
Úgy ébredt fel a házasok közt a 
viszály, mintha mindig is ott 

lett volna. A férj és a feleség 
megint éktelen civakodással ron
tották meg a reggelt, ami végül 
átkozódássá fajult. Az egymásra 
szórt átkaik sűrű, sötét füstgomo
lyokká lettek, majd – mint két sötét 
kígyó – összeölelkeztek. Ez nem 
egy hétköznapi házaspár volt, ha 
nem az ógörög istenek, Zeusz és 
Héra. És mert az ő ölelkezésük 
mindig és minden formában termé
keny, megszületett Erisz, a villogó 
szemű, kígyóhajú viszályistennő. 
Varjúkárogásra emlékeztető han
gon szólt a szüleihez: megköszön
te, hogy szándékának engedelmes
kedve megidézték őt, majd szolgá
latukba ajánlotta magát. Zeusz 
elborzadt rémisztő gyermekétől, 
aki már a születése előtt is irányí
tani merte őket, és maga szított 
viszályt közöttük. Megparancsolta 
csúf lányának, hogy azonnal hagy
ja el a házát, és addig vissza se 
térjen, amíg valami olyasmit nem 
talál, amivel kiengesztelhetné őket. 
Erisz világgá ment, az olümposziak 
pedig reménykedtek, hogy örökre 
eltávozott.

Ment, mendegélt hát Erisz, míg 
végül egy hatalmas fára talált, 
amin egy aranyalma csüngött. 
Erisz az almát leszakította, és sza
ladt vissza a kinccsel. De nem 
tudta, hogy az efféle varázsalmák 
láthatatlanná teszik azt, aki megta
lálta őket. Mivel senki nem látta, 
még csak ügyet sem vetettek a ha
zatérő Eriszre, aki, miután ráírta az 
almára: „a legszebbnek”, begurítot
ta az épp lakodalmat ülő istennők 
közé. Azok persze összevesztek az 
almán, majd Pariszt tették meg 
döntőbírájuknak. Ő Aphroditénak 
ítélte az almát, s tőle a világ leg
szebb nőjét, szép Helénát kapta 
ajándékul, aki viszont már Mene
laosz király felesége volt. Ez az is
teni viszályt immár kiterjesztette az 
emberek világára is: kirobbantotta 
a trójai háborút.

2006. szeptember 13án Erisz 
begurította bolygónyi almáját a 
Naprendszerbe is. A csillagászok 
fölfedeztek egy új, aprócska boly
gót a Plútón túl. A viszály így 
megint az égbe helyeződött, tárgya 
pedig az volt, hogy milyen mérettől 
nevezzünk egy égitestet bolygónak, 
s meddig kisbolygónak. A csillagá
szok a vitájuk során egyetlen do
logban értettek egyet: az új égitest
nek az Erisz nevet adták.

S talán az sem véletlen, hogy 
2006. szeptember 17én, csupán 
négy nappal a kisbolygó kereszte
lője után, Budapesten különös ese
mények sorozata vette kezdetét? 
Az ominózus őszödi beszéd, mely 
ezekben a napokban szivárgott ki, 
tüntetések és erőszakos cselekede
tek sorozatát indította el a főváros
ban és más magyar városokban is.
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Az agyagoszergényi Közi Horváth 
József Katolikus Népfőiskola kiadta 

Hajdu-Németh Lajos (1909–1985) Sors
döntő évek című kötetét. A szerző 1984 
tavaszán megírta a maga és a családja 
történetét, a könyvet – amelyet nemrég a 
népfőiskolán mutattak be – Petrás Éva és 
Soós Viktor Attila szerkesztették.

HajduNémeth Lajos „sorsdöntő évei” 
az 1945–1947 közötti két esztendő, a 
„próbálkozó demokrácia” évei, az úgyne
vezett koalíciós időszak volt. Társaival 
együtt küzdött, hogy a szovjet megszállás 
alatt is egy demokratikus, szociális és 
független Magyarország épülhessen újjá.

Nem rajtuk múlott, hogy ez álom ma
radt. A sorsuk pedig az üldöztetés, a bitó, 
a börtön, a kényszerű emigráció. Ez jutott 
HajduNémeth Lajosnak, Czupy Bálintnak 
és Közi-Horváth Józsefnek is.

Mindhárman Sopron várme gyeiek. 
A HajduNémeth család Nagylózson élt, a 
Czupy família Völcsejen, KöziHorváth 
József pedig Agyagoson született.

HajduNémeth Lajos az 1930as évek
ben ott van a Független Kisgazdapárt, a 
Nemzeti Parasztpárt és a Parasztszövetség 
megszületésénél. 1945ben ott találjuk a 
Kereszténydemokrata Néppárt alakulásá
nál. Az Ideiglenes Nemzetgyűlés, majd az 
1945ös választásokat követően a Nemzet
gyűlés kisgazdapárti képviselője. Kovács 
K. Zoltán szerint Czupy Bálinttal „ők ket
ten adtak hangot legtovább annak a be 

nem teljesült paraszti életformának, ame
lyet a marxista ideológián alapuló politikai 
gyakorlat fölszámolt”.

Magyar életünk máig ható nagy tragé
diája a parasztság, a földművelő társada
lom tönkretétele 1948 után, illetve a for
radalom leverését követő folyamat, ame
lyet akkor a mezőgazdaság szocialista 
átszervezésének neveztek.

HajduNémeth Lajos nevelőiskolája a 
KALOT, a Kerkai Jenő jezsuita páter által 
1935ben elindított Katolikus Agrárifjú
sági Legényegyletek Országos Testülete. 
Ő  e sikeres katolikus hivatásrendi moz
galom Sopron vármegyei szervezője. 
A KALOT vezérkönyve  összefoglalja cél
jaikat: „Krisztusibb embert! Műveltebb 
falut! Élet erős népet! Önérzetes magyart!” 
A  KALOT céljai egész életére szó lóan 
meghatározóak.

1941–1942 telén HajduNémeth Lajos, 
Czupy Bálint, Mézes Miklós (Zsira) és 
Erőss Antal (Simaság) eredményes szer
vezőmunkája nyomán Egyházasfalun 
megalakult a Széchenyi Népfőiskola.

A zalaegerszegi KALOTren dez vényen 
HajduNémeth Lajos a megbízott előadó. 
Találkozik Mindszenty (Pehm) József apát 
úrral, aki kissé bizalmatlanul fogadja. A ren
dezvény végén azonban Mindszenty meg
jegyzi: „Úgy látom, jó munkát végeztünk.” 
1944 őszén (katonaként) HajduNémeth 
előkészíti Mindszenty – már veszprémi 
püspök – szökését az Isteni Megváltó 

 Leányai szerzetesnővérek soproni házá
ból, ahol a nyilasok őrzik. (A gyors szov
jet előretörés miatt a nyilas őrség elmene
kült. A püspök úr hazament Veszprémbe, 
ahol a szovjetek után romokat és mocskot 
talált.)

A Sorsdöntő évek közel hozza a kort, a 
vesztes háború utáni „sorsdöntő” évein
ket, amikor hosszú időre eldőlt, rosszra 
fordult a magyarság sorsa. A kötet élővé 
varázsolja ezen időket, köszönhetően a 
szerző jó elbeszélő stílusának, jó látásá
nak és a humorának. Nem mindennapi 
történet a tiroli Saal bach ból a Fertőn át 
hazaszökni Nagylózsra a családhoz, és 
vissza, ugyanúgy.

1953ban megszervezi a családja me
nekülését a vasfüggönyön keresztül. A 
felesége és a négy fia szerencsésen átjut
nak, ám a velük tartó dr. Kapus Géza fe
leségének a lábát leszakítja a felrobbanó 
akna.

HajduNémeth Lajos – emlékezve a 
KALOTbeli időkre – ezt írja: „Meg voltam 
győződve, hogy kitűnő parasztfiatalságunk 
van – hiszen akkor már messze vidékeken is 
ismertem és gyönyörködtem a széplelkű és 
jófejű magyarokban…” Ő és nyugatma
gyarországi társai bizton ezen „széplelkű és 
jófejű” magyarok között voltak: vezetésük
kel jobb irányt vehetett volna a mi háború 
utáni világunk. Öröm, hogy szellemükben
értékükben végre „hazatértek”: hogy emlé
küket, életművüket őrzi a népfőiskola kö
zössége Agyagosszergényben.

 Dr. Borbély József
 Agyagosszergény

A könyv
bemutató 
résztvevői

Sorsdöntő évek emlékezete

NEGYVEN ÉVE EGYÜTT

A Gyoma és Endrőd települések 
egyesüléséről című helytörténeti könyv 
bemutatója a múlt év végén méltó 
befejezése volt a Kneremlékév 2022 
(140 éve alapították a gyomai Kner 
nyomdát) és a 40 éve együtt Gyoma 
és Endrőd rendezvénysorozatnak. 
Babos László, Gyomaendrőd krónikása 
írta meg a két egykori település 
egyesülésének történetét. 
A képen Toldi Balázs polgármestert 
láthatjuk az asztalnál ülő Szilágyi Imre 
egykori endrődi és Jenei Bálint gyomai 
tanácselnök mögött.

Orovecz Ferenc Olivér, 
Gyomaendrőd

OROSHÁZA jeligére: „Ötvennyolc éves, 
szemüveges, nem dohányzó, kertészkedő, 
újságkihordó hölgy szeretne megismer
kedni 54–60 év közötti, nem dohányzó 
férfival Orosházáról vagy környékéről.”

SZERETETRE VÁGYOM jeligére: „Özvegy, 
gyermektelen, nyugdíjas hölgy 75–85 év 
közötti, magas, intelligens urat keres élettár
si kapcsolatra. Csak budapesti jelentkezést 
várok, vállalom a költözést. Hívható vagyok 
a 0620/4845388as telefonszámon.”
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