. 48.
13 Előterjesztés a X. ker. kőbányai sertés szállástelkekre bekebelezett tulajdonjogi korlátozás föloldása 
ügyében. Fővárosi Közlöny, 1912. február 2. Melléklet 2.
14 A magyar királyi közigazgatási bíróság ítélete a kőbányai sertés-szállásokban eladott sertések után a 
főváros által szedett vásárdíjak visszatérítése iránt, Bede György és társai sertéskereskedőknek a főváros 
ellen emelt panasza ügyében. Fővárosi Közlöny, 1906. május 15. 742.
15 Bizottmányi és tanácsi előterjesztés a X. ker. kőbányai sertésvásárdíjak ügyében érkezett földműve-
lésügyi miniszter leirata tárgyában – az ügy a közgyűlés előtt – Telkes Aladár hozzászólása. Fővárosi 
Közlöny, 1908. december 4. 1897. 
16 A petróleum raktár sertéspiacának betiltása. Fővárosi Közlöny, 1895. október 4. 4.
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complex portal 

or a webshop,  
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a FULL TEAM  
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