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HOSSZÚ EZ AZ UT
Pálréti Ágoston interjúja Zagyi Jánossal,
az MSZMP Karcagi Városi Bizottsága
nyugalmazott első titkárával

ÚJSÁGHÍR: Az Elnöki Tanács Zagyi Jánost,
a kommunista mozgalomban, a párt szolgálatában

harminchét év alatt végzett kiemelkedő munkásságáért
a Magyar Népköztársaság Aranykoszorúval Díszített

Csillagrendjével tüntette ki.

Annak idején, húsz évvel ezelőtt, amikor Szolnokra ke-
rültem, mint fiatal újságíró, a Szolnok megyei telefon-
könyvben az Ön neve mellett azt a megjelölést találtam,
hogy pártmunkás. Voltak, akik úgy értették: minek ezt
egyáltalán megjelölni, vagy ha már fontosnak tartja közöl-
ni, hogy a pártban dolgozik, akkor miért nem írja oda a be-
osztását is.

Én soha nem szégyeltem azt, hogy
pártmunkás vagyok, sőt.... büszke
voltam és vagyok rá még most is,
úgyhogy a postánál ezen ok miatt
nem tiltakoztam. Viszont szívesen
elmondom, hogyan lettem párt-
munkás. Először is: nem akartam
az lenni. A felszabadulás után más
életű tat, más hivatást tervezetem a
magam részére. Törökszentmikló-
son születtem munkáscsaládban,
1941-től Budapestre jártam dolgoz-
ni kőművesek mellé segédmunkás-
nak. Nagyon megszerettem ezt a
szakmát és akkor elhatároztam,
hogy építészmérnök leszek. Amikor
felszabadultam, ott dolgoztam a
Széchenyi rakparton, ahol most a
pártközpont székel, alapszervezeti
párttitkár voltam. Behívtak az V.
kerületi pártbizottságra és közölték

velem, hogy beiskoláztak. így, hogy
beiskoláztak, mert akkor ez így
ment. Kézzel-lábbal tiltakoztam,
mert a kezemben volt a műszaki
egyetemre egy sikeres felvételi vizs-
gáról szóló értesítés, pontosabban
egy un. egyéves előkészítőre, úgy
mondták ezt akkor, hogy szak-
érettségire. Meggyőztek, hogy még
ráérek, hisz fiatal vagyok, majd ta-
nulhatok még, úgyhogy elkerültem
Szegedre és az iskola után a buda-
pesti pártbizottságon kötöttem ki.
Lehetőséget kaptam, hogy beirat-
kozhassak a Gazdasági-Műszaki
Akadémiára, fel is vettek, akkor
úgy nevezték ezt, hogy "vörös aka-
démia", mivel a munkáskádereket -
az államosítás utáni években va-
gyunkközvetlen - okították ott a kü-
lönböző tudományágakra. Egy évet
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sikeresen elvégeztem, akkor behív-
tak a pártközpontba és közölték,
hogy.elküldenekkétéves pártfőisko-
lára. Azt is elvégeztem és akkor már
szóba se került, hogy építészmérnök
legyek. Hivatásszerűen, életreszó-
lóan vállaltam, hogy pártmunkás
leszek. így éltem meg a hatvan éve-
met, 1987. november 27-én töltöt-
tem be, s mindvégig függetlenített
pártmunkás voltam. Hát hosszú ez
az út ... Ebből öt évet a budapesti
pártbizottságon dolgoztam.

Mi volt a munkája, feladata?
A párt és tömegszervezetek osz-

tályán dolgoztam.
Tehát akkor Önnek is feladata

volt másokat beiskolázni, igaz?
Igen. A párt kádereit neveltem.

Közben megnősültem Budapesten,
feleségem is pártmunkás volt. 1955-
ben a Központi Vezetőség akkori in-
tézkedései alapján szervezetszerű
kádercsoportosítás keretében vidé-
ki pártmunkára jelentkeztem fel-
eségemmel együtt. Karcagra kerül-
tünk, ott voltam egy évig. 1956.
szeptemberében kerültem át Kisúj-
szállásra, megválasztottak elsőtit-
kárnak, ahol 1960-ig dolgoztam.
Utána kerültem Szolnokra a me-
gyei pártbizottságra, osztályvezető
voltam három évig, majd megyei tit-
kár és 1972-ben jöttem vissza Kar-
cagra.

Miből is áll a pártmunka, hiszen
ez változó lehetett különösen ahhoz
képest, ahogy és amikor Ön kezdte?

A pártmunka szerintem mindene-
kelőtt és elsősorban elkötelezettsé-
getjelent. Ma már meggyőződésem
szerint egyre inkább szakma, vagy
szakma is.

Mihez kell értenie elsősorban egy
pártpolitikusnak?

Ez döntően attól függ, hogy konk-
rétan, mondjuk egy pártbizottsá-
gon, a pártapparátusban mi a fel-
adata. Hiszen munkamegosztás
van a párton belül is. Az elsőszámú
vezetőnek elsősorban jó szervező-
nek kell lenni, emberismerettel kell
rendelkezni, jó alkalmazkodó ké-
pességgel, türelmesnek kell lenni,
emberségesnek, érteni kell a legfon-
tosabb, a pártmunka, a pártirányí-
tás valamennyi kérdéséhez. Ez na-
gyon fontos. Én soha nem szerettem
az asztalt verni - nem is nagyon ve-
regettem - nem szerettem hangos-
kodni, még akkor sem, amikor ez ta-
lán egy kicsit divat volt. Ma már
ilyen stílussal, ilyen módszerrel
nem lehet vezetni. Tehát a meggyő-
ző érvelő készség a perdöntő, meg-
érteni az emberek gondját, baját, a
mások fejével is gondolkodva. Ez
egy nagyon fontos követelmény ál-
talában minden pártmunkással
szemben. Egy-egy ilyen területen is,
mint Karcagon a város gazdasági
fejlesztésének kimunkálásához, a
főirányok meghatározásához nem-
csak általában a politikát kell is-
merni, kellenek komoly szakisme-
retek is. Nemrég megkérdezték tő-
lem,hogy hogyan bírtam ki 37 évet
az apparátusban? S akkor elmond-
tam, mert hittem, hittünk és bíz-
tunk. Még akkor is hittünk, amikor
pontosan azt se tudtuk, hogy a kö-
vetkező órában hihetünk-e még...
Az 1956-os ellenforradalom legne-
hezebb napjaira gondolok. Meggyő-
ződésem, hogy a jelenleg meghirde-
tett gazdasági-társadalmi kibonta-
kozási programból sem lesz az
égegyvilágon semmi a szocializmus
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eszméibe vetett hit és a jövőbe ve-
tett bizalom nélkül.

Említette, hogy harminchét éve hi-
vatásospártmunkás, hozzátehetem,
hivatásos politikus. Engedje meg,
hogy különösen a fiatah bb évjára-
tok nevében megkérdezzem: miből
áll a politika-csinálás, hogyan szü-
letik a politika, mit jelent egy politi-
kai gyakorlat alakítójának, szerep-
lőjének lenni?

Nem akarok elméletieskedni, de
vannak objektív társadalmi folya-
matok. Ezek jellege, tartalma, főirá-
nya azt hiszem, hogy minden társa-
dalmi-gazdasági alakulatban más
és más. Ezfüggahatalomjellegétől,
a termelési viszonyok milyenségé-
től. A politika ezeknek az alapvető
társadalmi tényezőknek részben a
védelmét, részben pedig a gyarapí-
tását szolgálja. Ez a mi társadalmi
viszonyaink között a dolgozó embe-
rek igényeinek kielégítését, az élet-
körülmények javítását jelenti.
Mindez konkrétabb formában párt-
programokban, kongresszusi hatá-
rozatokban, területileg irányító
pártszervek középtávú fejlesztési
célkitűzéseiben ölt testet.

De ez nem azt jelenti, hogy az em-
ber papírról és papírból politizál?
Hogyan teszi át a dokumentumokat
a gyakorlatba? Milyen a gyakorlat-
tal való érintkezés?

Azt azért megtanultuk, én ma-
gam is az elmúlt harminchét év
alatt, hogy olyan döntésekből, ame-
lyeket az íróasztalnál találnak ki és
óhajokat, vágyakat tartalmaz, ab-
ból sok jó nem származott és ma
sem származik. Vagyis ismerni kell,
nagyon ismerni kell azokat a konk-
rét helyi körülményeket, viszonyo-
kat, amelyeknek figyelembevételé-

vel kell kimunkálni mondjuk egy-
egy központi döntés alapján, hogy
annak minél eredményesebb végre-
hajtása érdekében mit kell tenni
Karcagon, Kisújszálláson, vagy
mondjuk úgy, hogy a megyében.
Ezért az utóbbi időben nagyon sok
gondot fordítottunk arra, hogy mi-
nél demokratikusabb legyen a dön-
téselőkészítés. Ugyanis ennek az a
hallatlan nagy jelentóségt, hogy
akik végrehajtják, illetve akik szer-
vezik a végrehajtást, azok kezdettől
fogva képesek mélyen azonosulni a
célkitűzésekkel. Tehát így jóval
többről van szó, mint egy kötelező
párthatározatról, amit végre kell
hajtani. Az értelmi-érzelmi azono-
sulás a siker legfőbb záloga!

Ön hosszú pályafutása során
többféle reszortot, tisztséget töltött
be a pártban. Mint PTO-s kezdte,
volt időszak, amikor az agit-prop vo-
nalon dolgozott, megyei titkár is volt
és másfél évtizeden keresztül Karca-
gon az elsőszámú pártmunkás. Me-
lyik az az időszak, vagy melyik az a
munkakör, amelyikről úgy gondol-
kodik, hogy azt talán a legeredmé-
nyesebben, a legteljesebben látta el?

1972-ben - akkor megyei titkár
voltam - három választási lehetősé-
gem volt. Maradhattam volna me-
gyei titkár és választhattam két vá-
ros között, Kisújszállás és Karcag
között. Némi töprengés után Karca-
got választottam, mert úgy érez-
tem, hogy ebben a városban na-
gyobb lehetőség van az alkotásra, az
eredményes munkavégzésre. Kar-
cag szerepe a Nagykunságban - kö-
zépfokúközpont - ez is vonzott. Kér-
dése második részére pedig azt tu-
dom mondani, hogy harminchét év
alatt a pártmunka legkülönbözőbb
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szakmai területein dolgoztam, de az
én szívemhez a legközelebb mindig
a PTO, a párt- és tömegszervezeti
munka állt, talán azért is, mert ezen
a területen kezdtem. De ez az a re-
szort a pártmunkában, amelyik leg-
közvetlenebbül kapcsolódik szak-
mai jegyeinél fogva a párt vezető
szerepe érvényesítéséhez. Egy régi
jó elvtársam, mikor a megyebizott-
ságon dolgoztunk, kicsit tréfásan,
de komolyan gondolva a dolgot, így
fogalmazott: a pártmunkában a
PTO olyan, mint a háborúban a tü-
zérség, a fegyvernemek királynője.

Negyvenöt éves volt, amikor Kar-
cag első titkárává választották és ti-
zenöt évet szolgált le ezen a poszton.
Most, amikor a hatvanadik életévét
betöltötte, volt-e választási lehetősé-
ge?

Volt választási lehetőségem, ma-
radhattam volna továbbra is. Na-
gyon sokan mondták nekem az el-
múlt hónapokban, amióta ismertté
vált a városban, hogy elmegyek
nyugdíjba, hogy ne menjek még el,
ezt a ciklust legalább dolgozzam vé-
gig, de egyértelműen így döntöttem.
Azt is megmondom, hogy ugye tud-
juk, milyen nehéz helyzetben élünk
most, de nem az motiválta a dönté-
semet, hogy nem mertem esetleg
vállalni ezt a nehéz időszakot, ha-
nem döntően az, hogy csinálja az,
aki fiatalabb nálam, talán művel-
tebb is, én most az általános művelt-
ségre gondolok, mert nekem aztán
olyan nagyon sok iskolám nincsen.
Aztán elmondok még valamit. Én a
harminchét esztendő alatt nem
gyűjtöttem nagy vagyont, de van ne-
kem egy nagy kincsem, a családom.
Harmincöt éve elmúlt, hogy együtt
élünk és együtt is dolgozunk a fel-

eségemmel. Van három gyermek-
ünk és hat gyönyörűszép, aranyos
kis unokánk. Jó volna egy kicsit töb-
bet lenni a gyerekekkel, az unokák-
kal. Biztos, hogy erre most már
majd több idő lesz. Persze dolgozni
fogok a mozgalomban is, most ad-
tam be a napokban a Zalka Máté
munkásőr egység parancsnokságá-
ra a munkásőrségbe való kérelme-
met.

Befejezésül nem mindenáron egy
"szenzációt" szeretnék kérni, de ha
eszébe jut hirtelen rögtönözve egy
olyan eset, vagy találkozás, vagy egy
olyan fordulat, ami az Ön életében,
vagy az MSZMP politikájában
"szenzáció"-számba megy, akkor mit
említene meg?

1957-ben Kisújszálláson törtük a
fejünket, hogy hogyan lehetne a po-
litikai közéletet fölpezsdíteni. Nem
elterelni az emberek figyelmét az
akkori társadalmi gondokról, prob-
lémákról, hanem inkább jobban be-
vonni őket. Akkor találkoztam éle-
temben először személyesen Náná-
si Lászlóval, parasztpárti vezér
volt, dr. Kovács Kálmán igazságügyi
államtitkárral, Balla-Szabó Ödön-
nel, akik különböző országos szeT-
vekben dolgoztak, de hazalátogat-
tak Kisújszállásra. Tehát erről be-
szélgettünk, a politikai lendületvé-
tel hogyanjáról, mikéntjéről. Em-
lékszem pontosan: az április 4-i ün-
nepség után - már fehér asztal mel-
lett ültünk - elhangzott egy olyan,
hogy Nagykun Napok. Nem tud-
tam, hogy az mit jelent. Akkor el-
mondták ennek a hagyományrend-
szerét, s rögvest el is határoztuk,
hogy szervezünk Nagykun Napo-
kat. Nem akarom részletezni, a lé-
nyeg az, hogy ennek a csúcsa, koro-
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nája 1957. augusztus 20-án volt,
amikor Kisújszállásra jött az egész
párt és kormány vezérkara. Emlék-
szem, hogy külön tribün volt a Ma-
gyarországon akkreditált nagylét-
számú sajtótudósítóknak. Ez egy
százhúsz ezres parasztgyűlés volt,
előadója pedig Kádár János. Nagy-
hatású beszéde után Kádár elvtárs
néhányunkat a város vezetői közül
magához hívott. Ez nagy dolog volt,
mivel sok elfoglaltsága mellett még-
is szentelt ránk jó két órahosszát.
És akkor elmondta a következőket:
lehet, hogy mi pontosan nem is tud-
juk, hogy milyen nagy szolgálatot
tettünk a Nagykun Napok megszer-
vezésével az ügynek. Ugyanis akko-
riban kulminált az ENSZ-ben az un.
magyar kérdés. Ahogy Kádár János
elmesélte, először azt mondták
Nyugaton, hogy az un. Kádár-kor-
mány törvénytelen. Bebizonyítot-
ták nemzetközi jog alapján is, hogy
nem az. Akkor azt mondták, hogy
ennek a kormánynak nincs tömeg-

bázisa, csak az orosz szuronyokra és
a pufajkásokra - ezek karhatalmis-
ták voltak - támaszkodik. Akkor jött
az 1957. május 1-i többszázezres bu-
dapesti forró hangulatú munkás-
gyűlés. Erre azt mondták, hogy hát
a munkások még úgy valahogy tá-
mogatják ezt a rendszert, de a pa-
rasztság nem, mert a magyar pa-
rasztnak még a lelkületétől is ide-
gen a szocializmus. És a kisújszál-
lási Nagykun Napok rendezvényei,
az augusztus 20-i nagy parasztgyű-
lés spontán kiállása egyértelmű cá-
folat volt erre. Be is vonult ez az ese-
mény a magyar párttörténetbe, a
VII. kongresszus beszámolójában -
ugye ez volt az MSZMP időszaká-
ban az első kongresszus -jelentősé-
gének megfelelően kapott elisme-
rést és méltatást. Tehát az 1957-es
Nagykun Napok, illetve az augusz-
tus 20-i nagygyűlés volt egy olyan
esemény, ami különös fénnyel és
melegséggel él ma is bennem.

Puchner Sepp /Ausztria/: ERŐMŰ
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